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Sammanfattning 

Titel An affordance based framework for information systems evaluation and 

redesign – A conceptual tool for development of user friendly systems/Ett 

affordansbaserat ramverk för utvärdering och redesign av informationssystem – 

Ett konceptuellt verktyg för utveckling av användarvänliga system 

Författare Sandra Svanberg och Sara Widman Börjesson 

Handledare Göran Goldkuhl 

Nyckelord Affordanser, ramverk, informationssystem, designvetenskap, utvärdering, 

redesign 

Bakgrund Affordanser är ett kraftfullt verktyg för utvärdering och redesign av artefakter, 

mer specifikt informationssystem. Affordanser innefattar att identifiera vilka 

handlingsmöjligheter som informationssystem tillhandahåller för användarna. 

Dock är affordanskonceptet som sådant brett och i dagsläget finns det endast 

begränsade affordansbaserade ramverk att tillämpa för design av 

informationssystem. Därmed finns det ett behov att utveckla ett ramverk som 

specificerar affordanskonceptet för att kunna utvärdera och redesigna 

informationssystem. Ramverket bör samtidigt vara brett för att täcka upp för alla 

potentiella handlingsmöjligheter.  

Syfte Syftet med studien är att utforma ett affordansbaserat ramverk för utvärdering 

och redesign av informationssystem, som sedan testas genom en fallstudie 

Metod Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi tillsammans med ett 

konstruktivistiskt perspektiv och en deduktiv ansats. Datainsamlingsmetoder 

innefattar intervjuer, observationer, samt loggbok. Metoden innefattas också av 

välgrundad metodutveckling samt en kriteriebaserad utvärderingsstrategi.  

Teori Teorikapitlet bygger på litteraturstudier av informationssystem, 

designvetenskap och affordanser. 

Resultat Det slutgiltiga resultatet bekräftar att affordanser är ett värdefullt verktyg vid 

utvärdering och redesign av informationssystem. Ramverket som sådant visade 

sig vara brett vilket resulterade i ett mer specificerat ramverk med riktlinjer för 

framtida studier.   
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1. Introduktion 

Detta kapitel introducerar det studerade fenomenet där kapitlet inleds med en beskrivning av 

bakgrunden till det studerade fenomenet, hur det har uppstått samt varför det är ett relevant 

fenomen att studera. Därefter följer syfte, frågeställningar och avgränsningar för att ge läsaren 

en initial förståelse för studiens omfång. 

1.1 Bakgrund 

Följande uppsats utforskar hur designers kan gå tillväga för att utveckla användarvänliga och 

användaranpassade informationssystem. Det innefattar system som är enkla att använda samt 

är anpassade efter specifika kontexter och utefter användarens varierande behov (Ågerfalk, 

2003). För att det designade informationssystemet ska vara användarvänligt och för att 

interaktion mellan system och användare ska vara välfungerande måste systemet tillåta och 

underlätta utförandet av handlingar för användaren (ibid.). Systemets egenskaper som 

möjliggör handlingar för användaren kan beskrivas med konceptet affordanser1, vilka spelar en 

kritisk roll för att skapa framgångsrika och meningsfulla interaktioner (Cormier & Lewis, 

2015). Gibson (1977) var den som myntade begreppet affordans och definierar detta som de 

handlingsmöjligheter miljön tillhandahåller till människan. Sett till en 

informationssystemskontext innefattar detta därmed vilka handlingsmöjligheter som systemet 

ifråga tillhandahåller den användare som interagerar med systemet. Mer specifikt kommer 

följande studie utforska hur affordanskonceptet kan ge stöttning till designers, och ligga till 

grund för ett verktyg som designers kan applicera, vid utformning av informationssystem.  

Betoningen på informationssystem innebär därmed att detta arbete innefattas i 

informationssystemdisciplinen och Nunamaker och Briggs (2011) beskriver syftet för 

disciplinen som följer; 

“To understand and improve the ways people create value with information.”  

Nunamaker och Briggs (2011, sid 2) 

Nunamaker och Briggs (2011) menar att informationssystemsområdet som en akademisk 

disciplin har som mål att utforska hur informationshantering kan hjälpa organisationer utveckla, 

designa och använda informationssystem på ett sätt som skapar värde och nytta för 

organisationen och dess användare (Nunamaker & Briggs, 2011). Relaterat till Nunamaker och 

                                                 
1 Kommer från engelskans affordances och är en försvenskning 
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Briggs (2011) syfte beskriver Detlor (2012) att målet med informationshantering är att 

underlätta för människor och organisationer när det kommer till tillgänglighet, processer och 

användning av information. Vidare poängterar Land (1992) att alla organisationer och 

verksamheter behöver informationssystem för att fungera på ett så enkelt och effektivt sätt, 

vilket understryker vilken viktig roll de spelar (Land, 1992). Gemensamt för generellt sett alla 

informationssystem är att de behöver aktörer som konstruerar, arbetar med och använder dessa 

system (ibid.). Aktörer är med andra ord en viktig del av informationssystemkontexen innefattar 

således även interaktionen mellan informationssystem och aktör samt hur aktörerna använder 

sig av dessa system (Land, 1992). 

Informationssystemets nytta och möjligheter har gjort att denna typ av system används i allt 

större utsträckning (Swanson, 2012). Av denna anledning ökar också kraven på 

informationssystemen och då kontexten ständigt är i förändring krävs det även att 

informationssystemen ständigt utvecklas (Swanson, 2012). I dagsläget arbetar organisationer 

och aktörer mycket interaktivt med informationssystem vilket innebär att systemen måste 

anpassas efter aktörernas krav och behov och samtidigt bör det gå i linje med organisationernas 

arbete och mål (Wang, 2010; Swanson, 2012).  

Vidare beskriver Orlikowski och Iacono (2001) att informationssystem innefattas i en disciplin 

som berör design av artefakter men dessutom hur dessa bör användas och utvecklas. Design 

som en process, där informationssystem utvecklas, och design som en produkt, det utvecklade 

informationssystemet, behöver därför adresseras inom disciplinen (Orlikowski & Icano, 2001). 

Även Goldkuhl (2004) menar att intresset och relevansen för design och desginteorier växer 

inom informationssystemsdisciplinen. Designteorier innefattar kunskap kring olika 

designaktiviteter samt att dessa teorier kan ge en teoretiskt praktisk kunskap om olika 

designaktiviteter (Goldkuhl, 2004). 

Relaterat till Orlikowski och Iacono (2001) samt Goldkuhl (2004) beskriver Hevner et al (2004) 

hur ett av de huvudsakliga paradigmen inom informationssystemsdisciplinen är 

designvetenskap. Designvetenskapen innefattar utvecklingen av tekniska artefakter och 

utvärdering och redesign av dessa för att stötta organisationer och användare i olika kontexter 

(Hevner, et al., 2004; Peffers, et al., 2007). Vidare är designvetenskapen en viktig och utbredd 

del inom informationssystemsdisciplinen som innefattar hur samspelet ser ut mellan aktörer, 

organisationer och teknik (ibid.). Peffers et al (2007) beskriver även att flera forskare genom 

åren har banat väg för designvetenskapsforskning inom fältet för informationssystem samt att 

det är ett område som bör fortsätta att vidareutvecklas och utforskas.  
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Design-begreppet som sådant innefattar att forma önskvärda objekt med hjälp av olika metoder, 

verktyg samt procedurer. Således innefattar designvetenskapen studier av designprocesser och 

olika typer av artefakter (Niiniluoto, 2014). Oavsett vilken metod som designern väljer att 

använda sig av inom designvetenskap, bör designen inkludera vilken eller vilka typer av 

användare som kommer att använda den designade artefakten. Detta för att möjliggöra en 

lyckad artefakt i slutänden (Se Kim, 2015). Syftet är även att skapa en artefakt som är anpassad 

efter användaren och således att skapa en välfungerande interaktion dem emellan. Dessa 

interaktioner är baserade på en tvåvägskommunikation mellan användare och artefakten i fråga 

vilket motiverar att anpassa sig efter användarens behov (Cormier & Lewis, 2015). 

Vidare har affordanskonceptet fått ett stort fokus inom designvetenskapen då detta koncept 

lyckas beskriva relationen mellan en aktör och en designad artefakt på ett sätt som få begrepp 

tidigare har kunnat göra (Gaver, 1991; Kannengiesser & Gero, 2011). Konceptet har även varit 

mycket attraktivt att arbeta med för designers eftersom det kopplar samman en användares 

handlingar och beteende med rena designlösningar i en artefakt (You & Chen, 2007). You och 

Chen (2007) poängterar dock att designers måste skifta sitt fokus från endast de tekniska 

aspekterna till interaktion mellan artefakt och användare för att kunna skapa användarvänliga 

artefakter. You och Chen (2007) beskriver således hur konceptet har skapat nya möjligheter för 

designforskning och dess praktiska tillämpning.  

Vidare har affordanskonceptet sin grund inom perceptions-psykologi där det först 

introducerades av Gibson (1979). Norman (1988) har även haft en stor inverkan och bidragit 

mycket gällande affordanskonceptet då Norman introducerade det inom designområdet och 

gjorde det tillämpningsbart för designers (Still & Dark, 2013). Affordanskonceptet har fått 

uppmärksamhet inom designvetenskapen och informationssystemsforskningen generellt men 

det har även varit ett återkommande koncept inom områden som interaktionsdesign och 

människa-datorinteraktion (McGrenere & Ho, 2000; You & Chen, 2007). Konceptet har även 

används för att undersöka tekniska artefakter i en organisatorisk kontext och således beskriver 

affordanserna även hur aktörer och artefakter interagerar med omgivningen (Leonardi, 2011; 

Volkoff & Strong, 2013).  

Gaver (1991) skriver vidare att affordanser kan möjliggöra en större förståelse för hur individer 

uppfattar och interagerar med informationssystem. Det innebär att affordanser kan användas 

som ett konceptuellt verktyg vid utformning och design som hjälper designern att förbättra 

användarvänligheten av artefakter. Affordanser är därför ett enkelt men kraftfullt verktyg för 

att undersöka, utvärdera och designa system eller andra artefakter som är anpassat efter 
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användarna. Det kan också ge riktlinjer för hur artefakter bör designas genom att lyfta 

önskvärda affordanser och undvika de oönskade affordanserna (ibid.). Relaterat till Gavers 

(1991) resonemang kring affordanser som ett kraftfullt verktyg har andra forskare även 

utvecklat ramverk baserat på affordanser som kan användas för utvärdering och redesign av 

informationssystem (Hartson, 2003; Zhang & Patel, 2006; Goldkuhl, 2011). Dessa ramverk kan 

beskrivas som sammanställningar av olika typer av affordanskoncept och dess syfte är att rama 

in olika typer av handlingsmöjligheter för att guida forskaren att konstruera användarvänliga 

system (Turner & Turner, 2002). Med andra ord kan ett affordansbaserat ramverk ge användare 

riktlinjer kring hur de ska använda sig av affordanser för utveckling av informationssystem 

(ibid.). 

Pozzi et al (2014) menar vidare att det finns ett stort och växande befintligt intresse inom 

informationssystemsforskningen när det kommer till att använda affordanskonceptet för att 

studera användning av tekniska artefakter och dess påverkan inom 

informationssystemsforskning (Pozzi, et al., 2014). Det finns däremot mycket forskning som 

pekar mot att det finns en del kvar att göra. Bland annat menar McGrenere och Ho (2000) att 

det finns ett behov av att förtydliga affordanskonceptet när det kommer till informationssystem 

och annan teknik. McGrenere och Ho (2000) argumenterar för att affordanskonceptet kan ha 

flera tolkningar vilket gör att konceptet är brett och det är därmed inte är tillräckligt tydligt för 

att kunna appliceras inom design (McGrenere & Ho, 2000). Vidare är det andra forskare som 

har påpekat ett behov av att vidareutveckla och specificera affordanskonceptet (Ågerfalk, 2003; 

Maier & Fadel, 2003; Kaptelinin & Nardi, 2012; Volkoff & Strong, 2013). 

1.2 Problemformulering 

Författarna av den aktuella studien anser att affordanskonceptet är ett intressant område, 

framförallt när det kommer till att använda sig av konceptet för att förbättra informationssystem. 

Sett till den forskning som har bedrivits fram till idag menar författarna att det finns två större 

läger gällande synen på konceptet. Den ena sidan beskriver affordanser i en mer generell 

terminologi (Gibson, 1977; Gibson, 1979; Norman, 1988; Gaver, 1991; Maier & Fadel, 2007) 

vilket innebär att konceptet blir brett beskrivet. Det innebär även att de ramverk som baseras på 

de mer generella begreppen blir breda. Sedan finns det den andra sidan som beskriver 

affordanser mer specifikt, där det också utvecklats ramverk med specifika affordanser som 

således är mer specificerande och styrande (Hartson, 2003; Zhang & Patel, 2006; Goldkuhl, 

2008; Hartson & Pyla, 2012). Dock innefattar även de mer specifika ramverken affordanser av 

varierande grad av specificering, vilket gör att även vissa av dessa ramverk är generella och 
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öppna (Hartson, 2003; Zhang & Patel, 2006; Hartson & Pyla, 2012). Det har visat sig finnas 

både fördelar respektive nackdelar med de olika sidorna och författarna av denna studie anser 

därför att det finns ett behov av att sammanföra mer generella kontexter av affordanser med 

mer specifika kontexter för att på så vis skapa ett ramverk som täcker upp för båda delarna. I 

dagsläget är det även få forskare som faktiskt skapat ramverk att applicera i en 

informationssystemskontext vilket ytterligare motiverar att det finns ett behov att göra detta. 

Det finns på så vis ett behov att utvärdera hur dagsläget gällande affordanskonceptet ser ut för 

att ge riktlinjer för hur framtida affordansbaserade ramverk skulle kunna se ut.  

Med denna bakgrund ämnar författarna i den aktuella studien skapa ett ramverk som består av 

både specifika och mer generella affordanskoncept för att således syfta till att täcka upp för ett 

större område. Ramverket byggs upp utifrån befintlig forskning inom området och denna 

kommer sammanställas för att undersöka huruvida affordanskonceptet kan vidareutvecklas. 

Studien undersöker således vilka olika affordanser som passar ihop, kompletterar varandra samt 

kartlägger vilka affordanser som är relevanta att innefatta i denna typ av ramverk. Genom detta 

ska ett affordansbaserat ramverk för utvärdering och redesign utvecklas, som sedan ska testas 

och valideras genom en fallstudie som innefattar ett informationssystem. Genom fallstudien 

ämnar författarna av studien att utvärdera huruvida det affordansbaserade ramverket är 

tillförlitligt och kan ge relevanta resultat.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utforma ett affordansbaserat ramverk för utvärdering och redesign av 

informationssystem, som sedan testas genom en fallstudie. 

Utifrån syftet har följande frågeställningar framtagits: 

 Hur skulle ett ramverk baserat på affordanser kunna utformas? 

 Hur väl fungerar det affordansbaserade ramverket vid utvärdering och redesign av ett 

informationssystem?  

1.4 Avgränsningar 

Följande studie har krävt flertalet avgränsningar inom litteraturen. Inledningsvis gjordes en 

avgränsning inom informationssystemsdisciplinen där författarna valde att inte fullt ut utforska 

organisatoriska aspekter utan istället lägga fokus på tekniska delar. Skulle arbetet ha en närmare 

koppling till organisatoriska aspekter och verksamheten som sådan skulle det kunnat vara 

aktuellt att bredda sig inom informationssystemsdisciplinen med aspekter som hur 
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informationssystem och verksamheter interagerar, men detta har inte varit aktuellt för denna 

studie. Studiens avgränsning innefattar istället ett större fokus på hur ett konceptuellt verktyg 

kan användas för att vidareutveckla, utvärdera och redesigna ett informationssystem. Således 

går studien ner på djupet av området informationssystem i form av hur dessa system kan 

utvärderas och redesignas vilket är i linje med studiens syfte. 

Följande studie faller in under designvetenskapsparadigmet och därmed utfördes vissa 

avgränsningar inom denna gren. En avgränsning gjordes där författarna av studien valde att inte 

beskriva designvetenskapsområdet på detaljnivå utan mer generellt och i bredare termer. 

Författarna ansåg att det inte krävdes för att skapa en grund för läsaren att stå på samt för att 

skapa en koppling mellan informationssystem och affordanser, som är studiens huvudområde. 

Gällande affordanser har avgränsningar gjorts baserat på att författarna inte beskrev affordanser 

som föll in under andra ämnesområden än de som var relevanta för studien. Författarna ville 

skapa en helhet men gjorde dock en avgränsning i litteraturen som involverade en fokusering 

av affordanser och tekniska artefakter som informationssystem, därav inkluderades inte andra 

delar av affordanser i studien. Författarna ville dock beskriva affordanser både på bredden och 

på djupet, det vill säga både beskriva uppkomsten och definitioner men också tillämpningar och 

perspektiv på affordanser.  

Studien innefattade även en avgränsning i form av att inte undersöka flera olika 

informationssystem och företag utan istället undersöka ett specifikt företag och deras specifika 

informationssystem. Denna avgränsning utfördes då studien hade ambitionen att beskriva ett 

fall mer ingående än flera fall mer ytligt och författarna ansåg att detta talade för att mer 

ingående kunna besvara studiens syfte. Fallet beskrivs mer utförligt i avsnitt 1.5 nedan.  

1.5 Fallet 

Följande uppsats fokuserar på ett specifikt fall vilket innefattar ett företag och företagets 

informationssystem. Företaget som studeras heter Metrima AB vilket är ett företag som 

utvecklar system för mätvärdesinsamling av el, fjärrvärme, vatten, gas och andra energisorter 

(Metrima, 2016). Anledningen till att studien utförts med fokus på detta företag och dess system 

är då arbetet att utvärdera och redesigna informationssystemet utfördes på uppdrag av Metrima.  

Uppdraget innefattade att Metrima ville undersöka huruvida deras system var användarvänligt 

och användaranpassat för att identifiera eventuell problematik. Uppdraget innefattade därmed 

att undersöka vad systemets användare tyckte om systemet i dagsläget för att sedan utforma 

förbättringsförslag. Metrima efterfrågade således att en extern part skulle undersöka systemet 
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och intervjua systemets användare för att med nya infallsvinklar lyfta fram förbättringsförslag. 

I enlighet med uppdraget avgränsades studien till specifika moduler i systemet då Metrima 

ansåg att det fanns störst utvecklingsbehov och förbättringspotential i dessa. Genom detta 

uppdrag blev detta studiens fall som forskningsfrågorna testats på. Företaget och dess system 

beskrivs mer ingående i avsnitt 5.1 Fallbeskrivning.  
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2. Metod 

I detta kapitel får läsaren ta del av de filosofiska grundantaganden som studien bygger på. 

Vidare beskrivs de strategier och metoder som har används för att besvara studiens syfte och 

forskningsfrågor. Kapitlet avslutas med en diskussion kring det etiska förhållningssätt som 

tillämpats. 

2.1 Filosofiska grundantaganden 

En allmän uppfattning är att forskning baseras på filosofiska grundantaganden, som i sin tur 

styr vilka forskningsmetoder som kan betraktas som lämpliga för den specifika 

forskningsansatsen som vad som kan betraktas som giltig forskning (Myers, 2009). Myers 

(2009) menar därför att det är av stor vikt att inledningsvis ha kunskap om vilka filosofiska 

grundantaganden forskaren har, för att sedan kunna genomföra och utvärdera den utförda 

forskningen på ett godtagbart och berättigat sätt. Björklund och Paulsson (2012) beskriver 

vidare att alla människor har antaganden och perspektiv på världen samt åsikter kring vad som 

kan anses vara sann och bra kunskap. Björklund och Paulsson (2012) menar även att 

människors olika åsikter kan inverka på hur ny kunskap utvecklas samt hur informationen kan 

samlas in och analyseras. Baserat på hur människor förhåller sig till de filosofiska 

grundantagandena påverkar detta hur information kan samlas in och behandlas och vidare även 

vilka slutsatser som kan dras (Björklund & Paulsson, 2012).  

2.1.1 Ontologiska antaganden 

Nationalencyklopedin (2016) definierar ontologi som läran om det varande. Vidare beskrivs det 

som läran om de begrepp och kategorier som måste antas för att på så vis kunna ge en 

sammanhängande och fullständig förklaring eller beskrivning av verkligheten som då är fri från 

motsägelser (Nationalencyklopedin, 2016). Björklund och Paulsson (2012) menar att 

forskarens världssyn främst beror på den enskilde individens bakgrund och på vilket 

forskningsområde och vilka forskningsproblem som föreligger studien. Vidare menar Bryman 

(2011) att ett ontologiskt perspektiv syftar till att besluta om det sociala fenomenets karaktär.  

Ett begrepp som kan relateras till ontologi är Goldkuhls (2011) perspektivanalys. 

Perspektivanalys beskriver att forskare inledningsvis bör kartlägga sitt perspektiv och studera 

frågandet samt dess utgångspunkter. Goldkuhl (2011) definierar perspektivanalysen som 

aktiviteten att precisera, konceptualisera, problematisera och kontextualisera det inledande 

frågandet. Genom att tematisera och problematisera frågandet undersöks forskarens perspektiv 
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och därmed kartläggs också hur forskaren ser på sin verklighet. Detta görs genom att granska 

och utveckla sin förförståelse och undersöka grundläggande antaganden och uppfattningar om 

den värld som studeras. Goldkuhl (2011) menar att det innefattar att undersöka olika begrepp, 

föreställningar, erfarenheter, värderingar, regler och förväntningar.  

För att en forskare ska kunna besluta om det sociala fenomenets karaktär finns det ett krav på 

att besvara frågan om det sociala fenomenet kan anses vara objektivt, och då existera utanför 

forskaren, vilket kallas objektivism (Bryman, 2011). Objektivism innebär därmed att ett socialt 

fenomen och kategorierna som används i en vardaglig situation existerar oberoende eller separat 

från aktörerna ifråga (Bryman, 2011). Motsatsen till objektivism kallas för konstruktionism och 

är antagandet om att sociala fenomen förekommer som en utveckling av de sociala 

konstruktionerna av verkligheten, sett till forskarens personliga uppfattning (Bryman, 2011). 

Konstruktionism innebär därmed att sociala fenomen och kategorier inte bara produceras 

genom sociala interaktioner utan de är också i ett konstant tillstånd av förändring (ibid.). Vidare 

innefattar konstruktionism också antaganden om forskarens egen uppfattning av den sociala 

världen som konstruktioner. Det betyder att forskaren alltid presenterar en specifik version av 

den sociala verkligheten, snarare än en verklighet som kan betraktas som definitiv (Bryman, 

2011). I enlighet med konstruktionismen beskriver Goldkuhl (2011) att forskare måste inse att 

det inte går att vara helt objektiv utan subjektivitet är ett faktum. På så vis måste forskare förstå 

och kartlägga sin egen subjektivitet i förhållande till det studerade fenomenet och forskaren bör 

inledningsvis vid en perspektivanalys skapa sig en förståelse för eventuell partiskhet och som 

kan påverka studiens kvalitet. 

Denna studie är framförallt av konstruktivistisk karaktär då författarnas syn på världen och 

sociala fenomen är att de ständigt förändras. Författarna av studien ser sig själva som sociala 

aktörer inom olika sociala fenomen och därför anser författarna att de inte kan vara helt 

objektiva i förhållande till det som studeras. Författarna påverkar och påverkas av världen hela 

tiden vilket gör dem till subjektiva bedömare snarare än objektiva. Författarna av studien menar 

att vissa av de begrepp som är centrala för studien är av tolkande karaktär naturligt och därav 

har författarna tolkat och gjort subjektiva bedömningar i sitt arbete. Det kan tyckas önskvärt att 

forskare ska försöka hålla sig helt objektiv och varken påverka eller påverkas av det som 

studeras. Dock anser författarna att det inte skulle vara ett trovärdigt ställningstagande då 

författarna är enskilda individer med egna uppfattningar om hur världen är förskaffad vilket gör 

att författarna, även om de vill undvika att påverka eller påverkas, alltid kommer att göra någon 

form av subjektiv tolkning till det studerade fenomenet. 
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Goldkuhl (2011) beskriver vidare att man i en perspektivanalys bör beskriva de viktigaste 

begreppen, dess samband, och forskarens syn på dessa. Goldkuhl (2011) menar att forskaren 

kan utgå från frågeställningarna för att identifiera de viktigaste delarna men att författarna 

samtidigt bör gå bortom frågeställningarna om andra relevanta begrepp ej nämns där. Goldkuhl 

(2011) betonar också att det är viktigt att ta hänsyn till annan forskning som gjorts inom området 

för att inventera kunskapsläget, för att genom detta förstå andras syn på begreppen. De mest 

centrala begreppen inom studien innefattar; ramverk, designvetenskap, affordanser, 

informationssystem samt utvärdering och redesign. Respektive begrepp och deras relationer 

beskrivs nedan.  

Ett centralt begrepp för studien är ramverk. Författarna ser ramverk som ett hjälpmedel för att 

utföra ett arbete som håller hög kvalitet och säkerhet. Författarna menar att ett ramverk ger 

riktlinjer för hur ett arbete ska se ut och genomföras med större tillfredställelse. Vidare ser 

författarna att ett ramverk kan hjälpa användarna av detta att styra upp sitt arbete och hålla sig 

på rätt bana genom hela processen, vilket också med större sannolikhet reducerar tid och 

effektiviserar arbetet när användaren i fråga har en guide att utgå ifrån. Vidare menar författarna 

av studien att begreppet ramverk är flexibelt och applicerbart i olika kontexter. Därför anser 

författarna att det affordansbaserade ramverket i den aktuella studien har en tolkande karaktär 

samt är konstruktivistiskt då begreppet kan appliceras utifrån subjektiva bedömningar. Vidare 

är ramverket ett konceptuellt ramverk som således ger riktlinjer kring de olika 

affordanskoncepten. Ramverkets syfte är att ge riktlinjer för hur en designer ska utvärdera och 

redesigna och är därmed ett konceptuellt ramverk som ger vägledande riktlinjer för en designer. 

Det som var unikt med ramverket var även att det inte existerande inledningsvis utan att 

fenomenet skapades under studiens gång genom teori och därefter testades och reviderades med 

hjälp av empiri i form av fallstudien. 

Studiens fokus på att utveckla ett ramverk för utvärdering och redesign av informationssystem 

gör att den faller in under paradigmen designvetenskap. Författarna anser att designvetenskapen 

som sådant är ett objektivt fenomen, men när författarna sedan har använt sig av 

designvetenskapliga begrepp (Ex. redesign och utvärdering av en artefakt) i sin studie har det 

gjorts subjektiva val. Det gör att författarna i fråga har påverkat och påverkats av sina val inom 

designvetenskap och därmed haft ett konstruktivistiskt perspektiv. Designvetenskap har i den 

aktuella studien innefattat aktiviteten som frambringat dels ett ramverk men också 

förbättringsförslag för det studerade informationssystemet. Utvärdering och redesign är två 

centrala begrepp inom designvetenskapen och denna studie men det är även två aktiviteter som 
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utförs när ramverket appliceras. De kan således knytas an till alla de övriga begreppen då de 

beskriver hur en designer ska arbeta med de olika objekten.  

Ett annat av studiens mest centrala begrepp är affordanser vilket är ett fenomen som vanligen 

uppkommer inom designvetenskapen. Författarna av den aktuella studien kom först i kontakt 

med affordansbegreppet under tidigare studier och därför fanns en grundläggande förståelse för 

vad begreppet innebär och hur det kan användas. Vidare ansåg författarna att affordanser som 

begrepp beskriver aspekter av informationssystem på ett sätt som andra begrepp inte har lyckats 

med. Författarna ansåg att affordanser därmed var givande att arbeta med vid utveckling, 

utvärdering och förbättring av informationssystem eftersom begreppet beskriver vilka 

handlingsmöjligheter som finns sett till artefakten i fråga. Vidare ansåg författarna att 

affordanser beskriver interaktioner och relationer mellan människa och artefakt, men också 

artefakt till artefakt, på ett sätt som andra metoder eller tillvägagångsätt inte gör. Därav föddes 

idéen att använda affordanser som en grund för ett ramverk för att analysera, utvärdera och 

komma med förbättringsförslag på ett studerat informationssystem. Tidigare studier hade 

bidragit till en första kontakt med affordansbaserade ramverk som andra forskare hade utvecklat 

för att kunna appliceras vid utvärdering av informationssystem. Dessa ramverk var antingen 

generella eller specifika, men inget ramverk kombinerade dessa två. Således fann författarna en 

kunskapslucka inom forskningen.  

Författarna ansåg dock att de inte tillhandahöll tillräckligt med kunskaper om begreppet för att 

kunna applicera det på ett verkligt fall och därav började utforskning av begreppet från grunden, 

vilka olika definitioner och tolkningar som fanns av begreppet. Vidare har arbetet gett en 

bredare och djupare bild av hur detta begrepp kan appliceras inom olika områden som 

exempelvis design där det kan vara en hjälp för att undersöka hur användare faktiskt uppfattar 

vilka möjligheter som finns med en artefakt. Även i psykologin har begreppet används för att 

förklara bakomliggande orsaker till hur människor uppfattar en artefakts handlingsmöjligheter.  

Författarna ansåg att affordanskonceptet krävde en tolkande ansats då begreppet som sådant 

innebär att låta designerna tolka och tycka till utifrån sin egen synvinkel. Tolkningsutrymmet 

innefattar exempelvis på vilket sätt affordanskonceptet appliceras i olika sociala miljöer och 

vilka affordanser som identifieras. Därför ansåg författarna att de inte kunde vara helt objektiva 

i sin användning av affordanser och därmed gjorde författarna subjektiva bedömningar sett till 

syftet med det affordansbaserade ramverket.  
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Informationssystem är även ett av studiens centrala fenomen och författarna ansåg att det är ett 

begrepp som framförallt är objektivt oavsett situation. Författarna gjorde inledningsvis valet att 

likställa informationssystem med andra likartade begrepp så som informationsteknik och IT-

artefakt. Därmed används begreppet informationssystem i vidare diskussioner. 

Informationssystemet som studerades i denna studie kan ses som ett objektivt fenomen därför 

att författarna av studien inte påverkade systemet på något sätt. Författarna ansåg att 

informationssystemet för denna studie endast tillämpades som ett medel för att undersöka hur 

det affordansbaserade ramverket var användbart.  

Författarna i studien har en studiebakgrund inom kognitionsvetenskapen samt IT och 

Management, vilket har gett en god grund gällande centrala begrepp så som design, utvärdering, 

och informationssystem. I och med denna bakgrund har författarna tagit hänsyn till den kunskap 

som fanns innan studiens början och arbetat för att vara medvetna om hur den påverkar, 

samtidigt som ny kunskap insamlats för att komplettera denna bild. Tidigare erfarenheter och 

kunskaper har även visat sig underlättat inläsning och tolkning av andra teorier inom området. 

Exempelvis har tidigare erfarenhet från området kognitiv psykologi underlättade förståelsen för 

affordanser då området berör hur människan uppfattar världen omkring sig. Vidare har kurser 

som berört användarvänlighet och informationshantering inneburit en förförståelse för de 

teorier som berörts under studien. Tidigare kunskap och erfarenhet kring teknik, hur denna 

fungerar och hur människor interagerar med teknik har även inneburit en förförståelse kring de 

tekniska aspekterna som berörts. Sammanfattningsvis har författarna haft ambitionen att 

undersöka det studerade fenomenet genom olika perspektiv, både tekniskt, designmässigt och 

organisatoriskt för att på så vis få ett önskvärt resultat.  

2.1.2 Epistemologiska antaganden 

Ett begrepp för att beskriva vilken typ av kunskap som ska utvecklas är epistemologi (Björklund 

& Paulsson, 2012). Här ställs forskaren inför frågorna vad kunskap är samt hur denna bör 

betraktas. Ett annat begrepp som också syftar till att definiera kunskap i en studie är Goldkuhls 

(2011) begrepp kunskapskaraktärisering, vilket beskrivs som en aktivitet som innefattar att 

ange vilken typ av kunskap som bör utvecklas. Goldkuhl (2011) betonar att detta är ett viktigt 

steg för att kunna fastställa vilken kunskapsstrategi som studien har och för att kunna utveckla 

ny kunskap. Utifrån studiens frågeställningar kan det finnas behov av att utveckla flera olika 

typer av kunskap och en kunskapsform kan exempelvis vara ett delmål för att uppnå andra 

kunskapsformer. Frågor som en forskare bör ställa sig i detta sammanhang är Vad är det för 

kunskap? samt Vad ska kunskapen användas till? (Goldkuhl, 2011).  
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Vidare har en individs kunskapssyn stark koppling till individens världssyn, det ontologiska 

perspektivet (Björklund & Paulsson, 2012). En central frågeställning inom epistemologin 

handlar om huruvida den sociala världen kan eller bör studeras utifrån samma principer, 

grundsyn och procedurer som naturvetenskaper. Det finns generellt två olika typer av 

kunskapssyner vilka är positivism och interpretativism (Bryman, 2011). 

Positivism är ett epistemologiskt perspektiv som förespråkar appliceringen av 

naturvetenskapliga metoder, för att på så vis studera social verklighet (Bryman, 2011). Bryman 

(2011) beskriver att positivismen ser syftet med teori som ett sätt att generera hypoteser som 

sedan kan testas. Positivister menar också att vetenskapen måste utvecklas på ett sådant sätt att 

det är fritt från värden och subjektiva bedömningar (Bryman, 2011).  

Interpretivism beskriver istället att det subjektiva synsättet har betydelse för de sociala 

vetenskaperna, som skiljer sig fundamentalt från naturvetenskaper (Björklund & Paulsson, 

2012). Interpretativister menar att forskning inom den sociala världen kräver en annan logik när 

det kommer till forskningsmetoder och dessa krav reflekterar kring uppdelningen mellan 

tonvikten på mänskligt beteende och förståelsen för det mänskliga beteendet. Interpretativister 

har kan därför sägas tillämpa ett ontologiskt perspektiv av konstruktivistisk karaktär, där de ser 

sociala fenomen som ett konstant tillstånd av förändring som påverkar och påverkas av sin 

omgivning (Bryman, 2011). Med andra ord har interpretativister ett synsätt som menar att det 

behövs en strategi som värderar skillnaderna mellan individer och objektet av den naturliga 

världen, därför behövs också en subjektiv betydelse av meningen med en social handling 

(Bryman, 2011). Vidare beskriver Myers (2009) interpretivismen som en tolkande ansats samt 

att det inte går att stå utanför fenomenet som ska studeras och beskåda, utan att det krävs att 

forskaren är en del av situationen för att kunna förstå fenomenet i fråga till fullo. Detta uppnås 

genom den tolkande ansatsen då forskaren inte bara observerar och antar ett fenomen som 

sanning, utan försöker också skapa en förståelse samt förklaring av de underliggande aspekterna 

(Myers, 2009). Myers (2009) beskriver även hur den interpretativa forskaren har en förståelse 

för att dennes närvaro kan påverka situationen och tar därmed in det i bedömningen av 

situationen. 

Den aktuella studien har ett interpretivistiskt perspektiv då det dels har identifierats olika typer 

av affordanser för att bilda en förståelse för hur dessa kan användas för utvärdering och redesign 

av informationssystem, vilket är i enlighet med Bryman (2011). Dels menar författarna även att 

studien, genom att utveckla ett eget ramverk, också utformat en strategi för att skilja på objekt 

och individ i den naturliga miljön där informationssystemet är. Studien innefattar även andra 
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individer som också tolkar olika innebörder i det studerade fenomenen och på så vis går det inte 

att säga att det studerade fenomenet är fritt från andra värden och subjektiva bedömningar.  

Det är även viktigt att lyfta att författarna kan påverka situationen och det är en del som tagits 

hänsyn till vid bedömning av det studerade området. Det som också varit en central del denna 

studie var att försöka förstå och tolka olika sociala beteenden, i form av hur det studerade 

informationssystemet används, då det är viktigt för att få en helhetsbild av det studerande 

systemet. Vidare har studien undersökt skillnader och samspel mellan objekt och affordanser 

vilket gör att författarna behövt skapa en subjektiv betydelse. Genom den tolkande ansatsen har 

författarna även tillåtits att ta in tidigare kunskap och erfarenhet vid analys och utvärdering av 

studerat fenomen. Med en tolkande ansats kunde författarna med fördel använda sig av sin 

bakgrund för att se till att arbetet belystes ur flera olika perspektiv. 

Vidare förespråkar Goldkuhl (2011) att forskare klassificerar de olika typer av kunskapsformer 

som är relevanta att undersöka i samband med kartläggning och värdering av 

kunskapsutveckling. Goldkuhl (2011) beskriver åtta olika typer av kunskapsformer vilka är som 

följer; kategoriell kunskap, klassificerande kunskap, karaktäriserande kunskap, 

förklaringskunskap, vägledande kunskap, värdekunskap, kritisk kunskap, samt prospektiv 

kunskap (ibid.) 

Kategoriell kunskap är enligt Goldkuhl (2011) den grundläggande kunskapsformen. Den 

innefattar att begreppsligöra och beskriva hur något är. Klassificerande kunskap är en specifik 

typ av kategoriell kunskap och innefattar en klassifikation av subklasser, det vill säga vilka 

grupper något kan delas upp i. Praktiskt tillämpat innefattar det att strukturera den studerande 

miljön i olika kategorier vilka även kan struktureras hierarkiskt. Vidare beskriver Goldkuhl 

(2011) den karaktäriserande kunskapen som innefattar egenskapsbeskrivning hos det studerade 

objektet och miljöerna där objektet är. Denna kunskap är nära besläktad med kategoriell 

kunskap men den karaktäriserande kunskapen anspelar på egenskaper medan den kategoriella 

syftar till dess innebörd. Den karaktäriserande kunskapen kan därmed ses som ett komplement 

till den kategoriella då den tillför ytterligare djup (Goldkuhl, 2011).  

Förklarande kunskap syftar till att förklara varför något är eller blir på ett visst sätt och vad 

något kan leda till (Goldkuhl, 2011). Kunskapsformen handlar om att beskriva med ett orsaks-

effektsamband och fokus ligger på orsaker, grunder, skäl, samt förutsättningar för att ett 

specifikt förhållande ska uppstå. Denna kunskapsform är vanlig när forskaren beskriver en 

framtida situation och på så vis menar Goldkuhl (2011) att den även kan vara av förutsägande 
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karaktär och genom denna kunskapsform kan forskaren även ställa prognoser inför framtiden. 

Den vägledande kunskapen är istället riktlinjer, regler, råd eller liknande för hur forskaren bör 

agera i olika situationer. Denna kunskapsform kallas därmed prospektiv och är 

handlingsinriktad kunskap. Goldkuhl (2011) betonar att denna kunskapsform inte bör kallas 

normativ kunskap utan den normativa kunskapen refererar till värdekunskap. Värdekunskapen 

beskriver nämligen det önskvärda och de mål och visioner som man vill uppnå. Den vägledande 

kunskapen har även en koppling till värdekunskapen eftersom forskaren i den vägledande ofta 

kopplar till önskvärda konsekvenser.  

Goldkuhl (2011) beskriver den kritiska kunskapen som att kritiskt granska och ifrågasätta. Den 

kritiska kunskapen utgår generellt från värdekunskapen då denna är det motsatta till det 

önskvärda och de mål som finns. Goldkuhl (2011) lyfter även fram hur den kritiska kunskapen 

både kan riktas mot yttre och inre förhållanden, så som maktkamp respektive inre mentala 

förhållanden. Slutligen innefattar den prospektiva kunskapen potentiella möjligheter som är av 

innovativ karaktär. Därmed ska den inte blandas ihop med förklarande kunskap utan dess avsikt 

är att vara helt oberoende av historik och givna förhållanden. Helt enkelt hur saker borde vara 

och förslag på nya tillvägagångssätt. Goldkuhl (2011) betonar vidare vikten av att forskaren bör 

fokusera på varje enskild frågeställning och undersöka vad för specifika kunskapsformer som 

kommer ur frågan, snarare än att sammanfatta alla frågorna tillsammans. Varje frågeställning 

ska på så vis karaktäriseras som en eller flera kunskapsformer. (ibid.) 

Följande studie har inledningsvis utforskat vilka typer av kunskap som studien ämnar att 

utveckla och hur dessa kan uppnås. Då studien innefattar ett brett syfte har flertalet 

kunskapsformer utvecklats och respektive frågeställning innefattar olika typer av 

kunskapsformer, se tabell 1.  

Tabell 1. Sammanfattning av kunskapsformer 

Nr Frågeställning Kunskapsform 

1 

Hur skulle ett ramverk 

baserat på affordanser 

kunna utformas? 

Vägledande kunskap, 

Prospektiv kunskap, 

Klassificerade kunskap, 

Värdekunskap  

2 

Hur väl fungerar det 

affordansbaserade 

ramverket vid utvärdering 

och redesign av ett 

informationssystem? 

Förklaringskunskap, 

Kritisk kunskap, 

Vägledande kunskap,  
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Frågeställning 1. Hur skulle ett ramverk baserat på affordanser kunna utformas? 

Vägledande kunskap, Prospektiv kunskap, Klassificerade kunskap, Värdekunskap  

Den första frågeställningen har fokus på vidareutveckling av affordansbegreppet. Det innefattar 

att frågeställningen har vidareutvecklat kunskap kring hur affordanskonceptet kan användas i 

ett sammanställt ramverk för att kunna utvärdera och redesigna ett informationssystem. 

Ramverket genererar vägledande kunskap därför att ramverket är ett konceptuellt verktyg för 

att ge användare av detta riktlinjer samt guida att hitta rätt. Vidare är ramverket, som baserats 

på affordanser, ett förslag på hur ett affordansbaserat ramverk kan se ut och på så vis ett förslag 

av hur något skulle kunna vara. Med andra ord innefattar detta prospektiv kunskap då ramverket 

är ett förslag på ett tillvägagångsätt för utvärdering och redesign av informationssystem. Detta 

har byggts upp med stöd i teori inom fältet och på så vis är det även teoretisk grundad genom 

den välgrundade metodutvecklingen. Det är även något som inte gjorts tidigare och på så vis 

ett förslag som kan leda till ny kunskap.  

Den första forskningsfrågan innefattar även klassificerande kunskap då ramverket består av 

olika affordanser som kan ses som subkategorier till ramverket. Med andra ord att ramverket är 

indelat i olika grupper som beskriver olika aspekter vilket gör att klassificerande kunskap 

innefattas. Vidare talar första frågeställning för att generera värdekunskap då detta är ett förslag 

på hur ett sådant ramverk bör se ut. Frågeställningen ger genom detta fokus kunskap till 

designvetenskapsområdet gällande hur designers kan vidareutveckla informationssystem.  

Frågeställning 2. Hur väl fungerar det affordansbaserade ramverket vid utvärdering och 

redesign av ett informationssystem?  

Förklaringskunskap, Kritisk kunskap, Vägledande kunskap,  

Frågeställning 2 resulterar i kunskap kring ramverket i användning som utvunnits ur den 

empiriska grundningen. Frågeställningen kan säga något om hur väl ramverket fungerar och 

således bidra till kunskap gällande utvärdering och design av informationssystem inom 

designvetenskapen.  

Frågeställning innefattar således förklarande kunskap då denna syftar till att förklara vad något 

kan leda till och hur olika samband ser ut. På så vis syftar studien till att förklara hur ramverket 

fungerar och vad det kan leda till för utfall. En specifik affordans ger även en specifik typ av 

resultat och på detta vis kan ett samband redovisas. Goldkuhl (2011) menar även att det är 

vanligt när forskare beskriver framtida situationer. Som beskrivits ovan kan 
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förklaringskunskapen vägleda gällande hur saker bör vara för att ge önskvärda effekter och 

önskvärda framtida situationer. På samma vis kan utvärdering av ramverket komma att visa på 

hur det inte bör se ut. Studien hade inledningsvis önskvärda mål för hur ramverket skulle 

fungera och det blir tydligt om det finns aspekter om inte uppfyller dessa mål. Exempelvis om 

det är affordanser som inte kan säga något om ett system eller att dess sammansättning inte är 

optimal för att ge en helhetsbild av systemet. När en bedömning av systemet är utförd och 

ramverket utvärderat bör studien även leda till riktlinjer för hur forskare bör tänka i framtida 

forskning kring affordansbaserade ramverk. Utifrån studiens resultat kan positiva och negativa 

delar identifieras och genom detta formuleras råd inför framtida studier, vilket kan härledas till 

vägledande kunskap. 

2.2 Forskningsstrategi: Välgrundad metodutveckling 

Välgrundad metodutveckling definieras som ett arbete där fokus växlas mellan metod, teori och 

empiri, samt mellan design och prövning, för att skapa en välgrundad metod (Goldkuhl, 1993). 

Välgrundad metodutveckling beskriver således grundläggande principer och tillvägagångssätt 

oberoende av vad det är för typ av metodik som utvecklas (ibid.). I följande studie utformades 

ett ramverk som metod för utvärdering och redesign och därmed appliceras metoderna som 

följer för att göra ramverket välgrundat och därmed trovärdigt och validerat.  

Att något är välgrundat innebär att det som forskaren föreslår har en god grund och därmed 

bygger på goda antaganden (Goldkuhl, 1993). Forskarens ställningstagande bör vara 

genomlysta, problematiserade, explicitgjorda samt rekonstruerade för att vara goda antaganden 

(ibid.). Goldkuhl (1993) använder sig även av begreppet argumentativ kunskap vilket innebär 

att forskare måste kunna ge goda och tydliga skäl till sina antaganden. Sammanfattningsvis 

menar Goldkuhl (1993) att välgrundad argumentativ kunskap är kunskap som är explicitgjord, 

värderad, sammanhängande, samt begripliggjord. Goldkuhl (1993) beskriver vidare att 

metoden bör grundas på ett korrekt vis för att kunna valideras som giltig. Metoder grundas 

således genom att olika kunskaper bygger upp metoden som ett ställningstagande (ibid.).  

Goldkuhl (1993) förtydligar att själva grundningen innebär att forskaren för ett 

ställningstagande kan behöva; rekonstruera, formulera, värdera, och eventuellt omformulera 

dessa olika grunder. Därigenom kan forskaren skapa ett tydligt argumentativt förhållande 

mellan metoden och dess kunskapsmässiga grund (Goldkuhl, 1993). I denna studie kan det 

exemplifieras med att ramverket byggdes upp med grund i flera olika delar och de olika delarna 

måste ses över individuellt för att kunna validera ramverket i fråga. Grunderna är olika typer av 
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kunskapsformer som exempelvis mål, värden, förklaringar, kategorier, synsätt, handlingar samt 

empiri, och metoden bör grundas i relation till dessa olika kunskapsformer (Goldkuhl, 1993). 

Goldkuhl (1993) lyfter upp en ansats för grundning som består av tre huvudsakliga 

grundningsprocesser som tillsammans kan validera data på tre olika vis. Dessa tre innefattar 

teoretisk, empirisk och intern grundning (Goldkuhl, 1993). Ramverket som har utvecklats i 

denna studie efterföljer principerna för en välgrundad metodutveckling där ramverket 

utvecklades genom teoretisk, intern och empirisk grundning. Se figur 1 för översikt över de tre 

grundningsformerna och hur de tillsammans skapar en metod.  

Teorigrundning kan definieras med två olika processer; förklaringsgrundning och 

perspektivgrundning (Goldkuhl, 1993). Förklaringsgrundning innefattar att en metod kan 

grundas i redan befintliga teorier. Perspektivgrundning innebär att värdera och förtydliga de 

synsätt som metoden bygger på och forskaren bör fråga sig om ramverket är ett lämpligt vis att 

realisera sitt synsätt på. Perspektivgrundning kan i sin tur delas upp i värde- och 

kategorigrundning. Värdegrundning innefattar att forskaren motiverar metoden genom att ange 

önskvärda resultat. Kategorigrunda innebär att forskaren i fråga ser över de kategorier som 

metoden består av för att se att de är lämpliga kategorier att arbeta med. Forskaren vill pröva 

och värdera adekvansen i ingående kategorier (Goldkuhl, 1993). 

Teorigrundning inledde således arbetet för den aktuella studien och ramverket byggdes dels på 

förklaringsgrundning vilket innebär att litteratur användes för att kartlägga och definiera 

affordanserna som ramverket bygger på. Tidigare litteratur kring affordanser har relaterats till 

annan allmän teori, inom informationssystem och designvetenskap exempelvis, för att på så vis 

kunna grunda metoden. Vidare har också en perspektivgrundning utförts som innebär att 

förtydliga och värdera de synsätt ramverket bygger på. I detta fall hade författarna av studien 

en förhoppning om att ramverket skulle generera realistiska förbättringsförslag, 

förbättringsförslag som kommer att kunna medföra ett förbättrat informationssystem. Andra 

önskvärda resultat var att ramverket som sådant skulle visa sig vara en fördelaktig metod att 

använda vid utvärdering av informationssystem, det vill säga ett ramverk som sedan kan 

tillämpas av andra forskare. Vidare fanns det också en förhoppning om att ramverket skulle 

kunna appliceras på andra artefakter än informationssystem. Det som var i fokus under den 

teoretiska grundningen var också att se till att alla delar av litteraturen belysts så att ramverket 

har en stadig grund.  
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Vidare innefattar empirigrundning att forskaren prövar metoder i ett praktiskt sammanhang 

(Goldkuhl, 1993). Forskaren samlar in empiri för att testa hur bra metoden är och det utformade 

ramverket grundades därför också empiriskt. Empirin som utvärderingen baserades på kom från 

flera olika empiriska källor, se Datainsamling avsnitt 2.4. Inledningsvis applicerades ramverket 

på en fallstudie för att genom utvärdering av empiri generera förbättringsförslag på studerat 

system. Den empiriska grundningen baserades även på en utvärdering av ramverket i 

användning. Denna utvärdering baserades dels på författarnas åsikter kring ramverkets 

användbarhet och applicerbarhet med stöd i förd loggbok. Dels även på resultatet från 

appliceringen av ramverket på empirin som sådan samt att ramverket även grundades genom 

att intervjua uppdragsgivarens representant för att se om de förslag som ramverket genererat 

var användbart för dem. Med dessa olika källor kunde metoden valideras och förbättringar samt 

justeringar identifierades. Således var ramverket inledningsvis endast teoretiskt uppbyggt men 

där det i senare skede prövades och fick empiriskt stöd. Utifrån denna prövning skapades sedan 

ett reviderat ramverk utifrån empirin.  

Avslutningsvis innebär interngrundning att forskaren i fråga värderar och kontrollerar metodens 

interna kongruens. Det kan exempelvis innebära en granskning av att dess olika delar är explicit 

formulerade och definierade (Goldkuhl, 1993). För den aktuella studien utfördes en 

interngrundning kontinuerligt genom hela arbetet. Inledningsvis innefattade interngrundningen 

att författarna av studien försökte att explicit formulera och definiera affordanser som koncept 

samt en beskrivning av ramverket som sådant. Den interna grundningen utfördes även genom 

att stämma av att ramverkets olika delar var kongruenta och väldefinierade. Interngrundning 

utfördes även avslutningsvis i arbetet när författarna av studien reviderade sitt ramverk efter att 

ha utvärderat ramverket i användning.  

I välgrundad metodutveckling finns en uppdelningen mellan meta-design, som genererar 

abstrakt teoretisk kunskap, och den empiriska designpraktiken, som genererar situationsbaserad 

kunskap och artefakter (Goldkuhl & Lind, 2010) Därmed finns det en praktisk del och en 

teoretisk del inom välgrundad metodutveckling med syfte att komplettera varandra genom 

interaktion mellan dessa, där kunskap utbyts och valideras av varandra (ibid.). 

Situationsbaserad kunskap används för den empiriska grundningen av abstrakt kunskap och 

abstrakt kunskap används för den teoretiska grundningen av situationsbaserade resultat (ibid.). 

Abstrakt kunskap kan likställas med teorier (Goldkuhl, 1993), vilket i den aktuella studien 

nästan uteslutande innefattar teorier kring affordanser. Sammanfattningsvis bör forskaren växla 

mellan att studera teoretiska grunder, metod som sådan samt empiri och på så vis modifieras 
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och vidareutvecklas metoden genom denna växelverkan (Goldkuhl, 1993). Därmed innefattas 

två huvudsakliga processer, generering av en metod och prövningen av denna och optimalt är 

att växla dem emellan men även mellan de tre nivåerna som beskrevs ovan (Goldkuhl, 1993).  

Följande studie har dock inte haft möjlighet att växla mellan de två processerna, generering och 

prövning av metod i enlighet med Goldkuhl (1993), kontinuerligt under studien. Istället lades 

arbetet upp så vis att metoden utvecklades med grundningsformerna där den empiriska 

grundningen blev den avslutande prövningen av ramverket. Den aktuella studien har med andra 

ord genererat ett ramverk, prövat detta och sedan reviderat det aktuella ramverket men inte 

prövat detta igen. Således inleddes studien med ett teorigenererat ramverk och avslutade med 

ett empiri modifierat ramverk. 

Figur 1. Välgrundad metodutveckling med tre grundningsformer (Goldkuhl & Lind, 2010) 

2.2.1 Induktiv och deduktiv ansats 

När forskaren vill beskriva sambandet mellan teori och praktik kan denne även ställa sig två 

initiala frågor för att på så viss sätta grunden för det som ska studeras (Bryman, 2011). Den 

första frågan som forskaren kan besvara är vad för typ av teorier det handlar om. Den andra 

frågan handlar om de data som har samlats in och om denna har ett syfte för att pröva en teori 

eller generera nya teorier. Det är därför viktigt att man som forskare överväger relationen 

mellan teori och forskning, vilket innebär att undersöka huruvida forskningsprojektet har en 

deduktiv eller induktiv ansats (Bryman, 2011). 

En deduktiv ansats representerar det vanligaste synsättet kring relationen mellan teori och 

forskning. Utifrån vad forskaren vet om ett specifikt område och de teoretiska aspekterna som 

Method 
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relateras till det specifika området, utvecklar forskaren en hypotes. Denna hypotes måste sedan 

genomgå en empirisk granskning. Inom hypotesen ordnas olika koncept som sedan måste 

översättas till forskningsbara delar vilket betyder att forskare både måste utveckla hypoteser 

och sedan översätta dessa till konkreta termer. Detta i sin tur betyder att forskaren behöver 

specificera hur data kan samlas in i relation till de koncept som bygger upp hypotesen. Teori 

och de hypoteser som kan utvinnas från dessa kommer först och blir därmed drivkraften i 

processen att samla in data (Bryman, 2011). 

En induktiv ansats innebär att forskaren utifrån sina iakttagelser från insamlingen av data 

implicerar teorier. Iakttagelserna här kopplas tillbaka till teorier och de forskningsresultat som 

associeras med ett specifikt område. Till skillnad från en deduktiv ansats som är mer linjär där 

ett steg följer ett annat på ett klart och logiskt sätt, är en induktiv ansats mer öppen för 

förändringar när det kommer till att gå tillbaka till teorier baserat på iakttagelser som har gjorts 

(Bryman, 2011). Björklund och Paulsson (2012) menar att en studie dock inte kan sägas ha 

enbart en deduktiv eller induktiv ansats, utan generellt finns det inslag av induktiva ansatser i 

en studie som sägs vara deduktiv och omvänt om det är en studie som sägs vara induktiv finns 

det deduktiva inslag. 

Aktuell studie följer framförallt en deduktiv ansats då studien har utgått från tidigare teorier och 

forskning genom en teorigrundning baserat på välgrundad metodutveckling. Mer specifikt har 

ett ramverk utformats med utgångspunkt i tidigare studier och teorier, därefter har detta prövats 

genom att utvärdera insamlad empiri och därmed utfördes en empirigrundning. Ramverket kan 

i enlighet med Bryman (2011) ses som en utformad hypotes som byggts upp av teorier som 

sedan prövats med hjälp av fallstudien, där en interngrundning har utförts kontinuerligt genom 

hela arbetet för att säkerställa kongruens och väldefinierade termer. Ramverket var även det 

som drev utvärdering framåt då det var fokus på ramverkets olika beståndsdelar. Den empiriska 

grundningen och revidering utefter detta är i motsats till teorigrundningen av induktiv karaktär. 

Detta eftersom författarna har reviderat sitt teoretiska arbete utifrån insamlad data och där med 

utgick från empiri för att generera nya antaganden om det utvecklade ramverket. Under den 

empiriska grundningen utformade författarna också teman utifrån analys av empiri vilket också 

visar på att studien haft inslag av induktiv ansats.  

2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Goldkuhl (2011) beskriver att forskare inledningsvis behöver göra ett flertal strategiska val 

gällande sin forskning och det innefattar även att definiera vilken forskningsstrategi som ska 
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appliceras (Goldkuhl, 2011). Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder kan ses som 

strategier för att undersöka en serie särskiljande och kontrasterande forskningsproblem 

(Bryman, 2011). Dessa forskningsproblem reflekterar de epistemologiskt grundade 

uppfattningarna kring vad som innefattas inom kunskap. Skillnaden mellan kvalitativa och 

kvantitativa forskningsstrategier är att kvantitativa forskningsstrategier fokuserar mer på vikten 

av att kvantifiera de insamlade data och analysera denna med hjälp av fastställda regler för 

analys. Vidare försöker forskaren som använder sig av en kvantitativ forskningsstrategi göra 

någon eller några typer av generaliseringar (Bryman, 2011). 

Kvalitativa forskningsstrategier fokuserar mer på att tolka och betona betydelser av insamlade 

data (Bryman, 2011). Generellt handlar det om en större mängd data inom kvalitativa 

forskningsstrategier och det finns inga fastställda regler för hur forskaren bör analysera dessa 

data. Vidare karaktäriseras kvalitativa forskningsstrategier av ett induktivt synsätt kring 

relationen mellan teori och forskning, där teorin generellt genereras utifrån forskningen. 

Kvalitativa forskningsstrategier antar också perspektivet av interpretativism utifrån 

epistemologin, där betoningen ligger på en förståelse av den sociala världen genom att 

undersöka deltagares tolkning av världen. Vidare antar kvalitativa forskningsstrategier ett 

ontologiskt perspektiv som konstruktivister, vilket betyder att forskaren ser sociala egenskaper 

som ett resultat av interaktioner mellan individer snarare än ett fenomen som finns där och som 

är separerat från de som involveras. (ibid.) 

Den aktuella studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi då studien har ett 

designvetenskapligt resonemang med fokus på utvärdering och redesign med ett 

affordansbaserat ramverk. Med andra ord är den aktuella studien kvalitativ därför att studien 

fokuserar på ett egenutvecklat ramverk baserat på affordanser vilket innebär att tolkning är en 

viktig del i arbetet. Av denna anledning kräver ramverket att användaren av detta gör subjektiva 

bedömningar vid utvärdering och redesign och således är studien kvalitativ för att kunna fånga 

upp sådana aspekter. Ambitionen var inte heller att kvantifiera data utan att undersöka mer på 

djupet och beskriva och tolka fynd från studien.  

Vidare är aktuell studie kvalitativ då författarna har antagit det epistemologiska perspektivet 

interpretativism där författarna av studien lägger tonvikt på att förstå en social kontext genom 

att undersöka deltagares tolkningar av studerat informationssystem. Fördelen med kvalitativ 

forskning anser författarna vara att de kan göra tolkningar och försöka förstå deltagarnas 

perspektiv för att på så vis kunna ta detta vidare i studien. Vidare också för att kunna ta hänsyn 

till specifika åsikter som kan vara viktiga för slutresultatet. Med en kvantitativ studie hade 
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författarna kunnat göra mer generaliseringar, men det hade inte kunnat ge dem de specifika 

åsikter, perspektiv och funderingar som författarna ansåg att de behövde för denna specifika 

studie.  

Ett grundläggande strategiskt ställningstagande är även om studien kommer att utforska på 

bredden eller på djupet (Goldkuhl, 2011). Detta innebär att fastställa om studien kommer 

undersöka en eller flera enheter och det handlar även om att göra avgränsningar samt ta ställning 

till vilket urval man ska ha. Väljer forskaren färre fall bör studien gå mer på djupet och beskriva 

en helhet vilket innebär att forskaren då har en fallstudieansats. En bredare studie har flera fall 

med fokus på färre förutbestämda faktorer att undersöka. Att gå bredare eller djupare 

sammanfaller ofta med kvalitativ respektive kvantitativ metod. Studier som undersöker på 

djupet är oftare av kvalitativ karaktär. (ibid.) 

Denna studie kommer undersöka på djupet och har därmed en fallstudieansats. Författarna anser 

att den aktuella studien undersökte på djupet därför att studien syftade till att utveckla och pröva 

ett affordansbaserat ramverk med en fallstudie. Vidare anser författarna att studien gick på 

djupet därför att det affordansbaserade ramverket testades grundligt på en fallstudie snarare än 

gick på bredden och testades på flera olika fall. Vidare innefattade studien att på uppdrag av ett 

företag studera dennes system mer ingående, vilket också påverkade att studien kunde gå på 

djupet snarare än bredden. En av anledningarna till att författarna valde en fallstudieansats är 

för att de samlade in data från verksamheter som använder sig av Metrimas informationssystem. 

Genom insamlad data kunde det utvecklade ramverket testas i praktiken och genom detta 

valideras empiriskt. På så vis undersökte studien också på djupet då flera olika verksamheters 

användare inkluderades.  

Följande figur (Figur 2) är en visualisering av studiens metodologiska process. Författarna 

började med en omfattande litteraturstudie genom teorigrundning. Detta följdes av att 

författarna utvecklade sitt ramverk baserat på litteraturstudien. Sedan gjorden en datainsamling 

med hjälp av nedanstående datainsamlingsmetoder. Empirin som samlades in analyserades och 

strukturerades upp för att sedan utvärderas med hjälp av det utvecklade ramverket och därmed 

gjordes också en empirigrundning. Avslutningsvis gjordes en utvärdering av ramverket i 

användning för att på så vis undersöka huruvida ramverket var applicerbar eller ej. 

Kontinuerligt genom hela processen har interngrundning utförts för att säkerställa studiens 

överensstämmelse samt att begrepp och tillvägagångsätt är väldefinierade.  
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Figur 2. Summering av tillvägagångsätt 

2.3 Litteraturstudier 

Arbetet för den aktuella studien inleddes med en teorigrundning i form av en omfattande 

litteraturstudie (se figur 2). Litteraturstudier är en vanlig insamlingsmetod för att kartlägga och 

beskriva ett studerat fenomen (Bryman, 2011). Litteraturstudier inleder ofta ett arbete för att 

initialt få en förståelse kring området och vad som ska studeras (ibid.). Litteraturgenomgången 

ska på så vis redovisa vad som redan gjorts inom området och även peka mot eventuella 

kunskapsluckor (Bryman & Bell, 2007; Friberg, 2006). Här innefattas att kartlägga teoretiska 

delar men också beskriva tillvägagångssätt och vilka metoder som används inom området 

(Bryman & Bell, 2007). Friberg (2006) beskriver också att det handlar om att ta den 

vetenskapliga kunskapen och omsätta till praktiskt användbar kunskap som går att applicera 

och användas i studien. 

Under litteraturstudier är det viktigt att vara medveten om att det är sekundärt insamlad 

information. Det innebär att informationen måste utforskas med detta i åtanke och det krävs 

försiktighet hos forskaren (Björklund & Paulsson, 2012). En litteraturstudie kan klassificeras 

som antingen systematisk eller narrativ (Bryman & Bell, 2007). Den systematiska 

litteraturstudien utförs metodiskt och innefattar en tydlig plan för hur sökning ska ske (ibid.). 

Den narrativa sökningen är mer utforskande och lämpar sig till studier av en tolkande karaktär. 

En narrativ studie är även mer flexibel och har som syfte att skapa en förståelse snarare än att 

fokusera på specifika fördefinierade resultat. Målet med en narrativ studie är därmed inte 

fördefinierat utan författarna styrs av den information som dyker upp på vägen. Av denna 

anledning är den narrativa metoden vanlig bland kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2007). 

Följande studie innefattade en litteraturstudie för att få en djupare kunskap och förståelse för 

det studerade fenomenet, främst då affordanser. Författarna ville utforska det studerade 

fenomenet och gjorde så genom en mer narrativ litteraturstudie. Författarna anser att det är en 

narrativ litteraturstudie som har genomförts på grund av den mer utforskande karaktären studien 

hade. Vidare också för att syftet var att få en djupare förståelse i det studerade fenomenet snarare 

än att fokusera på specifika resultat som tidigare litteratur tog upp. En aktivitet inom 
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teorigrundning handlar om att förklaringsgrunda, vilket innebär att författarna av studien genom 

litteratur har förklarat teoretiska begrepp och koncept. Vidare har den aktuella studien mer av 

en tolkande karaktär samt att forskningsstrategin är kvalitativ vilket gör att litteraturstudierna 

är narrativa snarare än systematiska. Författarna var styrda av det studerade området men 

utforskade detta vitt och brett för att få en djupare och bredare förståelse i det som studerades. 

Litteraturstudien som utfördes grundades i vetenskapliga artiklar, böcker och annan akademisk 

litteratur som ansågs relevant för forskningsområdet. Genom teoretisk grundning säkerställde 

författarna av studien att de centrala begreppen och koncepten belystes för att ge ramverket en 

stadig grund.  

Litteraturstudierna innefattade bland annat att beskriva informationssystemsområdet. 

Informationssystem som sådana beskrevs men också hur dessa bör utformas samt vad en 

designer bör tänka på när denne arbetar med informationssystem. Vidare fördjupade sig 

författarna i informationshanteringen vid informationssystem. Litteraturstudien innefattade 

även att beskriva området designvetenskap och dess forskning då detta har blivit en viktig del 

av informationssystemsområdet. Vidare beskriver också designvetenskap och designforskning 

hur informationssystem bör utvecklas och designas samt att det också är ett aktuellt område när 

det kommer till affordanskonceptet. Urvalet som gjordes när det kommer till litteratur om 

informationssystem och designvetenskap var att beskriva de respektive områdena på ett 

generellt sett. Detta därför att studiens forskningsområde faller inom ramarna för 

informationssystem och designvetenskap men det är inte huvudområdet.  

Huvudområdet för litteraturstudien var litteratur om affordanser. Inledningsvis innefattade 

litteraturstudien att kartlägga affordanskonceptet för att få en beskrivande bild om vad som 

gjorts tidigare. Kartläggningen innefattade att beskriva hur affordansbegreppet uppkommit, hur 

det vidareutvecklats och var forskning står i dagsläget. Genom detta förtydligades 

kunskapsluckan och samtidigt byggdes en teorigrundning för ramverket upp. Litteraturstudien 

innefattade även att beskriva befintliga ramverk för att kunna bygga vidare på den forskning 

som gjorts i dagsläget. Ett urval gjordes där författarna fokuserade på affordansbaserade 

ramverk som föll inom området för informationssystemsforskning och designvetenskap. Därför 

att studiens syfte var att skapa ett affordansbaserat ramverk som sedan användes för att 

utvärdera och analysera ett informationssystem.  
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2.4 Datainsamlingsmetoder 

Studien är uppbyggd med flera olika typer av metoder för att samla in data. Genom 

triangulering, där flera metoder för datainsamling används, höjer forskaren sin studies 

tillförlitlighet. Detta därför att det studerade fenomenet studeras ur flera perspektiv (Björklund 

& Paulsson, 2012). Nedan redogörs och presenteras alla de datainsamlingsmetoder som har 

använts för denna studie. Till att börja med beskrivs datainsamlingsmetoderna generellt för att 

sedan beskriva hur datainsamlingsmetoderna har används i den aktuella studien. 

Sammanfattningsvis innefattade studien observation, intervjuer, samt loggbok. När det kommer 

till intervjuer utfördes de främst för att samla in empiri i fallstudien men en intervju samt en 

presentation utfördes också för att samla in empiri för utvärdering av ramverket i användning. 

Vidare utfördes observationer endast i samband med det studerade fallet, och loggboken 

användes endast som empiri för utvärdering av ramverket i användning.  

2.4.1 Observationer 

Vid en kvalitativ forskningsstrategi kan forskare använda sig av observation för att skapa sig 

en större förståelse för en specifik kontext (Bryman, 2011). Vidare finns flera olika typer av 

observationer en forskare kan använda sig av och deltagande observation är den som vanligen 

används vid observationer inom verksamheter och ledningsforskning (Bryman, 2011). Forskare 

deltar här i en social situation där denne försöker observera beteenden hos andra deltagare av 

situationen som observeras. Detta görs för att forskaren sedan ska kunna utvinna betydelser av 

egenskaper i miljön och beteenden (Bryman, 2011). Vid en kvalitativ forskningsstrategi finns 

det även flera risker när det kommer till datainsamling vilket kan förebyggas genom observation 

(Bryman, 2011). Deltagare i studien kan missuppfatta betydelser av ord eller att intervjuaren i 

fråga har egenskaper som kan påverka data. En lösning på dessa problem är att observera 

individers beteende direkt istället för att använda andra forskningsverktyg (Bryman, 2011). 

För denna studie utfördes en deltagande observation av det studerade informationssystemet för 

att på så vis få större förståelse för hur systemet användes av Metrimas kunder. Observation 

utfördes främst i syfte att öka förståelsen för systemet, så att författarna skulle ha grundläggande 

kunskaper i systemet för att i senare skede enklare skulle förstå användarna. Observationen 

genomfördes vid ett tillfälle där författarna inledningsvis fick en presentation kring systemets 

funktionalitet av företagsrepresentanten. Författarna observerade även hur Metrima 

representant använde systemet för att visa de delarna av systemet och dess funktionalitet. På så 

vis fick författarna en bild av hur systemet används inom den specifika kontexten. Av denna 
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anledning var det en deltagande observation då den innefattade att studera hur användaren 

interagerade med systemet. Vidare fick författarna sitta själva i systemet för att testa de olika 

modulerna och dess funktionalitet. Representanten från Metrima hade även skapat uppgifter 

som skulle utföras och lösningarna på uppgifterna diskuterades fram. Denna situation kan också 

liknas vid en deltagande observation där författarna fick vara aktiva och testa systemets 

funktionalitet i samråd med representant.  Som komplement hade författarna dokumentation 

kring systemet för att även kunna läsa in sig på systemet. Observationen utfördes således endast 

för att ge forskare en ökad förståelse för systemet inför kommande intervjuer, utvärdering samt 

förbättringsförslag. 

2.4.2 Intervjuer 

Björklund och Paulsson (2012) menar att intervjuer är en form av utfrågningar som vanligen 

sker via direktkontakt eller per telefon. Genom att utföra intervjuer får forskaren tillgång till det 

Björklund och Paulsson (2012) benämner som primärdata, vilket är data som samlas in i syfte 

att användas för studien i fråga. Det finns flera olika typer av intervjuer och antalet respondenter 

som deltar kan variera (Björklund & Paulsson, 2012). Myers (2009) beskriver vidare att 

insamling av empiriska data med intervjuer är en av de viktigaste metodologiska teknikerna för 

att fånga upp användares åsikter (Myers, 2009). En intervju tar fasta på respondentens 

perspektiv och undersöker hur denne upplever och tolkar sin omvärld (Myers, 2009). Intervjun 

som format tillåter även att det blir ett utbyte mellan respondenten och intervjuledaren där båda 

sidorna får lov att lyssna, tolka och styra samtalet. Beroende på hur styrd intervjun är, och vilka 

ramar som intervju utformas efter, finns mer eller mindre utrymme för respondenten respektive 

intervjuledaren att påverka samtalet och dess innehåll (Myers, 2009). Precis som Björklund och 

Paulsson (2012) tar upp finns det olika typer av intervjuformer. Myers (2009) tar i huvudsak 

upp tre olika typer av intervjuformer; ostrukturerade, semi-strukturerade eller strukturerade 

intervjuer (Myers, 2009).  

Semistrukturerade intervjuer kan ses som en kombination av strukturerad och ostrukturerad 

intervjuform (Bryman, 2011), och är den intervjuform som har används i den aktuella studien. 

En semistrukturerad intervjuguide är uppbyggd av ett antal huvudsakliga frågor med ett antal 

fördefinierade ämnen som intervjuledaren går igenom under intervjun (Bryman, 2011). 

Intervjuledaren har frågorna som stöd men behöver inte ställa dem i en specifik ordning och 

kan också ställa följdfrågor som inte fördefinierats i en intervjumall (Bryman, 2011). På så vis 

finns strukturen från den strukturerade intervjun och flexibiliteten från den ostrukturerade 

intervjutypen vid semistrukturerade intervjutyper (ibid.). Bryman (2011) menar även att 
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följdfrågor kan användas som ett medel för att säkerställa att forskaren förstått respondenten. 

Björklund och Paulsson (2012) beskriver vidare att frågorna som innefattas i den 

semistrukturerade intervjuguiden kan vara mer eller mindre ledande. Bryman och Bell (2007) 

föreslår att ha öppna frågor för att inte styra allt för mycket och leda respondenterna till de svar 

som forskaren önskar få. Det finns annars en risk i att inte komma åt intervjudeltagarnas egna 

perspektiv och på så vis missa reella behov (Bryman & Bell, 2007). Bryman och Bell (2007) 

samt Myers (2009) betonar vidare att ett mer flexibelt upplägg passar intervjuer där det är mer 

än en intervjuledare.  

Intervjuer utfördes för att samla in empiri för fallstudien som främst handlade om vad användare 

av det studerade systemet tyckte om de specifika modulerna som varit i fokus. Vidare utfördes 

dessa intervjuer i syfte att identifiera svagheter och styrkor med det studerade systemet. Dels 

också i syfte att skapa en grund för att kunna utföra en utvärdering av det studerade systemet 

genom applicering av det affordansbaserade ramverket. 

De semistrukturerade intervjuerna utfördes främst via telefon då uppdragsgivarens kunder är 

utspridda över hela Sverige. Telefonintervjuer är enligt Bryman (2011) mer vanligt inom 

kvantitativa studier men utförs även i kvalitativa. Bryman (2011) lyfter upp ett antal fördelar 

med att intervju via telefon men även ett par aspekter som forskare bör vara medvetna om. Den 

främsta fördelen är att det är enkelt sätt att få tag i ett stort antal personer och är på så vis mindre 

resurskrävande. Bryman (2011) menar även att det i vissa fall kan vara lättare för både 

respondenter och intervjuledare att prata om känsliga ämnen då ingen är fysiskt närvarande.  

Vidare menar Bryman (2011) att det kan vara svårare att genomföra längre intervjuer över 

telefon på grund av att det är lättare för respondenten att avsluta intervjun genom att lägga på. 

Att intervjuer sker över telefon innebär också att det inte går att uppfatta kroppsspråk, gester 

och minspel vilket gör det svårare att tolka den andra personen. Av denna anledning var det 

extra viktigt att ställa bekräftade följdfrågor för att undersöka att författarna förstått 

respondenterna rätt i enlighet med Bryman (2011). Avslutningsvis menar Bryman (2011) att 

det finns större risk för tekniskt strul och att det bör tas hänsyn till.  

Författarna utförde telefonintervjuer under tre veckor och intervjuade sammanlagt 23 personer 

där varje intervju tog mellan 25-60 minuter. Inga intervjuer spelades in men anteckningar fördes 

under samtalets gång vilket gjorde att det som sades under intervjuerna ändå dokumenterades 

för att sedan renskrivas direkt efter intervjuns slut. Respondenterna fick information om att 

intervjuerna skulle komma att äga rum via mejl innan de ringdes upp samt att intervjumallen 
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(se Bilaga 1) fanns bifogad i detta mejl. Detta för att respondenterna skulle kunna förbereda sig 

på att svara på frågor, men även för att intervjuledarna snabbt skulle kunna börja med intervjun 

och inte lägga onödig tid på att informera respondenterna om vad intervjun gick ut på. 

Respondenterna fick även information om studien under ett kundmöte som uppdragsgivarna 

hade under hösten 2015.  

Bryman (2011) menar att det kan vara svårt för forskare att intervjua via telefon då deltagarna 

kan lägga på luren när helst de vill. För denna studie var detta inte ett problem då intervjuledarna 

dels säkerställde att deltagarna hade tid att svara på frågorna samt att deltagarna fick 

intervjumallen innan för att de på så vis skulle kunna säga till i förväg om de inte var 

intresserade av att delta. Nackdelen med telefonintervjuer var att intervjuledarna kunde tolka 

det som sades fel då exempelvis kroppsspråk och gester är viktigt för att kunna tolka det som 

respondenten säger. Vidare kunde missförstånd lätt hända då intervjuledarna och respondenten 

inte kan visa varandra vad frågorna syftar på, men för denna studie försökte detta motarbetas 

med hjälp av att det studerade systemet kunde ses visuellt för båda parter. Den första intervjun 

som utfördes gjordes på plats hos en av uppdragsgivarnas kunder. Författarna ville undersöka 

om intervjumallen inkluderade alla relevanta frågor för att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna. Författarna ansåg att intervjumallen var tillräcklig som den var och gjorde 

resterande intervjuer utifrån denna mall. Författarna anser även att telefonintervjuerna gav den 

empiri som eftersöktes.  

För att kunna utvärdera resultatet av ramverket i användning med större tillförlitlighet, utfördes 

en presentation med tillhörande diskussion hos Metrima. Denna diskussion hade ingen klar 

struktur, utan var en mer öppen kommunikation av det genererade resultatet på det studerade 

systemet. Dock gav det författarna av studien ståndpunkter som sedan kunde ligga till grund för 

utvärderingen av ramverket i användning. Vidare utfördes även en semistrukturerad intervju 

(Bryman, 2011) med en representant från Metrima som komplement till det som diskuterades 

under presentationen. Intervjumallen (se Bilaga 2) innefattade frågor gällande hur applicerbart 

resultatet var, om det var förbättringsförslag som Metrima inte hade tänkt på, men också 

huruvida Metrima tyckte att något saknades eller om resultatet är genomförbart. Författarna 

ville få information om vad Metrima tyckte om resultatet för att sedan kunna använda denna 

intervju som en grund vid utvärdering av ramverket i användning.  
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2.4.3 Loggbok 

Loggbok, även kallat dagbok, är ett vanligt hjälpmedel för att samla in empiri inom flera olika 

forskningsområden (Altrichter & Holly, 2005). Bryman och Bell (2007) beskriver olika typer 

av dagböcker som kan användas inom den kvalitativa forskningen och Bryman och Bell (2007) 

lyfter vidare att dagboken kan ses som en form av loggbok för forskarens verksamhet. Denna 

används för att stötta forskaren i dennes forskning och genom att kontinuerligt föra 

anteckningar kring hur arbetet går kan forskaren i senare steg gå tillbaka och följa hur processen 

gick. Forskaren kan behöva skapa ordning i vad som faktiskt har gjorts men också hur forskaren 

uppfattade de olika stegen, detta är vad Bryman och Bell (2007) kallar en minneskatalog.  

Denna dagboksform kan även liknas vid de fältanteckningar som utförs under etnografiska 

studier, vilka på samma vis beskriver vad som sker runt omkring och forskarens tankar kring 

detta (Altrichter & Holly, 2005). Altrichter och Holly (2005) beskriver loggboken som ett 

externt minne där forskaren kan skriva ned sina dagliga observationer och som stöttar forskaren 

i sitt arbete. Här antecknar forskaren hur arbetet gått, vad som har gått bra respektive mindre 

bra, och sina intryck. Det kan innefatta data från observation och intervju, reflektion kring 

tillvägagångssätt, med mera. Altrichter och Holly (2005) betonar vidare att studiens syfte styr 

vad som kommer vara i fokus i loggboken men den bör innehålla reflektion, tolkning och analys 

av utfört arbete.  

Författarna av studien använde sig av loggbok som datainsamlingsmetod för ramverket i 

användning. Loggboken användes för att på så vis kunna dokumentera funderingar när det 

kommer till ramverket i användning. Dokumentationen innefattade tankar och funderingar 

bland annat kring hur ramverket användes, hur det upplevdes, vilka förväntningar författarna 

hade kring användning av denna och huruvida dessa faktiskt uppfylldes eller inte. Vidare 

dokumenterades också funderingar kring huruvida ramverket var tillräckligt omfattande, om 

vissa av affordanserna hör ihop, liknar eller skiljer sig från varandra. Loggbokens upplägg var 

öppet och författarna kunde därför skriva ner alla funderingar kring ramverket som uppkom. 

Författarna ansåg att en loggbok var viktig att föra för att sedan ha detta som grund vid 

utvärdering av ramverket i användning.  

2.5 Urval 

Enligt Bryman (2011) är det vanligast att forskare arbetar med målinriktade eller målstyrda 

urval. Det innebär att välja ut enheter i form av exempelvis organisationer, individer eller 

dokument med direkt hänvisning till studiens forskningsfrågor (Bryman, 2011). Det innebär 



31 

 

med andra ord en önskan om att intervjua personer som är relevanta för att kunna besvara 

frågorna (Bryman, 2011).  

Den aktuella studien undersökte ett specifikt informationssystem och av denna anledning blev 

ett målstyrt urval det mest lämpade för denna fallstudie. Urvalet bestod på så vis av kunder till 

Metrima och ambitionen i studien var att intervjua en representant från varje specifik kund. 

Totalt fanns det 40 stycken kontakter att kontakta och det var totalt 38 stycken olika kunder. På 

så vis skulle studien kunna fånga upp en så bred bild som möjligt. Det enda krav som ställdes 

på respondenterna var att de kände till det studerade systemet och att de arbetade med det i sin 

nuvarande roll. Inom det målinriktade urvalet kan forskare även använda sig av en teoretisk 

samplings-metod (Bryman, 2011). Det innebär att intervjuer genomförs tills forskaren anser att 

det finns en teoretisk mättnad i det insamlade materialet. Detta kan beskrivas som en iterativ 

process där forskare kontinuerligt under insamling undersöker sin empiri gentemot de aktuella 

forskningsfrågorna. Genom att bedöma den teoretiska mättnaden under tiden kan författarna 

intervjua till denna infunnit sig. Bryman (2011) betonar att det i vissa fall kan behövas ett stort 

antal intervjuer medan vissa kräver mindre. För att ge några riktlinjer menar Bryman (2011) att 

mellan 20-30 intervjuer är önskvärt. Som nämnt ovan hade författarna en ambition att intervjua 

alla kunder men gjorde en avvägning gentemot vad Bryman (2011) beskriver som teoretisk 

mättnad. Således intervjuades totalt 23 stycken användare vilka tillhörde totalt 16 olika 

kundföretag.  

Studien innefattade till viss del även vad Bryman och Bell (2013) kallar snöbollsurval eller 

kedjeurval. Det innebär att urvalsprocessen inleds med att ta kontakt med en grupp personer, 

som är relevanta för undersökningens tema, för att genom dessa få kontakt med ytterligare 

intressanta personer inom ramen för studien (Bryman & Bell, 2013). Det är vanligt inom 

kvalitativa studier och är ett bra sätt att hitta ytterligare passande respondenter. I denna studie 

arbetade författarna främst med målinriktade urval men författarna blev även tipsade om 

ytterligare respondenter som var intresserade att ställa upp på en intervju. Således arbetade 

författarna även med ett snöbollsurval. 

2.6 Analys 

Den aktuella studien är av kvalitativ karaktär och analys av insamlade data kommer på så vis 

också vara en kvalitativ dataanalys (Bryman, 2011). Bryman (2011) beskriver att nästan alla 

kvalitativa analyser påbörjas med någon form av analys av insamlad empiri, så även för den 

aktuella studien. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver att efter det empiriska materialet 
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har samlats in brukar analysen av detta vara nästa steg i forskningsprocessen. Rennstam och 

Wästerfors (2015) har belyst tre grundläggande handlingar för att skapa en god analys vilka 

innefattar att sortera, reducera och argumentera.  

Den första handlingen handlar om att sortera det insamlade materialet. Rennstam och 

Wästerfors (2015) menar att genom att sortera sin empiri bemöter forskaren kaosproblemet, det 

vill säga problemet med oöverskådlighet och oordning. Vidare vill Rennstam och Wästerfors 

(2015) poängtera att ordningen och strukturen inte uppkommer av sig självt utan forskaren 

måste på ett välgrundat sätt skapa någon form av ordning för analysen. Ordningen i sin tur är 

förbundet med den teori och de begrepp som forskaren utgår ifrån eller vill arbeta fram 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Den andra handlingen handlar om att reducera och att reducera empiri innebär att forskaren 

sållar och beskär empirin. Vidare innebär reduceringen att forskaren tar ställning till 

representationsproblemet, det vill säga forskaren ställer sig till omöjligheten att presentera all 

empiri och då även representera fältet eller materialet i som helhet, för att på detta sätt få med 

det väsentliga ur empiri materialet i sin analys. Rennstam och Wästerfors (2015) poängterar 

även här att forskaren gör dessa nödvändiga val förknippat med den teori och tidigare forskning 

som den aktuella studien bygger på (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

Den tredje och sista handlingen handlar om att argumentera där forskaren tar ställning till 

auktoritetsproblemet, vilket innebär att forskaren i fråga gör sig hörd i forskar- och 

kunskapssamhället. Det handlar med andra ord om att forskaren ska kunna argumentera för sin 

hypotes med hjälp av empiri och på så vis kunna formulera ett självständigt bidrag. Analysen 

bör därför utveckla ett bidrag till tidigare teorier och forskning som skiljer sig från andra 

forskares bidrag (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

2.6.1 Analys fallstudien  

Med grund i Rennstam och Wästerfors (2015) tre olika handlingar för att analysera det 

insamlade materialet har författarna sedan analyserat sin empiri. Analysen av det empiriska 

materialet började med Rennstam och Wästerfors (2015) första handling som är sortering. Det 

empiriska materialet från telefonintervjuerna var oöverskådligt och ostrukturerat, vilket gjorde 

att författarna först var tvungna att strukturera informationen från den insamlade empirin för att 

på så vis göra materialet mer överskådligt och lätthanterligt. Sorteringen av telefonintervjuerna 

gjordes baserat på de olika modulerna av informationssystemet som var i fokus för den aktuella 

studien.  
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När det var mer ordning på det empiriska materialet gick författarna över till Rennstam och 

Wästerfors (2015) andra handling att reducera sådant som inte var väsentligt för den aktuella 

studien. Reduceringen gjordes med avseende på tidigare forskning och teorier som den aktuella 

studien bygger på. Vidare gjordes också överväganden baserat på syfte och frågeställningar för 

att på så vis reducera det empiriska materialet till det som främst var väsentligt. När det kommer 

till reducering av empiriskt material från telefonintervjuerna utgick författarna från syftet med 

den aktuella studien samt dess frågeställningar. Vidare reducerades också sådan information 

som inte var aktuell sett till de moduler av systemet som var i fokus. Författarna strukturerade 

upp denna analys med hjälp av de olika modulerna som var i fokus för studien; DataView och 

DataValidate, MaMonitor, MaOperationReport, samt driftpanel och startsida. Utöver detta 

inleddes empirin med ett stycke med mer generella resultat. Varje del strukturerades sedan upp 

efter styrkor och svagheter. 

Avslutningsvis förde författarna en argumentation, Rennstam och Wästerfors (2015) tredje och 

sista handling. Genom dessa argument presenterade författarna ett självständigt bidrag som 

skilde sig från tidigare forskning och teorier. Med andra ord fördes en diskussion om vad 

analysen av empirin med det affordansbaserade ramverket genererade för resultat som sedan 

bidrog till tidigare forskning och teori.  

2.6.2 Analys ramverket 

När det kommer till det empiriska materialet som samlades in för att utvärdera det utvecklade 

ramverket var det tre olika typer av empiri som analyserades i enlighet med Rennstam och 

Wästerfors (2015) tre handlingar.  

En av de empiriska delarna för det utvecklade ramverket innefattade en intervju som gjordes 

med uppdragsgivarens representant och denna sorterades upp efter de intervjufrågor som 

ställdes vid detta tillfälle. Den andra delen av empirin som samlades in för det utvecklade 

ramverket var loggböcker som sorterades upp efter författarnas tankar och funderingar. 

Avslutningsvis innefattar empirin för ramverket också det resultat som gavs efter att ramverket 

hade används på fallstudien, se avsnitt 2.9.1 Utvärdering av fallstudien. Detta resultat 

analyserades ytterligare en gång efter dess första empiriska sammanställning men nu med fokus 

på de olika affordanserna. Författarna ville kartlägga vilka affordanser som användes i störst 

respektive minst utsträckning samt undersöka vad de tillförde i skapandet av 

förbättringsförslag. Denna empiri strukturerades och sorterades således baserat på hur många 

gånger affordanserna benämndes, i vilka olika situationer de benämndes och vilken typ av 
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förbättringsförslag som de kunde generera. Avslutningsvis förde författarna en argumentation 

i enlighet med tredje handlingen ovan (Rennstam & Wästerfors, 2015). En diskussion fördes 

gällande analysen av ramverket för att identifiera vad för bidrag till forskning som kunde 

identifieras i detta steg.  

2.7 Utvärderingsstrategi 

Det finns ett flertal strategier som forskare kan använda vid utvärdering av informationssystem 

och de alla har sina för- respektive nackdelar beroende på utvärderingens syfte (Chen & Rossi, 

1980; Bevan, 1999; Goldkuhl & Cronholm, 2003; Goldkuhl & Lagsten, 2012). Cronholm och 

Goldkuhl (2003) skiljer på samt sammanfattar och definierar tre huvudsakliga strategier att 

använda vid utvärdering av informationssystem. Det innefattar målbaserad, öppen målfri, samt 

en kritieriebaserad strategi och de skiljs åt baserat på vad det är som driver utvärderingen framåt 

(Goldkuhl & Cronholm, 2003).  

Den målbaserade utvärderingsstrategin har fokus på den verksamheten som systemet används 

inom (Chen & Rossi, 1980; Goldkuhl & Cronholm, 2003). Här utgår man från verksamhetens 

mål och utvärderar hur väl systemet uppfyller dessa och även till vilken grad och på vilket sätt 

(ibid.). I motsats till den måldrivna är den öppna målfria strategin av induktiv karaktär och det 

handlar om att skapa en förståelse för observerat område/objekt. Strategin går på så vis samman 

med en tolkande ansats då denna inte styrs av specifika riktlinjer att utvärdera efter (Goldkuhl 

& Cronholm, 2003; Goldkuhl & Lagsten, 2012). Den tredje kriteriebaserade strategin innebär 

att författarna utgår ifrån fördefinierade kriterier och låter dem styra arbetet (Bevan, 1999). 

Kriterierna är ofta mer generella, än exempelvis mål som är verksamhetsspecifika, och utifrån 

dessa värderas systemet (Goldkuhl & Cronholm, 2003). Det finns ett stort antal kriterier som 

kan ligga till grund för denna typ av utvärdering, där får författarna styra vilka kriterier som bör 

användas baserat på vad för typ av information som man är ute efter (ibid.). Cronholm och 

Goldkuhl (2003) betonar att kriteriebaserade strategier både kan undersöka systemet i 

användning och systemet som sådant samt att val av kriterier även bör väljas utefter detta. 

Cronholm och Goldkuhl (2003) lägger även stor vikt vid interaktion mellan användare och 

teknik samt handlingsorienterade aspekter så som att förstå om och hur systemet stöttar de 

handlingar som vill utföras inom en specifik kontext. För denna studie användes den 

kriteriebaserade utvärderingsstrategin, både för utvärdering av fallstudien och utvärdering av 

ramverket. Vid utvärdering av fallet fungerade affordanserna som kriterier och vid utvärdering 

av ramverket användes kriterier utvecklade av Petter, Khazanchi och Murphy (2010). 
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2.7.1 Utvärderingsstrategi fallstudien 

Utvärderingen av fallstudien utfördes med applicering av det affordansbaserade ramverket. Det 

gjordes genom att applicera de olika beståndsdelarna av ramverket på de problem som 

sammanställts i tidigare analys. Författarna började att utvärdera med de mer generella 

affordanserna, Hartson (2003) samt Zhang och Patel (2006), och gick därefter över till 

Goldkuhls (2008) mer specifika affordanser. Detta för att inleda utvärdering av varje problem 

mer generellt för att inte bli för påverkade av mer specifika affordanser. Ur utvärderingen 

framkom det att vissa problem och tillhörande förbättringsförslag liknade eller kompletterade 

varandra vilket gjorde att författarna presenterade resultatet i sju olika teman genom ett 

induktivt resonemang. Dessa teman är automatiska funktioner, visuella hjälpmedel, 

avgränsning av information, hjälpfunktionalitet, individanpassning, informationsbehov samt 

övriga problem. Varje tema introduceras med en sammanfattning av relaterade problem. Följt 

av en tabell som mer specifikt visar problemen med tillhörande målen, förbättringsförslag och 

vilka kriterier (affordanser) som tillhörde varje specifikt problem. Efter tabellen kommer sedan 

en fördjupning i de olika affordanserna för att förtydliga varför dessa är relevanta sett till 

problemen och förbättringsförslagen.  

Förbättringsförslagen baserades på ramverket av affordanser, med andra ord en 

affordansbaserad design. Detta innebar att författarna applicerade affordanser från ramverket 

som ansågs vara relevanta för ett specifikt problem för att genom detta komma med en lösning 

eller ett förbättringsförslag på det specifika problemet. Förbättringsförslagen presenterades 

sedan för Metrima samt användes vid utvärdering av ramverket i användning.  

De utvärderingskriterier som användes vid utvärdering av empirin var de affordanser som 

ramverket består av, se Tabell 2. I kapitel 4 presenteras ramverket och hur de skapades mer 

ingående.  

 
Tabell 2. Specifika affordanser 

Hartson (2003) Zhang och Patel (2006) Goldkuhl (2008) 

Kognitiva affordanser Kognitiva affordanser Förvärderingsaffordanser 

Fysiska affordanser  Kommunikationsaffordanser 

Sensoriska affordanser  Informationsaffordanser 

Funktionella affordanser  Eftervärderingsaffordanser 

   Bearbetningsaffordanser 

   Handlingssekvensaffordanser 

   Navigeringsaffordanser 
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Vidare består ramverket av ytterligare egenskaper då författarna ansåg att ovanstående mer 

specifika affordanser inte var tillräckligt för att få ett tillräckligt beskrivande ramverk. Därav 

inkluderas även positiva och negativa affordanser, grader av affordanser samt huruvida dessa 

affordanser är gömda, avtagande eller saknade.  

2.7.2 Utvärderingsstrategi ramverket 

En utvärdering av ramverket i användning utfördes också för att validera hur tillförlitligt 

ramverket faktiskt var. För denna utvärdering användes den empiriska grundningen som 

genererades efter att ramverket applicerats på empiri från fallstudien med kompletterade empiri 

utifrån loggbok samt presentation och intervju med Metrima. Vidare utfördes under denna 

utvärdering också en interngrundning för att undersöka huruvida det befintliga ramverket 

fortfarande var kongruent och väldefinierat. Resultatet av utvärderingen av ramverket i 

användning blev ett reviderat ramverk. Kriterierna som användes vid utvärdering av ramverket 

i användning grundar sig i Petter et al (2010) kriteriebaserade utvärderingsstrategi som lämpar 

sig att använda inom designvetenskapsområdet. Petter et al (2010) beskriver att utvärderingen 

kan appliceras inom flera olika områden förutom designvetenskap och exemplifierar med HCI 

och mjukvaruutveckling där det är vanligt förekommande (Petter, et al., 2010). Vidare beskriver 

Petter et al (2010) hur utvärderingen baseras på vad de kallar patterns eller mönster. För 

praktiker är mönster generellt en praktisk och tillämpningsbar kunskap som även kan kallas 

“best practice”. Inom forskningen syftar begreppet istället på en metod för att syntetisera och 

fånga kunskap i en given domän. Ett mönster är således en metod som syftar till att identifiera 

problem och finna lösningar till dessa (Petter, et al., 2010). I den aktuella studien refererar 

begreppet till det utvecklade ramverket och således ska det utvärderas i enlighet med det 

kriteriebaserade ramverket. 

Petter et al (2010) menar vidare att designvetenskapsforskning har två kritiska komponenter 

som är utveckling och utvärdering av nya metoder. Författarna menar dock att många nya 

metoder utvecklas men att utvärdering inte sker i tillräckligt stor utsträckning och därmed ser 

dem ett stort behov att lägga fokus där. Petter et al (2010) beskriver vidare att forskare får 

möjlighet att förfina och vidareutveckla sin metod genom denna utvärderingsstrategi. 

Sammanfattningsvis beskriver Petter et al (2010) fem stycken utvärderingskriterier att basera 

sin utvärdering på. Nedan följer förklaringar för varje kriterium;  

Det första kriteriet benämns som rimlighet vilket innebär att en studerad metod bör innehålla 

någon form av rimlighet (Petter, et al., 2010). Rimlighet innebär traditionellt att forskaren 
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undersöker huruvida konceptet är möjligt. Vidare handlar rimlighet om att undersöka metodens 

trovärdighet när man undersöker huruvida metoden är sammanhängande och resonabel. 

Kriteriet innefattar huruvida det är det rimligt att använda denna metod för vad den syftar till 

att användas till. Det liknas med face validity som innefattar om man faktiskt mäter det som det 

är tänkt att mäta. Kriteriet innefattar även om det är logiskt att applicera metoden och om den 

faktiskt är passande att använda. Petter et al (2010) beskriver även att detta kriterium påverkas 

av hur metoden utvecklats, hur den är uppbyggd och om det är en god grund. I de fall där en 

hypotes bekräftas och underbyggs med litteratur och tidigare studier kan det finnas en högre 

rimlighet. (ibid.) 

Det andra kriteriet handlar om effektivitet. Effektivitetskriteriet mäter huruvida konceptet 

representerar och stimulerar vidare forskning. Effektivitetskriteriet innebär även att konceptet 

beskrivs helt och hållet vilket innebär att en klar definition av metoden behövs för att kunna 

undersöka om representationen är effektiv. En metods effektivitet kan undersökas under dess 

utvecklingsfas då forskaren under utvecklingen av metoder kan jämföra sin tolkning och 

förklaring med tidigare litteratur (Petter et al, 2010). Kriteriet innebär vidare att det ska vara 

enkelt att förstå hur metoden ska användas och det ska vara enkelt att göra rätt. Självklart kan 

det variera mellan olika situationer men metoden ska alltid vara enkel att förstå och använda 

vilket talar för effektivitet. Petter et al (2010) refererar till innehållsvaliditet och menar att 

kriteriet undersöker hur väl metoden i fråga täcker upp området och om konceptet är beskrivet 

fullt ut. Risk för misstag bör vara helt eliminerade då man gärna vill undvika fel gällande att 

saker missas eller icke relevanta delar kommer med.  

Petter et al (2010) beskriver vidare kriteriet genomförbarhet som karaktäriseras av huruvida 

konceptet är användbart och fungerar bra i olika situationer. Med andra ord handlar 

genomförbarhetskriteriet om huruvida ett mönster kan användas eller inte. Ett viktigt 

övervägande när det kommer till genomförbarhet ligger även i att identifiera gränsförhållanden 

som kan begränsa användningen av metoden. Exempelvis kan det handla om etiska eller fysiska 

begränsningar som påverkar hur framgångsrikt implementeringen av en metod är.  

Prediktiv är ett annat kriterium som Petter et al (2010) definierar vilket innefattar huruvida ett 

koncept är förutsägande utifrån givna betingelser som kan förväntas utlösa ett motsvarande 

fenomen. När det kommer till en metod handlar det om metoden kan producera det resultat som 

förväntas. Vidare kan en metod anses vara förutsägbart om implementeringen, eller 

användningen av denna, producerar ett förväntat resultat och att användningen av metoden är 

förklaringen för detta resultat (Petter et al, 2010). 
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Det sista kriteriet handlar om tillförlitlighet vilket beskrivs som ett mätvärde på huruvida en 

forskare kan utföra samma studie och få samma resultat (Petter, et al., 2010). Tillförlitligheten 

innefattar även till vilken grad ett koncept är certifierat av flera olika forskare. När det kommer 

till tillförlitlighet handlar det även om huruvida metoden kan producera samma resultat oavsett 

implementation eller teknik (Petter, et al., 2010). 

För att kunna utvärdera det utvecklade ramverket samt för att på något sätt kunna validera detta 

utförde författarna en utvärdering av ramverket med hjälp av ovanstående kriterier. Författarna 

studerade varje kriterium för sig genom att applicera kriteriet på förbättringsförslagen, 

dokumentationen från loggböckerna samt intervju med en respondent från Metrima. Författarna 

utformade även frågor utifrån kriterierna för att lättare kunna besvara om kriteriet var uppfyllt 

eller ej. Författarna förhöll sig så kritiska som möjligt under appliceringen av det enskilda 

kriteriet, detta för att kunna identifiera både brister och styrkor med ramverket. Författarna 

utvärderade även ramverket men hjälp av empiri från den loggbok som fördes under 

användningen av ramverket. Författarna kunde på så vis gå tillbaka och analysera tankar samt 

funderingar som dokumenterats kring ramverket i användning. Detta gav studien en större 

förståelse kring hur ramverket fungerade att arbeta med praktiskt samt vilka motgångar 

respektive framgångar som uppfattades av författarna.  

Utvärderingen av ramverket baserades, som tidigare nämnt, även på intervju med 

representanten från Metrima. Förbättringsförslagen som härletts från fallstudien presenterades 

för företaget. Under denna presentation fördes en diskussion kring resultatet av studien. 

Därefter genomfördes en kompletterande intervju där respondenten fick beskriva sina åsikter 

kring resultatet. Detta för att på så vis kunna säga huruvida förbättringsförslagen var bra sett till 

ramverkets inverkan på detta resultat. Utifrån loggboken och intervjuerna kunde sedan 

ramverket utvärderas utifrån ovan beskrivna kriterier för att genom detta sedan kunna dra 

slutsatser om ramverket.  

2.8 Etik 

Etiska principer är en viktig faktor att ta hänsyn till vid generellt alla typer av studier (Bryman, 

2011). Det finns vissa grundläggande frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de individer som direkt deltar i studien. Bland annat är det viktigt att forskaren 

informerar deltagare av studien om det aktuella undersökningssyftet och att deltagare ska vara 

informerade om att deltagandet också är frivilligt. Vidare ska deltagare även informeras om de 

olika momenten som ingår i undersökningen. Det finns också ett krav på samtycke där 
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deltagarna i studien ska ha rätt att själva bestämma över sin medverkan. Vidare ska också 

uppgifter om deltagarna behandlas med så stor konfidentialitet som möjligt (Bryman, 2011).  

Författarna anser att den aktuella studien var etiskt korrekt då författarna innan intervjuerna 

skickade information om att intervjuerna skulle komma att äga rum samt att de var frivilliga. 

Detta innebar att respondenterna själva fick välja om de ville medverka eller inte. 

Respondenterna hade också möjlighet att när de ville under intervjun avbryta, vilket innebar att 

respondenterna inte skulle känna sig tvingade att delta eller avsluta intervjun. Vidare var alla 

intervjuer som utfördes anonyma vilket ligger i linje med Bryman (2011) reflektion om att 

studien ska hålla så stor konfidentialitet som möjligt. Författarna har även valt att hålla Metrima 

samt det studerade systemet så anonymt som möjligt för att styrka konfidentialitet.  
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3. Teori 

Följande kapitel innefattar en litteraturgenomgång som behandlar teorier kring 

informationssystem, designvetenskap samt affordanser. Till att börja med beskrivs 

informationssystem och informationssystemsdisciplinen. Därefter introduceras 

designvetenskapsområdet och hur detta har påverkat synen på design och utveckling av 

informationssystem. Avslutningsvis fördjupas läsaren i teorier och forskning om affordanser, 

studiens huvudområde. 

3.1 Informationssystem 

Alla organisationer och verksamheter behöver informationssystem för att fungera effektivt 

(Land, 1992). Informationssystem är uppbyggt av ett antal olika artefakter där beståndsdelarna 

är beroende av informationssystemets syfte. Information som sådan är en grundpelare för 

informationssystem då det är själva navet för att systemet i fråga ska fungera och användas med 

så stor tillfredsställelse som möjligt (Detlor, 2012). Informationshantering handlar om de 

processer och system som skapar, organiserar, sparar, distribuerar samt använder information 

(Detlor, 2012).  

Generellt sett alla informationssystem behöver aktörer som konstruerar, arbetar med och 

använder denna typ av artefakter (Detlor, 2012). I och med att aktörer är en del av 

informationssystemskontexten bör systemet även ses utifrån ett perspektiv av aktörer som 

använder dessa artefakter för att stödja sina aktiviteter med information (ibid.) Att människan 

är så pass beroende av system innebär även att systemen ständigt måste förändras och anpassas 

efter användarnas varierande krav och behov (Wang, 2010). Swanson (2012) beskriver även 

hur informationssystem används i allt större utsträckning och med den föränderliga miljön samt 

de ökande kraven utvecklats det ständigt nya och förbättrade system. Vidare beskriver Swanson 

(2012) hur det idag finns en stor variation inom informationssystem och att de dessutom finns 

inom de flesta organisationer, oavsett storlek. 

Med denna bakgrund är det inte föga förvånande att utveckling av informationssystem är ett 

ständigt pågående arbete och det händer mycket inom informationssystemsforskningen (Toms, 

2012). Till en början följde denna utveckling enligt traditionell systemdesign vilket innefattar 

en systemcentrerad expertdriven metodologi där en serie av krav definieras i början av 

projekten och utvecklingsprocessen följer sedan i en linjär utveckling fram till den slutgiltiga 

produkten. Men denna metodologi utvecklades system som generellt sett inte var användbara 
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och användarvänliga för den generella användaren, utan framförallt för experter inom området. 

Med andra ord såg inte utvecklarna till användarnas behov och deras förståelse i designen av 

systemen vilket skapade problem (Toms, 2012).  

Utifrån denna förståelse har det vuxit fram ett behov av användarcentrerad design vilket innebär 

att system anpassas utefter dess användare (Toms, 2012). Den användarcentrerade designen 

grundar sig i premissen att användarnas kunskap och deras deltagande i hur system designas är 

väsentligt och viktig att ta vara på under utveckling av system (Ehn, 1993; Toms, 2012). Genom 

denna metodik kan designers skapa användarvänliga och behovsanpassade system där fokus 

ligger på användaren i alla delar av designprocessen (Ehn, 1993). 

Relaterat till användarcentrerad design är området människa-dator-interaktion (Hartson & Pyla, 

2012). Människa-dator-interaktion syftar till att förklara vad som händer när en mänsklig 

användare och ett system samarbetar för att uppnå ett mål (ibid.). Hartson och Pyla (2012) 

beskriver vidare hur användarvänlighet är en viktig aspekt inom detta område som syftar till att 

säkerställa att interaktionen mellan ovan nämnda parter är effektiv, tillfredställande och enkel 

för användaren. För att skapa en användarvänlig artefakt innefattas även att designers måste 

förstå hur användare uppfattar och upplever artefakten i användning (Hartson & Pyla, 2012). 

Hartson och Pyla (2012) lyfter även fram interaktionsdesign som ett område som ingår i den 

användarcentrerade designen och människa-dator-interaktion. Interaktionsdesign är ett fält som 

också är viktigt när användarvänliga och användaranpassade system ska utvecklas och 

begreppet är vanligt förekommande inom systemutveckling- och informationssystems-litteratur 

(Hartson & Pyla, 2012).  

Orlikowski och Iacono (2001) argumenterar, relaterat till utvecklingen av informationssystem, 

hur de tekniska artefakterna inte får tas för givna eller glömmas bort inom 

informationssystemsforskningen. Orlikowski och Iacono (2001) menar att detta kan begränsa 

möjligheterna att förstå många av de effekter som uppstår med artefakter när det kommer till 

individer, grupper, organisationer samt samhället i stort (Orlikowski & Icano, 2001). 

Orlikowski och Iacono (2001) föreslår därmed en ny riktning för forskning inom 

informationssystem vilket innefattar teoretisering. Denna teoretisering bör behandla betydelser, 

funktioner, användning av artefakter och dess framväxt samt dynamiska egenskaper som 

uppstår i olika situationer. Vidare anser Orlikowski och Iacono (2001) att bristen på teorier om 

IT-artefakter, hur dessa uppkommer och utvecklas över tid, hur information hanteras samt 

praktiker är avgörande viktiga olösta frågor inom informationssystem som kommer bli än mer 

problematiska i den dynamiska och innovativa tiden vi lever i (Orlikowski & Icano, 2001).  
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3.2 Designvetenskap 

”Design is concerned with how things ought to be, with devising artefacts to attain goals” 

Simon (1969, sid 111) 

Det finns huvudsakligen två grundläggande paradigm inom informationssystemforskningen; 

beteendevetenskap och designvetenskap (Hevner, et al., 2004). Paradigmen är kompletterande 

och har fokus på olika aspekter inom informationssystemsforskning (Hevner, et al., 2004). 

Beteendevetenskapsparadigmet försöker utveckla och verifiera teorier som förklarar samt 

förutspår mänskligt och organisatoriskt beteende eller fenomen i samband med analys, design, 

implementering, förvaltning samt användning av informationssystem (ibid.). Dessa typer av 

teorier informerar forskare och praktiker kring interaktioner mellan individer, teknik och 

organisationer som måste hanteras om ett informationssystem ska kunna uppnå dess syfte 

(ibid.).  

Designvetenskap innefattar istället skapandet av tekniska artefakter och utvärdering av dessa 

för att stötta organisationer och användare i olika kontexter. Designvetenskap är en viktig och 

utbredd del inom informationssystemsforskning och genom denna kan man undersöka hur 

aktörer, organisationer och teknik samspelar (Hevner, et al., 2004). Inom 

designvetenskapsparadigmet uppnås även kunskap och förståelse för ett problem samt dess 

lösning genom utvecklingen och appliceringen av den designade artefakten (ibid.). Vidare 

beskrivs hur designvetenskapen har fokus på att skapa nya och innovativa artefakter för att 

stötta människan (ibid.). Designvetenskap kan och bör kombineras med beteendevetenskapliga 

och organisationsvetenskapliga teorier för att på så vis kunna utveckla en förståelse för 

verksamhetsproblem, kontexter, lösningar och utvärderingstillvägagångsätt som är lämpligt sett 

till informationssystemsforskning (ibid.). Dock styrs det främst av studiens omfång och är 

beroende av syftet med aktuell studie (Hevner, et al., 2004). 

Hevner et al (2004) beskriver vidare att designvetenskap är i sig en naturlig 

problemlösningsprocess då det innefattar att utveckla och utvärdera artefakter med användarna 

i fokus. Vidare menar Hevner et al (2004) att den fundamentala principen för 

designvetenskapsforskning är att kunskap och förståelse för ett designproblem och dess lösning 

förvärvas i utvecklingen och appliceringen av en artefakt (Hevner, et al., 2004). 

Weber (2010) beskriver även hur designvetenskap är en viktig faktor i ett nytt och innovativt 

forskningsparadigm. Utmaningen som många forskare ställs inför inom 
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informationssystemsforskning är att generera ny vetenskaplig kunskap samtidigt som de 

producerar relevanta forskningsresultat som ska kunna användas av olika typer av praktiker 

(Weber, 2010). Goldkuhl (2004) beskriver vidare hur intresset för designteorier, vilket 

innefattar kunskap kring olika designaktiviteter, växer inom informationssystemsområdet. 

Teoretiseringen ska ge forskningsnära kunskap men som även är teoretiserad applicerbar 

kunskap (Goldkuhl, 2004), vilket är i enlighet med Orlikowski och Iaconos (2001) riktlinjer för 

informationssystemsforskningen.  

Vidare beskriver även Peffers et al (2007) att mycket av den forskning som accepterats inom 

fältet för informationssystem resulterat i främst förklarande forskningsresultat och Peffers et al 

(2007) argumenterar för att dessa resultat inte alltid går att applicera praktiskt. Peffers et al 

(2007) menar att design, som handlar om att skapa en applicerbar lösning för ett problem, har 

accepterats i flera andra forskningsfält men inte används i lika stor utsträckning för att 

producera artefakter som är tillämpningsbara för forskning eller praktik (Peffers, et al., 2007). 

Peffers et al (2007) beskriver vidare att flera forskare genom åren har banat väg för 

designvetenskapsforskning inom fältet för informationssystem. Dock menar Peffers et al (2007) 

att det inte har gjorts så mycket designvetenskapsforskning inom fältet trots att det är en 

forskning som får allt mer uppmärksamhet.  

3.3 Affordanser 

Oavsett vilken metod som designern väljer att använda sig av inom designvetenskap, bör 

designern besluta om vilken eller vilka typer av användare som kommer att använda den 

designade artefakten. Detta för att möjliggöra en lyckad artefakt i slutänden när användarna ska 

interagera med denna (Se Kim, 2015). Dessa interaktioner är baserade på en 

tvåvägskommunikation mellan användare och artefakten i fråga och båda parter kan påverka 

interaktionen (Cormier & Lewis, 2015). Egenskaperna hos artefakten som framkallar naturliga 

handlingar för användaren kallas affordanser eller handlingsmöjligheter och de spelar en kritisk 

roll när det kommer till att skapa interaktioner både framgångsrikt och meningsfullt (Cormier 

& Lewis, 2015). Kannengiesser och Gero (2011) menar att konceptet med affordanser har blivit 

ett fokus inom designvetenskapen då det fångar upp relationen mellan användare och designade 

artefakter. 

3.3.1 Affordanskonceptets uppkomst 

Begreppet affordans grundades av psykologen James J. Gibson (Gibson, 1977; Gibson, 1979). 

Gibson (1979) studerade perception och beskriver med ett ekologiskt synsätt hur människan 



44 

 

uppfattar samt kan tolka saker i den omgivande världen. Gibson (1979) ville förstå interaktionen 

mellan miljö och människa samt arbetade mot ett bredare synsätt för att beskriva detta, ett 

synsätt som fokuserar på relationer mellan aktörers beteende och en specifik artefakt eller den 

naturliga miljön. Gibson (1979) berör flertalet olika aspekter så som exempelvis hur människan 

uppfattar layout och färger, hur aktörer bedömer vad som kan göras med olika objekt, och även 

hur handlingar kan utföras på enklast sätt. Detta ledde Gibson (1979) till att utveckla idén om 

affordanser (Greeno, 1994). Affordansbegreppet som sådant kommer från verbet ”to afford” 

och innefattar vilka handlingsmöjligheter, affordanser, som tillhandahålles för en aktör i en viss 

miljö, vilket Gibson (1979) beskriver med följande citat; 

“The affordance of the environment are what if offers the animal, what it provides or furnishes, 

either for good or ill.”  

Gibson (1979, sid. 127) 

Gibson (1979) beskriver vidare att affordanser är en del av miljön och de måste inte 

nödvändigvits vara synliga, önskvärda eller kända för att vara existerande. Viktigt att poängtera 

är hur begreppet refererar till både miljön som omger aktören men att det också syftar till 

aktörerna själva i den specifika miljön. Begreppet innefattar därmed komplementariteten 

mellan de två och beskriver dess interaktion och relation, vilket få andra begrepp hade lyckats 

göra enligt Gibson (1979). Gibson (1979) beskriver en affordans genom att exemplifiera med 

hur ett golv och väggar kan ge stöd för en aktör. På samma vis beskriver författaren hur ett 

handtag på en dörr ger en aktör en handlingsmöjlighet att öppna den dörren (Gibson, 1979). På 

så vis tillhandahåller golv och väggar samt dörren en affordans gentemot aktören (ibid.).  

Gibson (1979) betonar vidare att affordanser, tack vare interaktionen mellan aktör och miljö, 

också måste undersökas i relation till aktören. Affordanser är unika för den specifika aktören 

och det handlar inte bara om abstrakta fysiska egenskaper i miljön. Affordanser kan därmed 

inte undersökas eller mätas genom fysiska egenskaper utan det är vad aktören uppfattar av 

miljön som är en affordans för denne. De är därmed inte subjektiva värden; de är inte känslor 

eller egenskaper, vilket beskrivs med citatet nedan. 

“Affordances are properties taken with reference to the observer, they are neither physical nor 

phenomenal.” 

Gibson (1979, sid 143) 
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Viktigt att nämna är dock att en existerande affordans inte ändras beroende av vad en aktör vill 

göra i miljön (Gibson, 1979). Aktören behöver inte uppfatta affordansen eller agera på denna 

för att denne ska finnas, affordansen kommer alltid vara i miljön. En affordans är med andra 

ord inte beroende av aktörens behov eller att denne agerar på affordansen. Objektet 

tillhandahåller de affordanser den gör tack vara objektet som sådant. Gibson (1979) betonar 

således att det centrala kring begreppet involverar huruvida en aktör kan uppfatta en affordans 

eller ej. Det handlar inte om de existerar och är befintliga utan om informationen är synlig och 

tillgänglig (ibid.).  

I enlighet med citatet ovan betonas hur en affordans kan resultera i nytta för aktören, men även 

skada (Gibson, 1979). Gibson (1979) åtskiljer detta som positiva och negativa affordanser. De 

negativa är de som tillhandahåller affordanser som potentiellt kan skada människan eller 

åtminstone skapa en negativ effekt. Positiva affordanser är de som skapar nytta, uppfyller en 

människas mål, eller ger positiva konsekvenser. Positiva och negativa affordanser är 

egenskaper i referens till en aktör och inte egenskaper för aktörens upplevelse. (ibid.) 

Gibson (1979) beskriver även begreppet misinformation i samband med affordanser och menar 

att det kan leda till misperception. Med detta menar Gibson (1979) att en aktör kan ges och 

uppfatta felaktig information vilket kan resultera i att felaktig perception (ibid.). Felaktigt tolkad 

information kan exempelvis vara ett resultat av en designmiss som leder till att aktören 

missuppfattar situationen (ibid.). Gibson (1979) beskriver vidare hur människan kan göra 

ändringar i sin miljö för att lyfta fram eller dölja möjliga affordanser. Människan, som kan 

benämnas som en designer, skapar även nya objekt för att möjliggöra nya handlingsmöjligheter 

och på så vis uppnå önskvärda resultat, eller undvika oönskade (ibid.).  

“Why has man changed the shapes and substances of his environment? To change what affords 

him. He has made more available what benefits him and less pressing what injures him.” 

Gibson (1979, Sid. 130) 

Gibson beskriver vidare att det finns flera olika typer av affordanser och att de kan komma i 

många olika former. Gibson (1979) väljer att dela upp affordanser i fem olika typer vilka är 

som följer; ett medium (ex. i form av luften vi andas), en substans (ex. i form av vattnet vi 

dricker eller marken vi lutar oss mot för stöd), en yta (ex. i form av en vägg som kan vara ett 

hinder för aktören eller en backe som underlättar för aktören att ta sig framåt), ett objekt (ex. i 

form av en knapp att trycka på eller en kniv att skära med), och slutligen en aktör (ex. i form 

av andra människors kroppsspråk). Gibson (1979) betonar även hur objekt kan ha olika 
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egenskaper som stöttar olika affordanser. Det kan exempelvis handla om ett objekts färg, textur, 

storlek, form, samt komposition (ibid.). Gibson (1979) menar att det inte är de specifika 

egenskaperna en aktör ser när denne uppfattar ett objekt utan det är objektets affordanser som 

är synliga.  

Gibson (1979) beskriver avslutningsvis att affordansbegreppet är ett generellt, applicerbart samt 

starkt koncept att använda för att utvärdera handlingsmöjligheter i olika kontexter. Bickhard 

och Richie (1983) menade att Gibsons synsätt kring perception var användbart inom många 

olika kontexter och att det var ett generellt synsätt för uppfattning som en del av en individs 

interaktion med miljön (Bickhard & Richie, 1983).  

3.3.2 Breddning av affordansbegreppet 

En annan teoretiker som har fått mycket uppmärksamhet när det kommer till att definiera och 

förklara affordanskonceptet är Donald Norman (De Souza, et al., 2000). Norman är en forskare 

inom människa-dator-interaktion, interaktionsdesign och kognition med ett stort fokus på 

användarvänlighet och att skapa användaranpassade system (You & Chen, 2007). Norman 

(1988) utgick från Gibsons (1979) grundtankar kring affordansbegreppet men valde att 

vidareutveckla det ytterligare. Norman (1988) tog även in begreppet i designområdet och hade 

ett tydligare fokus på teknik och tekniska artefakter (You & Chen, 2007).  

Norman (1988) introducerade först sin tolkning av begreppet i boken The psychology of 

everyday things och då med koppling till design. Norman (1988) lyfte där begreppets stora 

potential inom interaktionsdesign samt människa-dator-interaktion och breddade således 

konceptets användningsområde (De Souza, et al., 2000). Norman (1999) definierar och 

beskriver affordansbegreppet som en referens till det som uppfattas av objektet i fråga och de 

faktiska egenskaperna objektet har, det vill säga hur ett objekt ska och kan användas. Norman 

(2013) betonar att affordanser är relationen mellan en artefakt och en aktör samt att begreppet 

är beroende av hur det tolkas av en aktör. Inledningsvis beskrev Norman (1988) att affordanser 

var beroende av perception och menade att en affordans måste uppfattas av en aktör för att 

existera. Norman (1999, 2013) reviderade dock detta i senare publiceringar och ville förtydliga 

sin syn på affordanser. 

 Norman (1999) gick ut med en rättelse då han ansåg att konceptet användes på fel sätt och 

begreppet hade blivit tolkat som att han faktiskt pratade om uppfattade affordanser och att det 

inte är samma sak som existerande affordanser. Designers började uttrycka sig i termer om att 

skapa ett gränssnitt eller en design som har en viss affordans, Norman (1999) menar därmed att 
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det inte är korrekt att uttrycka sig så eftersom affordansens existens gentemot en aktör ligger i 

aktörens tolkning och om denna uppfattar affordansen eller inte (De Souza, et al., 2000). 

Norman (1999) introducerade därmed begreppen real affordances, existerande affordanser, och 

perceived affordances, uppfattade affordanser, för att förklara sin ståndpunkt. Norman (1999) 

beskriver de uppfattade affordanserna som de affordanser som uppfattas av en aktör. 

Existerande affordanser är de affordanser som inte nödvändigtvis behöver uppfattas av en aktör 

men som ändå är befintliga affordanser (Norman, 1999). De uppfattade affordanserna behöver 

inte heller vara existerande affordanser utan det kan vara ett fall där en aktör misstolkar sin 

omgivning (Norman, 1999).  

Uppfattade affordanser existerar som nämnt ovan i relationen mellan aktören och artefakten 

och om en affordans inte är tillgänglig för en aktör innebär detta att det inte är en uppfattad 

affordans i relation till den aktören (Norman, 2013). Norman (2013) beskriver att information 

som tillhandahålles till aktören innefattar affordanser och ger information om möjliga 

handlingar. Norman (2013) beskriver även att affordanser kan existerar även om de inte är 

synliga.  

Norman (1988) särskiljer på så vis affordanser som uppfattas eller ej, vilket är en kategorisering 

som Gibson (1979) inte gör. I en fysisk produkt, vilket Gibson (1979) framförallt beskriver, 

kan det finnas både riktiga och uppfattade affordanser och de behöver inte nödvändigtvis vara 

samma sak. I grafiska, skärm-baserade, gränssnitt är det endast de uppfattade affordanserna 

som en designer har kontroll över och på så vis menar Norman (1999) att denna typ av 

affordanser är de viktigaste. En designer bryr sig mer om de handlingar som användaren 

uppfattar som möjliga än vilka som är befintliga (Norman, 1999). Affordanser existerar således 

oberoende av vad som är synligt på en skärm. Displayerna är inte affordanser i sig utan de är 

visuell feedback som redovisar affordanserna, displayerna är med andra ord uppfattade 

affordanser. Skillnaden är viktigt på grund av att de är oberoende designkoncept; affordanserna, 

feedbacken, och de uppfattade affordanserna kan manipuleras oberoende av varandra (Norman, 

1999). I vissa fall behöver inte existerande affordanser vara visuellt synliga och ibland kan det 

även vara bäst att aktivt arbeta för att gömma specifika affordanser (Norman, 1999). 

Norman (1988) betonar även att det finns andra saker som spelar in som är viktiga att lyfta när 

man diskuterar affordansbegreppet och lyfter fram kulturella och fysiska begränsningar i 

gränssnittet. Kulturella begränsningar är inlärda konventioner som delas av en kulturell grupp 

(Norman, 1988). Fysiska begränsningar är delar i systemet som förhindrar en aktör att utföra 

en specifik handling (ibid.). Norman (1988) beskriver hur erfarenhet och kulturella 
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konventioner kan påverka hur interaktionen mellan system och användare kan se ut. Inlärda 

fenomen kan därmed skapa begränsningar för vad en användare ser är möjligt eller inte 

(Norman, 1988). Erfarenhet kan även påverka hur en användare kommer att uppfatta ett 

gränssnitt (Norman, 1999). Norman (1999) exemplifierar med en funktion som låter 

användaren ”scrolla” i ett gränssnitt. Norman (1999) menar att det är inlärt och standard i sådan 

programvara och på så vis är detta ingen affordans. Norman (1999) beskriver på samma vis att 

olika symboler kan beskrivas som ”klick-bara” men att det inte heller är en affordans. Norman 

(1999) menar att denna typ av exempel är kulturella konventioner och inte affordanser eftersom 

en symbols betydelse är inlärd kunskap och symbolisk kommunikation.  

Norman (1999) beskriver sammanfattningsvis att det viktigaste kring affordansbegreppet 

handlar om att en aktör kan uppfatta och förstå att om man klickar på ett ställe så är det en 

betydelsefull, användbar handling som kan utföras. Det är möjligt att ändra de fysiska 

affordanserna på en skärm så att markören endast dyker upp på de delar som är klick-bara. En 

designer kan ändra de grafiska för att visa för en användare att något är möjligt. Det är dock 

inte en affordans utan symbolisk kommunikation som endast fungerar tack vare konventionerna 

(Norman, 1999). Norman (1988) beskriver med citatet nedan hur en aktör uppfattar en situation; 

“A result from the mental interpretations of things, based on our past knowledge and experience 

applied to our perception of the things about us...” 

Norman (1988, Sid. 219) 

Norman (1999) betonar att det som är betydelsefullt vid design innefattar att önskvärda 

handlingsmöjligheter kan uppfattas med enkelhet. Normans syn är även att det handlar om 

huruvida användaren uppfattar affordanser eller ej, vilket är det som är av betydelse, inte om 

det finns på riktigt eller ej (De Souza, et al., 2000; You & Chen, 2007). Norman (1999) betonar 

även att det bör vara enkelt att uppfatta handlingsmöjligheter, huruvida inlärda konventioner 

efterföljs eller ej (ibid.). Norman (1999) menar även att en designer exempelvis kan följa någon 

typ av standard, det som är allmänt accepterat, då detta gör det enklare att lära sig för en ny 

användare. Det kan dock vara olika för olika användare och något som måste tas hänsyn till 

beroende på system och dess kontext (Norman, 1999). 

3.3.3 Perspektiv på affordanser 

Sammanfattningsvis är Norman och Gibson de två stora namnen när det talas om affordanser 

och i enlighet med ovan finns det flertalet skillnader mellan deras syn på affordansbegreppet 

(Gaver, 1991; McGrenere & Ho, 2000; De Souza, et al., 2000; Maier & Fadel, 2009; 
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Kannengiesser & Gero, 2011). Kannengiesser och Gero (2011) beskriver hur detta kan 

beskrivas som två huvudsakliga perspektiv på affordanser och dess användning inom 

forskningsområdet. Det första perspektivet beskriver affordanser som post-hoc-egenskaper av 

ett användar-artefakt system, och dessa egenskaper är antingen erkända innan eller upptäcks av 

användaren. Här antas en affordans existera innan den uppfattas, oavsett om den individuella 

användaren är medveten om just den affordansen eller inte (Kannengiesser & Gero, 2011). 

Kannengiesser och Gero (2011) menar att det är i enlighet med Gibsons (1979) koncept av 

affordanser.  

Det andra perspektivet betonar användarens interaktion med, och resonemang kring, artefakten, 

vilket är i enlighet med Normans (1988) koncept kring affordanser (Kannengiesser & Gero, 

2011). Med detta perspektiv är affordanser definierade med referens till användarens 

individuella situation snarare än perspektivet av en allvetande observatör. Detta perspektiv 

tillåter att nya handlingsmöjligheter genereras som en respons till användarens erfarenhet eller 

mål (ibid.). Kannengiesser och Gero (2011) anser att det senare synsättet är mer användbart 

inom informationssystemsforskningen då Normans (1988) koncept har närmare anknytning till 

designforskningen och således utveckling av nya artefakter eller system. På samma vis 

beskriver You och Chen (2007) att när det gäller design av informationssystem är Normans 

(1988) arbete generellt centralt i och med hans fokus på tekniska artefakter. Det är dock inte 

förvånansvärt att det skapats två sidor då Gibson (1979) och Norman (1988) har så pass olika 

utgångspunkt (McGrenere & Ho, 2000; You & Chen, 2007). Deras olika syn på konceptet kan 

härledas till deras grundinställning och att deras tolkning av begreppet perception skiljer sig åt, 

detta i och med deras bakgrund inom psykologi respektive kognition (You & Chen, 2007).  

Kannengiesser och Gero (2011) menar dock på att det inte finns en klar bild av affordanser och 

det är även många andra som menar på att begreppet är brett samt att det behöver förtydligas 

och konkretiseras (Chemero, 2003; Galvao & Sato, 2005; You & Chen, 2007; Maier & Fadel, 

2009). Still och Dark (2013) beskriver även hur termen affordanser har olika betydelse inom 

olika områden och därmed måste kartläggning och vidare utveckling ske. Vissa forskare menar 

även att begreppets bredd är en fördel då det täcker ett stort område och således ger 

applicerbarhet (Gaver, 1991; Galvao & Sato, 2005; Maier & Fadel, 2007; Gaffney, et al., 2007).  

3.3.3.1 Tillämpning och typer av affordanser 

Med grund i Normans (1988) inriktning mot design och teknik beskriver Gaver (1991) 

teknologiska affordanser. Med detta begrepp lyfter Gaver (1991) hur affordanser kan användas 

för att urskilja styrkor och svagheter i teknik med fokus på de möjligheter dessa erbjuder för 
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användarna av den specifika tekniken. Gaver (1991) lägger även stor betoning på att utveckla 

gränssnitt som är användarvänliga och hur interaktionen mellan aktör och gränssnitt kan 

underlättas. Gaver (1991) beskriver vidare hur affordansbegreppet möjliggör ett enkelt men 

samtidigt kraftfullt verktyg för att undersöka, utvärdera och designa teknik som är anpassat för 

användare. Det breda begreppet uppmuntrar designern att undersöka tekniken utifrån och se 

vilka olika möjligheter denne skapar för användaren och genom det kan designern sedan arbeta 

för att uppfylla användarnas krav (ibid.). Affordanskonceptet kan även ge riktlinjer för hur 

artefakter bör designas genom att lyfta fram önskvärda affordanser och undvika och eliminera 

de oönskade affordanserna. Vidare betonar Gaver (1991) att affordanskonceptet fångar 

interaktionen mellan användare och teknik och inte endast ser dem som två separata delar, vilket 

ses som en stor fördel (Gaver, 1991).  

Relaterat till Gavers (1991) argument om affordanser vid design menar Gaffney, Maier och 

Fadel (2007) att affordanser är ett givande begrepp som både kan ge en bredare och djupare 

bild av interaktionen mellan teknik och människa. Gaffney, Maier och Fadel (2007) menar att 

fördelen med ett affordansbaserat angreppssätt är att forskaren kan gå bortom de tekniska 

funktionerna och undersöka kvaliteten och på vilken skala något är uppfyllt. Som nämnt tidigare 

berörs även relationen dem emellan. Ett funktionsbaserat tillvägagångssätt å andra sidan, anses 

inte vara lika bra vid analys av interaktion mellan system och användare. Dock har detta 

fördelen att olika kriterier samt funktioner kan checkas av en efter en och följaktligen får 

forskaren tydliga resultat som beskriver vad som är uppfyllt eller inte. Gaffney, Maier och Fadel 

(2007) beskriver därmed att risken med affordanser är att de är för generella och inte ger 

tillräckligt tydliga riktlinjer. Affordanser är även mer subjektiva då det i större utsträckning 

involverar tolkning. En funktion kan sägas finns där eller inte, men en affordans är beroende av 

betraktaren. (ibid.). 

Gaver (1991) lägger vidare fokus på att särskilja affordanser och perception och menar att 

affordanser inte behöver uppfattas perceptuellt för att vara befintliga. Gavers (1991) 

argumentation kan härledas till Gibson (1979) när det kommer till att affordanser kan existera 

utan att vara synliga samt att affordanserna är oberoende av att de uppfattas av en aktör. Gaver 

(1991) beskriver detta som gömda affordanser och att lättanvändbara system skapas genom att 

göra önskvärda affordanser synliga (Gaver, 1991). Souza et al (2000) tar upp det liknande 

begreppet saknade affordanser, med ett särskilt fokus på interaktiva gränssnitt, vilket innefattar 

att en användare inte kan uppfatta affordanser och Souza et al (2000) menar då att aktören i ett 

sådant fall generellt försöker hitta annan information som stöd (De Souza, et al., 2000). Detta 
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går att beskriva med en användare som har ett specifikt mål och inte kan se den vägen som det 

är tänkt, affordansen saknas, användaren får då ta en annan väg för att nå sitt mål (De Souza, et 

al., 2000). 

Vidare ifrågasätter även Michaels (2003) huruvida affordanser existerar oberoende av 

användarens uppfattning eller om affordanser är beroende av uppfattningen från användaren. 

Michels (2002) menar att detta är en diskussion som gjort konceptet otydligt och som inneburit 

att konceptet blivit ifrågasatt. Michaels (2003) anser att affordanser inte behöver uppfattas av 

användaren för att existera vilket är i enlighet med exempelvis Gaver (1991).  

Souza et al (2000) beskriver vidare begreppet avtagande affordanser vilket innefattar att en 

användare aktivt väljer en annan väg och på så vis nekar en specifik affordans. Det kan ske i 

fall där aktören uppfattar en annan väg eller vill göra något annat, då handlar det sannolikt om 

att utvecklaren av systemet inte lyckats fullt ut med sin design (ibid.). Souza et al (2000) 

beskriver vidare att designers skapar en design med syfte att ”styra” användarna att gå en viss 

väg och i ett fall med avtagande affordanser har designern inte lyckats.  

Gaver (1991) beskriver även att det kan finnas falska affordanser vilket innebär att det finns 

felaktig information som når användaren. Det kan leda till misstag vilket därmed bör elimineras 

i så stor utsträckning som möjligt. I samband med detta beskriver Gaver (1991) att aktören ska 

kunna göra korrekta avslag vilket innebär att användaren ska kunna göra korrekta bedömningar 

kring information som når denne från en artefakt. Där har designern en viktig roll i och med att 

denne bestämmer vilket gränssnitt som användaren möter (ibid.). Däremot kan exempelvis 

kulturella associationer innebära att användare tolkar saker på olika vis vilket försvårar en 

designers arbete, vilket är i enlighet med Normans (1988) argumentation kring 

affordanskonceptet (Gaver, 1991). 

Gaver (1991) beskriver även hur mer komplexa handlingar kan beskrivas i grupper av 

affordanser. Grupperade affordanser kan vara affordanser om måste utföras tillsammans för att 

nå ett mål. Gaver (1991) beskriver vidare sekventiella affordanser som är affordanser som 

endast är tillgängliga vid vissa tidpunkter som exempelvis i en drop down-meny. Gaver (1991) 

betonar även att Gibson (1979) lägger ett stort fokus på de affordanser som aktören kan se men 

affordanser kan uppfattas på andra vis, exempelvis via hörsel. Därmed bör designers ta hänsyn 

till detta och inte lägga för stort fokus på specifika delar (Gaver, 1991). 
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3.3.3.2 Affordanser och användarvänlighet 

Gaver (1991) beskriver att det som en användare uppfattar i stor utsträckning påverkas av 

kulturella aspekter, den sociala miljön, erfarenhet och kunskap vilket är i enlighet med Norman 

(1988). Därmed bör man även se över vilken användargrupp som är aktuell för det specifika 

systemet för att anpassa systemet utefter deras förutsättningar (Gaver, 1991). I enlighet med 

Gaver (1991) beskriver Silveira et al (2001) affordanskonceptet som ett verktyg för designers 

för att koppla samman design med användarnas behov och krav. Om en användare inte uppfattar 

affordanserna innebär det att designern misslyckats med sitt uppdrag och därmed måste 

användarna och deras kunskap och behov vara i fokus (Silveira, et al., 2001). Även Souza et al 

(2000) och Still och Dark (2013) betonar att fokus bör ligga på att skapa användarvänliga 

system genom att anpassa dem efter användarna. McGrenere och Ho (2000) beskriver även hur 

uppfattning samt hur något tolkas är beroende av en specifik användares kunskap. Vissa 

användare kan ha mer erfarenhet och behöver på så vis inte lika mycket stöd vid interaktionen 

med en artefakt (ibid.). En novis kan däremot behöva mer stöd rent gränssnittsmässigt och 

därmed måste man även se affordansen i relation till olika användare och deras kunskap 

(McGrenere & Ho, 2000). 

Relaterat till ovanstående resonemang menar även Hutchby (2001) att affordanser är beroende 

av kontext och kunskap hos aktören. Hutchby (2001) beskriver att aktörer möter artefakter med 

olika mål och ser beroende på det olika handlingsmöjligheterna hos den tekniska artefakten. 

Hutchby (2001) ser därmed att en artefakts affordanser kan förändras beroende på kontexten, 

även om artefakten i sig inte förändras. Hutchby (2001) var också en av de första som tog det 

ursprungliga affordansbegreppet och gick bortom fokus på endast miljön och applicerade 

konceptet på teknik, specifikt på IT-artefakter. Hutchby (2001) tog också hänsyn till de 

funktionella och relationella aspekterna av affordanser med koppling till handlingsmöjligheter. 

Hutchbys (2001) tolkning av affordansbegreppet är nämligen inte endast att det beskriver 

aktörer och artefakters egenskaper utan att begreppet innefattar relation dem emellan, vilket är 

i enlighet med Norman (1988). Hutchby (2001) menar vidare att affordanser karaktäriseras av 

kontexten i vilken aktörer interagerar och de är dynamiska eftersom de beror på en social 

kontext. En artefakts materiella utseende är dock helt oberoende av en aktör, som i ett gränssnitt 

(ibid.).  

Relaterat till Hutchbys (2001) diskussion kring konceptet med affordanser och kontexten i 

vilken dessa befinner sig i, beskriver Still och Dark (2013) att uppfattade affordanser stöttas av 

automatiska perceptuella processer genom användarens upprepade interaktion med miljön. Still 
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och Dark (2013) utforskar de underliggande mekanismerna som kan förklara hur affordanser 

uppstår och påverkar det kognitiva systemet (ibid.). Vidare föreslår Still och Dark (2013) att 

affordansbegreppet specificerar en koppling mellan miljön och de kognitiva egenskaperna hos 

användaren. Still och Dark (2013) fokuserar på uppfattade affordanser som beskriver en 

situation där artefaktens användning är uppenbar för användaren genom dennes kognitiva 

representationer. 

Kannengiesser och Gero (2012) beskriver vidare hur affordanser kan ses som antingen 

förexisterande egenskaper av ett användare-artefakt-system, med andra ord oberoende av 

perception, eller så kan det ses som beroende av en användares erfarenhet och mål, således 

beroende av perception. Kannengiesser och Gero (2012) samt Still och Dark (2013) anser att 

affordanser är beroende av en användares erfarenhet och mål.  

You och Chen (2007) lyfter även skapandet av användarvänliga system men ur framförallt en 

interaktionsdesigns-synpunkt och menar att en affordans ses som en framväxande 

handlingsmöjlighet som baseras på en artefakts egenskaper och dess användare. 

Handlingsmöjligheterna ses som oberoende av användarnas behov och medvetenhet. You och 

Chen (2007) argumenterar för att affordanskonceptet är användbart inom interaktionsdesign 

eftersom det relaterar användarnas beteende till externa egenskaper för artefakten. På så vis kan 

man härleda och motivera ett specifikt designförslag till användarens möjliga beteenden. Vidare 

hjälper det designers att skifta sin fokus från hög-nivå kognitiva processer till den perceptuella 

nivån, en nivå som ofta missats eller bortsetts från. Detta handlingsorienterade koncept skulle 

kunna hjälpa designers att utforska innovativa interaktioner bortom konvention (You & Chen, 

2007). 

McGrenere och Ho (2000) beskriver vidare hur affordanser kan vara ett värdefullt hjälpmedel 

för att förklara på vilka olika sätt en artefakt är handlingsbar för användarna, också med fokus 

på informationssystem. McGrenere och Ho (2000) har på samma vis som Gaver (1991) ett stort 

fokus på användarvänlighet och kopplar samman affordansbegreppet med att skapa design som 

är anpassad efter användarna och deras behov. McGrenere och Ho (2000) uttrycker dock ett 

behov av att förtydliga affordansbegreppet när det kommer till IS och teknik. De argumenterar 

för att det breda begreppet har flera olika tolkningar samt att även Normans (1988) koncept av 

affordanser inte är tillräckligt tydlig för att kunna appliceras inom design (McGrenere & Ho, 

2000). McGrenere och Ho (2000) beskriver därmed att om affordanser ska användas för 

utvärdering och designförbättringar så är det viktigt att tänka på graden av en affordans.  
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McGrenere och Ho (2000) poängterar hur Gibson (1979) beskriver begreppet affordanser som 

binära. Gibson (1979) för generellt en diskussion kring huruvida en affordans existerar eller ej 

men författaren nämner inte variation och McGrenere och Ho (2000) menar att det är att 

förenkla affordanserna. McGrenere och Ho (2000) menar att Normans (1988) definition i större 

utsträckning tillåter att beskriva en affordans kvalitet, vilket breddar begreppets 

användningsområde inom design av artefakter, både fysiska affordanser samt affordanser inom 

informationssystem. McGrenere och Ho (2000) beskriver vidare att en affordans grader kan 

beskrivas med hjälp av två dimensioner. En dimension beskriver enkelheten för att åta sig en 

affordans och den andra beskriver tydligheten av informationen som beskriver den existerande 

affordansen. Designmålet är därmed att först identifiera nödvändiga affordanser och sedan 

maximera dessa två aspekter (McGrenere & Ho, 2000). 

McGrenere och Ho (2000) poängterar också hur deras syn skiljer sig från Normans (1990) i det 

att Norman (1990) beskriver att de delar av systemet som är inlärda beteenden inte är 

affordanser. Det håller McGrenere och Ho (2000) inte med om och menar istället att om ett 

objekt är scrollbart så är denna möjlighet en affordans som är inbyggd i systemet. Informationen 

som specificerar affordansen är i själva verket det inlärda. På så vis går det samman med 

Gibsons (1979) gällande denna punkt (McGrenere & Ho, 2000). 

3.3.3.3 Affordanser och relationer 

Ågerfalk (2003) beskriver hur affordanser syftar till interaktionen mellan aktör och 

informationssystem som är integrerad samt stöttande till en organisations 

verksamhetsprocesser. Goldkuhl (2008) beskriver, relaterat till Ågerfalks (2003) diskussion, 

hur affordansbegreppet lyckas fånga aktören och hur denna agerar för att med denna grund 

kunna utforma bra informationssystem. Goldkuhl (2008) beskriver även att det finns många 

brister inom informationssystem som inte ligger i de tekniska aspekterna utan som handlar om 

hur systemet i fråga används samt vilka mänskliga brister som finns. Problematiken kan helt 

enkelt ligga i interaktionen och detta lyckas affordansbegreppet fånga upp. Goldkuhl (2008) 

beskriver vidare hur teorier om affordanser har tillfört ett socialt perspektiv till 

informationssystemsfältet och att det breddar forskningen inom detta fält. Ågerfalk (2003) 

beskriver vidare att affordansbegreppet betonar den sociala handlingskaraktären och den 

sociala kontexten, med fokus på informationssystem, vilket innebär att en designer kan fånga 

relationerna mellan artefakt och aktör.  

Affordanskonceptet tillåter även forskare att beskriva andra relationer som existerar inom 

design; relationer inom och mellan designers, artefakter och användare (Gaffney, et al., 2007; 
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Maier & Fadel, 2007). Med denna bakgrund föreslår Gaffney, Maier och Fadel (2007) två 

bredare kategorier av affordanser som en designer bör utgå ifrån vid designaktiviteter. Det 

innefattar om det är en artefakt och en användare, eller två artefakter vilket resulterar i artefakt-

användare-affordans och artefakt-artefakt-affordans (ibid.). 

Maier och Fadel (2009) lyfter även begreppet affordansbaserad design som beskrivs som en 

relationsbaserad teori för design. Maier och Fadel (2009) menar att affordansbaserad design bör 

kunna lösa flera designproblem samt att denna typ av design kan förklara kopplingar mellan 

designers, aktörer och artefakter. Det vill säga relationer som tidigare inte har belysts full ut av 

något annat begrepp (Maier, et al., 2009). Till skillnad från exempelvis Hutchby (2001) väljer 

Maier och Fadel (2009) att även lyfta in designerns roll när relationerna beskrivs, men deras 

teorier ligger ändå nära varandra. Maier och Fadel (2009) vill också lyfta fram relationer samt 

interaktionen mellan aktör och artefakt som det väsentliga.  

Affordansbaserad design är ett sätt att förena form och funktion medan det fortfarande är fokus 

på designern, aktörerna och objekten (Maier, et al., 2009). Vidare är affordanskonceptet 

relationellt då det medför en komplettering mellan två interaktiva system (Maier & Fadel, 2007; 

Maier, et al., 2009; Maier & Fadel, 2009). Relationen mellan artefakt och användare är att 

artefakten används av användaren, men affordansen för artefakten bestämmer hur artefakten 

kan användas. Relationen mellan designer och artefakt är att designern skapar affordanser för 

det specifika objektet genom att ge det vissa egenskaper. Därmed är relationen mellan designer 

och användare att designern måste fastställa vad användarna vill ha för affordanser. Användarna 

måste på så vis informera designers om vad de vill ha (Maier & Fadel, 2007). 

Maier och Fadel (2009) beskriver vidare att den centrala aspekten i affordansbaserad design är 

att skapa design som lyfter fram specifika önskvärda affordanser och som undviker de negativa 

affordanserna. Genom att förändra systemstrukturen kan en designer ändra systemets 

affordanser och på så vis bestämmer affordanserna hur systemet kan agera. Designers definierar 

systemstrukturen och därmed dess affordanser, och på så vis inte bara hur systemet ska agera 

men även hur användaren kommer att kunna interagera med artefakten. Detta går att använda 

både vid ny design men även vid utvärdering och förändringar i en redan befintlig artefakt 

(Maier & Fadel, 2009; Maier, et al., 2009). 

Maier och Fadel (2009) menar också att man bör skapa önskade affordans-strukturer baserat på 

vad användarna har för behov och krav. Det gör man för att finna de affordanser som är aktuella 

i det specifika fallet. De beskriver även hur generella strukturer kan utformas för att kunna 
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appliceras på olika informationssystems. Maier och Fadel (2007) beskriver även hur man måste 

vara restriktiv med vilka affordanser man väljer.  

I samband med den affordansbaserade designen sammanfattas även mer generella egenskaper 

för affordanser (Gaffney, et al., 2007; Maier & Fadel, 2007). Affordanserna beskrivs som 

kompletterande vilket innebär att de inte kan existera i isolering utan beroende av en annan 

aktör eller artefakt (Gaffney, et al., 2007). Affordanser beskrivs även som bristande vilket 

innebär att det inte finns några perfekta affordanser. Affordanser behöver inte heller vara 

specifika utan flera affordanser kan vara associerade till samma del av ett system. Affordanser 

är även kvalitativa som i att de kan beskriva hur väl ett system stöttar en användare och kan 

fånga variation (ibid.). Gaffney, Maier och Fadel (2007) beskriver även affordanser som polära 

vilket nämnts ovan och vilket även går samman med exempelvis Gibson (1979). Maier och 

Fadel (2009) adderar även att affordanser är formberoende vilket innebär att de är beroende av 

artefakters fysiska strukturer, till skillnad från funktioner som är oberoende av form.  

3.3.4 Affordansbaserade ramverk 

3.3.4.1 Hartsons ramverk 

Hartson (2003) lyfte fram hur viktigt affordanskonceptet är och utvecklade ett ramverk av 

affordanser för att utvärdera och vidareutveckla tekniska artefakter. Hartson (2003) beskriver 

att affordanskonceptet har stor potential för utvärdering av teknik och att det ger stöd för 

designers och utvecklare i deras utveckling av ny programvara och gränssnitt. Hartson (2003) 

vill med ramverket förtydliga olika typer av affordanser och beskriva dess applicerbarhet inom 

design av informationssystem. 

Hartson (2003) föreslår en terminologi med fyra mer generella olika typer av affordanser. De 

innefattar kognitiva, fysiska, sensoriska och funktionella affordanser och de är baserade på 

rollen de spelar genom att stödja användare under interaktion, vid reflektion över användarnas 

processer och vilka typer av handlingar som användare utför för att uppnå olika typer av mål. 

Varje typ av affordans spelar en specifik roll, använder olika typer av mekanismer, motsvarar 

olika typer av handlingar utförda av användare, de har olika egenskaper och krav för design 

samt att de medför olika saker under utvärdering och diagnostisering (Hartson & Pyla, 2012). 

På så vis menar Hartson (2003) att de täcker upp för alla olika typer av möjliga handlingar och 

att de är ett heltäckande ramverk.  

Kognitiva affordanser är designegenskaper som hjälper användarna att veta någonting om en 

artefakt och hur den kan användas (Hartson, 2003). Det är därmed de designlösningar som 
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stöttar, hjälper och förenklar för användaren att tänka, lära, förstå och att veta. Denna typ av 

stöd är generellt viktigt för en novis då de i många fall behöver mer stöd för att förstå och 

möjliggöra lärande. Hartson (2003) menar på så vis att detta är en av de viktigaste delarna i 

interaktiva och användarcentrerade system. De kognitiva affordanserna har även en koppling 

till semantik vilket påverkar användargränssnittet i stor utsträckning (Hartson & Pyla, 2012). 

Ett exempel kan vara en symbol eller ikon på en knapp, i en meny eller liknande. Feedback från 

systemet är också ett exempel på en kognitiv affordans vilket hjälper användaren i dess 

interaktion med ett system. Feedback kan komma i form av varningar från systemet för att 

användaren ska vara medveten om eventuell justering behöver göras eller att användaren får 

information kring vad som nu kommer hända. Feedback kan även komma som bekräftelser från 

systemet vilket kan hjälpa och förtydliga för användaren att en handling genomförts eller för 

att ge information om vad nästa steg kommer att leda till. Hartson och Pyla (2012) beskriver att 

kognitiva affordanser oftast handlar om design för de kognitiva delarna av användarvänlighet, 

att det ska vara enkelt att använda i form av att vara enkelt att lära för nya användare (Hartson 

& Pyla, 2012). 

Fysiska affordanser är designegenskaper som hjälper användare att göra en fysisk handling, 

exempelvis i ett gränssnitt (Hartson, 2003). Det kan till exempel handla om en handling som i 

att klicka, peka, flytta saker och så vidare (Hartson & Pyla, 2012). Fysiska affordanser är på så 

vis, i motsats till de kognitiva, designlösningar som hjälper, stöttar, möjliggör, eller underlättar 

en användare att göra något fysiskt. Hartson och Pyla (2012) menar även att det är få forskare 

inom området som lägger fokus på denna typ av aspekter och att det är en viktig del när det 

kommer till informationssystem.  

Hartson och Pyla (2012) beskriver vidare att det är ännu färre som lägger fokus på de sensoriska 

affordanserna. Sensoriska affordanser är designegenskaper som hjälper, stöttar, möjliggör, eller 

underlättar en användare att uppfatta något genom sensoriska egenskaper så som syn, hörsel, 

känsel och så vidare (Hartson, 2003). Problem vid design gällande sensoriska affordanser 

innefattar exempelvis att ha svårighet att uppfatta något visuellt, att text är svår att läsa eller att 

användaren har svårigheter att höra informationen som ges (Hartson & Pyla, 2012). De 

sensoriska affordanserna agerar till stor del stöttande för de fysiska och kognitiva affordanserna. 

Det eftersom sensoriska aspekter hjälper användaren att uppfatta de fysiska och kognitiva 

affordanserna kan sensoriska affordanser på så vis ses som ett attribut som ger möjlighet till de 

andra affordanserna (Hartson & Pyla, 2012).  



58 

 

Hartson (2003) är också noga med att betona vikten av att benämna dessa aspekter som 

sensoriska och inte perceptuella. Hartson (2003) beskriver att det är för att denna typ av 

affordans inte ska blandas ihop med kognitiva som begreppet perceptuell lätt kan göra. Inom 

människa-dator-interaktion väljer man även att skilja dem åt för att se till att de både är 

uppfyllda och om man generaliserar kan det vara så att man missar viktiga delar (Hartson, 2003) 

Funktionella affordanser är slutligen de designegenskaper som hjälper användare att 

åstadkomma en handling (Hartson, 2003). De funktionella affordanserna hjälper användaren att 

utföra en uppgift eller ett arbete med hjälp av systemets inneboende funktionalitet (Hartson & 

Pyla, 2012). Hartson och Pyla (2012) beskriver vidare att funktionella affordanser kopplar 

samman fysiska handlingar från en användare med att ge upphov till händelser i systemet. 

Vidare beskriver Hartson (2003) att de funktionella affordanserna är viktiga för att ta begreppet 

bortom ren design och gränssnitt och till en större kontext där hela systemdesignen innefattas. 

Funktionella affordanser utmärker på så vis en högre nivå av möjligheter för en användare i en 

specifik kontext (Hartson, 2003). Hartson (2003) summerar affordanskonceptet som ett 

helhetskoncept för utvärdering av ett system och poängterar att alla fyra olika typer av 

affordanser bör tas hänsyn till för att kunna utveckla en fullt tillfredställande systemdesign.  

3.3.4.2 Zhang och Patels ramverk 

Zhang och Patel (2006) har utformat ett affordansbaserat ramverk för att beskriva interaktionen 

mellan aktörer och dess miljö och vill med detta ramverk utvärdera och designa 

användaranpassade system. Ramverket tar sin grund inom området distribuerad kognition vilket 

innebär att stort fokus ligger vid aktörer, artefakter och miljö samt hur tänkande distribueras 

över dessa (Zhang & Patel, 2006). Distribuerad kognition är en vetenskaplig disciplin som berör 

hur kognitiv aktivitet är distribuerad över det interna mänskliga tänkandet, externa kognitiva 

artefakter och grupper av människor samt hur detta distribueras över tid och rum (ibid.). Vidare 

innefattar detta synsätt att se människors beteende som ett resultat av interaktioner med externa 

kognitiva artefakter, andra människor samt att människors aktiviteter i konkreta situationer 

guidas, begränsas och till viss del bestäms av fysiska, kulturella och sociala kontexter som 

människor är i (ibid.). På så vis fångar detta affordansbaserade ramverk även upp kulturella 

aspekter (Zhang & Patel, 2006). 

Zhang och Patel (2006) beskriver kognitiva system där strukturer och processer distribueras 

mellan interna och externa representationer i en miljö med aktörer. Ett kognitivt system kan 

vara både en människa och ett system, två människor, samt två system (Zhang & Patel, 2006). 

Problematiken Zhang och Patel (2006) vill lyfta fram är själva distributionen och spridningen 
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av information mellan komponenter i det distribuerade kognitiva systemet och hur dessa 

påverkar utförandet av systemet som en helhet. Zhang och Patel (2006) utgår från Gibsons 

(1979) tankar gällande affordanser och tar exempelvis fasta på att affordanser som ges av miljön 

är vad miljön erbjuder, tillhandahåller, samt uppmanar till. Zhang och Patel (2006) ser även att 

affordanser är holistiska vilket innebär att vad som uppfattas av ett objekt är dess affordans, 

inte dess dimensioner eller egenskaper. Zhang och Patel (2006) beskriver att en affordans ses 

som kompletterande till aktören och det är varken en objektiv egenskap eller en subjektiv 

egenskap, samtidigt så är det båda delarna. Zhang och Patel (2006) menar även att affordanser 

endast kan förstås utifrån ett systemperspektiv.  

Inom distribuerad kognition kan affordanser ses som distribuerade representationer som en 

utvidgning över både miljön och organismen (Zhang & Patel, 2006). Strukturen och 

informationen som miljön innefattar specificerar den externa representationen. De fysiska 

strukturerna av organismen och strukturerna samt mekanismerna av interna biologiska, 

perceptuella samt kognitiva aspekter specificerar den interna representationen. Med andra ord 

menar Zhang och Patel (2006) att affordanserna inom det distribuerade kognitionsramverket är 

distribuerad genom representationer som utvidgas över externa och interna representationer. 

Med denna bakgrund definierar Zhang och Patel (2006) ett ramverk med följande 

kategorisering: biologiska, fysiska, perceptuella, kognitiva, och avslutningsvis mixade 

affordanser.  

De biologiska affordanser baseras på biologiska processer och de beskriver människans och 

miljöns biologiska system på en mycket grundläggande nivå (Zhang & Patel, 2006). Det 

handlar exempelvis om att människans behöver näring för att överleva och affordanser som kan 

knytas an till den typen av handling (ibid.). Fysiska affordanser beskriver istället de handlingar 

som i huvudsak är begränsade av fysiska strukturer (Zhang & Patel, 2006). Zhang och Patel 

(2006) exemplifierar fysiska affordanser med två olika typer av dörrar som har olika fysiska 

begränsningar; en plan dörr är till för att öppnas genom att trycka på den och en dörr med 

handtag ska man öppna genom att trycka ner handtaget.  

Vidare beskriver Zhang och Patel (2006) hur de perceptuella affordanserna istället innefattar 

spatial kartläggning. Det innefattar handlingsmöjligheter som en aktör uppfattar perceptuellt i 

sin miljö och det kan exempelvis kan vara symboler eller kartor (Zhang & Patel, 2006). 

De kognitiva affordanser är affordanser som tillhandahålles genom kulturella konventioner 

vilket innefattar exempelvis trafikljus i olika färger som är inlärd kunskap kring hur man ska 
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bete sig (Zhang & Patel, 2006). Avslutningsvis beskrivs de mixade affordanserna som de 

affordanser som är en kombination av flera olika saker (Zhang & Patel, 2006). Ett konkret 

exempel är när man knyter en sko och det då krävs både att fysiskt göra men även kognitivt 

som i kunskapen kring det. Zhang och Patel (2006) tar även upp ett brevlåda-exempel och 

menar att en brevlåda inte tillhandahåller en affordans för att posta brev om man ej vet hur 

postsystemet fungerar. Zhang och Patel (2006) menar att även detta är både kognitivt och 

fysiskt eftersom det krävs båda för att göra det.  

3.3.4.3 Goldkuhls ramverk 

Goldkuhl (2008) har utformat ett affordansbaserat ramverk för utveckling och utformning av 

informationssystem vilket utförs genom att bedöma hur handlingsbara dessa är. Goldkuhl 

(2008) betonar med sitt ramverk hur aktören interagerar med tekniken och hur det kan ge 

riktlinjer för hur en designad artefakt bör se ut. Vidare vill Goldkuhl (2008) med ramverket 

lyfta fram de sociala och kommunikativa aspekterna; hur interaktionen ser ut mellan olika 

aktörer genom tekniken.  

Goldkuhl (2008) beskriver affordansbegreppet som en handlings-orienterad teori och vilka 

handlingar som är möjliga bestäms helt enkelt av omgivningen, dess objekt och vad de har för 

egenskaper (Goldkuhl, 2008). Likadant gäller för ett informationssystem; vad en användare kan 

göra i ett system är beroende av vilka handlingsmöjligheter som systemet kan erbjuda till 

användaren (Goldkuhl, 2011). Handlingsmöjligheter behöver nödvändigtvis inte vara fysiska 

egenskaper. De ska inte heller ses som subjektiva eller mentala föreställningar. Affordanser 

ligger i det externa objektet men det är samtidigt egenskaper som endast existerar i relation till 

aktören (Goldkuhl, 2009). Vid utvärdering med ramverket kommer därmed systemets olika 

affordanser undersökas för att se om de stöttar användaren i sitt arbete (ibid.).  

Vidare refererar Goldkuhl (2008) vidare till Gibson (1979) som uttrycker hur viktigt det är att 

affordanser är uppfattningsbara, vilket Goldkuhl (2008) härleder till handlingsmöjligheter som 

har utförande och informativa egenskaper. För att klargöra detta tar Goldkuhl (2008) upp för 

att ett objekt ska vara handlingsbart ska det också finnas lämpliga handlingsmöjligheter och att 

dessa möjligheter är visuella, förståeliga samt tillgängliga. Handlingsmöjligheterna kan dock 

vara av olika kvalitet. Goldkuhl (2008) menar att en inte bara kräver möjligheterna för en 

handling, denne kräver också att det ska vara enkelt att handla. Affordanserna bör därför vara 

lämpliga i relation till bekvämlighet och andra mänskliga värden. De informativa egenskaperna 

kan till viss del vara ett substitut för tidigare kunskaper hos den som observerar (Goldkuhl, 

2008).  
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Vidare har det affordansbaserade ramverket växt fram med grund i det närbesläktade begreppet 

actability theory (Goldkuhl, 2008). Begreppet beskriver teori kring handlingsbarhet och hur en 

designer kan skapa objekt som är handlingsbara. Teorin innefattar och beskriver 

informationssystem och dess utformning, med fokus på att anpassa dem efter användaren av 

systemet och den kontext som man verkar inom (Goldkuhl, 2008). Goldkuhl och Ågerfalk 

(2002) definierar begreppet som följer;  

“…an information system’s ability to perform actions, and to permit, promote and facilitate the 

performance of actions by users, both through the system and based on information from the 

system, in some business context.” 

Goldkuhl & Ågerfalk (2002, sid 2) 

Goldkuhl (2008) menar att actability theory liknar affordanskonceptet och på så vis går dessa 

två hand i hand. Goldkuhl (2008) beskriver sig använda affordanskonceptet för att klargöra och 

förtydliga handlingsbarhet samt för att förtydliga hur det fungerar i en situation där en 

användare interagerar med IT. Ett IT-system är ett komplext fenomen och för att kunna göra en 

karaktärisering måste man fokusera på olika funktioner som ett IT-system har (Goldkuhl & 

Ågerfalk, 2002). Goldkuhl och Ågerfalk (2002) skiljer på tre olika användningssituationer av 

IT-system inom handlingsbarhetsteorin.  

 Interaktiva användningssituationer – interaktion mellan system och användare 

 Automatiska användningssituationer – det som systemet utför automatiskt 

 Konsekventa användningssituationer – användare kommunicerar till användare genom 

tekniken 

Baserat på analysen av affordanser och handlingsbarhet samt identifiering av alla möjliga 

användningssituationer för IT-artefakter föreslår Goldkuhl (2008) en ny formulering av 

informationssystems handlingsbarhet. I denna definition kommer olika användningssituationer 

endast in på ett implicit sätt (Goldkuhl, 2008). Goldkuhl (2008) skiljer på olika 

användningssituationer vid interaktion med ett informationssystem och vid varje situation krävs 

olika saker och användaren behöver olika typer av affordanser av ett informationssystem. För 

varje situation har det karaktäriserat en typ av affordans som behövs för att kunna överväga det 

som ett handlingsbart system (Goldkuhl, 2008). Goldkuhl (2008) definierar således sju olika 

typer av affordanser i en systemmiljö som därmed är sju utvärderingskriterier; 

förvärderingsaffordans, kommunikationsaffordans, informationsaffordans, 
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eftervärderingsaffordans, bearbetningsaffordans, handlingssekvensaffordans och slutligen 

navigeringsaffordans. Beskrivning av respektive affordans följer nedan; 

 Förvärderingsaffordans (Pre-assessment affordance) - Systemets förmåga att ge 

användaren information om vilka handlingsmöjligheter som finns samt konsekvenserna 

av dessa? 

 Kommunikationsaffordans (Communicaton affordance) - Systemets förmåga att vara 

användbart för användare gällande kommunikativa handlingar? 

 Informationsaffordans (Information affordance) - Systemets förmåga att tillhandahålla 

relevant information utifrån användarens behov och situation? 

 Eftervärderingsaffordans (Post-assessment affordance) - Systemet förmåga att ge 

information angående olika handlingars utfall och vad de kan ge för konsekvenser?  

 Bearbetningsaffordans (Processing affordance) - Systemets förmåga att automatiskt 

utföra handlingar som krävs för att utföra en annan handling? 

 Handlingssekvensaffordans (Subsequent action affordance) - Systemet förmåga att 

tillhandahålla information gällande möjliga handlingar, begränsningar och krav i arbetet 

för att användaren ska kunna utföra handlingar med hög kvalitet och säkerhet utefter 

varandra?  

 Navigeringsaffordans (Navigation affordance) - Systemets förmåga att vara sökbart och 

navigeringsbart för användare så de kan komma fram till önskade situationer? 

Goldkuhl (2011) menar att de kriterier som är önskvärda egenskaper hos ett informationssystem 

också kan ses som de affordanser som systemet har. Det är dessa egenskaper baserat på 

affordanser som möjliggör olika handlingar i systemet och som därmed kan säga något om hur 

hög kvalitet ett system håller (Goldkuhl, 2011). 
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4. Utvecklat ramverk 

Följande kapitel presenterar det utvecklade ramverket. Avsnittet introduceras med att beskriva 

grunden för ramverket i olika termer då affordanskonceptet involverar olika perspektiv, för att 

sedan presentera specifika affordanser som ramverket är uppbyggt av.. 

4.1 Definition av affordanser 

Författarna i aktuell studie anser att Gibson (1979) och Normans (1988) definitioner liknar och 

kompletterar varandra vilket ger en enhetlig grund för ramverket. Följande studie hade dock ett 

syfte som innefattade att utveckla ett ramverk med fokusering mot informationssystem vilket 

gör att Normans (1999) koncept av affordanser är en naturlig utgångspunkt sett till Normans 

(1999) fokusering mot teknik. Samtidigt är det viktigt att poängtera att studien även tar avstamp 

från Gibsons (1979) koncept av affordanser. Norman (2013) lägger även fokus på hur en 

designer ska lyfta fram informationen till användaren medan Gibson (1979) snarare ville 

beskriva sin omgivning med begreppet. Detta motiverar ytterligare att Normans (1988) koncept 

ligger närmare den aktuella studiens syfte och väger tyngre. 

Vidare tar aktuell studie fasta på att affordanser alltid existerar i den omgivande miljön även 

om dessa inte uppfattas av aktörerna, vilket är i enlighet med både Gibson (1979) och Norman 

(1988). Vidare anser författarna av studien att det som en aktör uppfattar av artefakten och de 

faktiska egenskaperna artefakten har är viktigt att ta hänsyn till för grunden av ramverket, vilket 

också är i enlighet med både Norman (1988) och Gibson (1979). Därför lägger denna studie 

fokus på att skapa ett ramverk som förtydligar affordanserna som finns i den omgivande miljön 

samt de faktiska egenskaperna som kan uppfattas av det studerade systemet i fråga. Detta därför 

att om handlingsmöjligheterna förtydligas i det studerade systemet kommer det med stor 

sannolikhet även förbättra användarvänligheten, effektiviteten och arbetsprocesserna med det 

studerade systemet. 

Både Norman (1988) och Gibson (1979) menar att affordanser existerar oberoende om de är 

synliga eller ej. Skillnaden mellan dem ligger däremot i hur relationen mellan artefakten och 

aktören ser ut. Norman (1988) beskriver att en affordans som tillhandahåller information om en 

handling, som inte kan utföras av aktören, då inte ses som en affordans i relation till den aktören. 

Däremot ses affordansen fortfarande som en existerande affordans (Norman, 2013). Gibson 

(1979) menar istället att affordansen alltid existerar, oavsett om aktören kan eller vill utföra 

handlingar baserat på informationen eller inte. I denna studie ses alla handlingsmöjligheter som 



64 

 

affordanser, oberoende om de går att handla utefter eller inte, vilket därmed är i enlighet med 

Gibson (1979). Däremot anser författarna av studien att det kan vara relevant att undersöka 

huruvida en affordans är handlingsbar för alla aktörer eller endast för vissa och utveckla 

designen för att vara användbar för alla aktörer. Om inte annat i de fall där det är en önskan från 

flera aktörer. Frågan gällande huruvida affordanser existerar utan perception har även 

diskuterats i stor utsträckning i teorin och där är författarna överens, det är begrepp som bör 

skiljas åt (Gibson, 1979; Gaver, 1991; Michaels, 2003). 

4.2 Typer av affordanser och dess kvalitet 

Författarna av studien anser att det är relevant att fundera kring ett objekts egenskaper vid 

utformning av ett interaktivt system. Gibson (1979) beskriver att det finns flera olika typer av 

affordanser och att de kan komma i många olika former. En artefakts olika egenskaper och 

fysiska struktur kan även tillhandahålla olika affordanser (Gibson, 1979; Maier & Fadel, 2009). 

Det aktuella ramverket bör således ge riktlinjer för hur en designer kan forma en artefakt för att 

förtydliga och lyfta fram önskvärda affordanser. Vidare menar Norman (1999) att en designer 

bör fokusera mer på de handlingar som användaren uppfattar som möjliga än de som är 

befintliga. Författarna anser även att det är i linje med syftet för ramverket och att designers bör 

lägga störst fokus på att tydliggöra de affordanser som är möjliga. Gränssnittet för det studerade 

systemet bör därför designas för att vara så användarvänligt som möjligt, för att tydliggöra vilka 

handlingsmöjligheter som finns med avseende på olika egenskaper i systemet. 

Vissa forskare förespråkar även att bredda begreppet genom att diskutera affordansernas 

kvalitet och att denna kvalitet kan variera (McGrenere & Ho, 2000; Gaffney, et al., 2007). 

McGrenere och Ho (2000) föreslår därmed att applicera grader av affordanser för att beskriva 

affordanskvalitet. McGrenere och Ho (2000) beskriver vidare hur kvalitet kan beskrivas med 

två olika dimensioner; enkelheten för att åta sig en affordans och tydligheten av informationen 

som beskriver den existerande affordansen (McGrenere & Ho, 2000). Den aktuella studien 

kommer ta fasta på dessa aspekter och innefatta både att förtydliga informationen för en 

affordans men också att det ska vara enkelt att åta sig denna. Författarna av studien menar även 

att en affordans i många fall kan vara upptäckbar för användaren men det kan vara av varierande 

svårighetsgrad och designers bör fokusera på att förenkla och förtydliga. Författarna instämmer 

även i Gaffney et al (2007) resonemang som innefattar att det inte finns några perfekta 

affordanser och det kommer vara en begränsning att diskutera huruvida något är uppfyllt eller 

inte, då det i de flesta fall finns en förbättringspotential. Gaffney et al (2007) beskriver även att 

affordanser är kompletterande; vilket betyder att affordanser inte kan existera i isolering utan 
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är beroende av en annan artefakt eller aktör. Det motiverar författarna ytterligare att identifiera 

hur en affordans kan förtydligas för att skapa ett mer användarvänligt och användaranpassat 

system. Följande ramverk kommer således ta fasta på detta då handlingsmöjligheter i det 

studerade systemet kan finnas i varierande grad och det är därför viktigt att ramverken 

inkluderar grader av affordanser. Gaffney et al (2007) poängterar även att flera affordanser kan 

vara associerade med en specifik del av en artefakt, vilket författarna kommer ha i åtanke. Detta 

för att inte riskera att missa några specifika handlingsmöjligheter.  

Vidare föreslår Gaver (1991) att mer komplexa handlingar kan beskrivas i grupper av 

affordanser. Gaver (1991) menar att grupperade affordanser exempelvis kan vara sådana som 

måste utföras ihop för att nå ett mål. Gaver (1991) beskriver också sekventiella affordanser, 

vilket är affordanser som endast är tillgängliga vid vissa tidpunkter som exempelvis en drop-

down-meny. Författarna har därför utvecklat ramverket på sådant sätt att grupperade eller 

sekventiella affordanser ska kunna identifieras, vilket kan komma att underlätta användarnas 

mål. Detta uppnås genom att skapa ett ramverk som inte begränsar designers utan som innefattar 

många olika typer av aspekter för att kunna se dessa typer av relationer.  

4.3 Kulturella konventioner och erfarenhet 

En av de främsta skillnaderna mellan de grundläggande definitionerna kring affordanser ligger 

i dess koppling till kulturella och erfarenhetsbaserade aspekter. Gibson (1979) beskriver 

exempelvis att affordanser är oberoende av aktörens erfarenhet och kunskap medan Norman 

(1988) lägger ett stort fokus på dessa aspekter. Norman (1988) beskriver hur erfarenhet och 

annan förkunskap kan påverka hur interaktionen mellan system och användare kan se ut och att 

designers bör ta hänsyn till detta när de utvecklar gränssnitt. Författarna av denna studie håller 

med om detta och menar på att det är viktigt att fundera kring användargruppen och de 

förkunskaper som dessa innehar för att anpassa efter deras förutsättningar. Det är även i enlighet 

med Gaver (1991) som anser att designers bör undersöka användarna och anpassa utefter deras 

behov. Författarna anser dock att det är viktigt att poängtera att det kan finnas variation inom 

en grupp av användare och att systemets utformning bör ta hänsyn till det.  

Norman (1988) beskriver även kulturella begränsningar och menar att det påverkar en aktörs 

uppfattningsförmåga, vilket Gibson (1979) inte nämner. Norman (1988) beskriver de kulturella 

begränsningar som inlärda konventioner och att det kan hjälpa eller förhindra en användare att 

uppfatta vissa affordanser. I linje med argumentationen ovan anser författarna att en specifik 

kontext och grupp av människor kan utveckla och påverkas av kulturella aspekter och att det i 
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sin tur påverkar hur människor då interagerar med systemet. Författarna av denna studie menar 

därför att de kulturella aspekterna således behöver tas hänsyn till för att en designer ska kunna 

skapa användaranpassade system.  

Norman (1999) menar vidare att handlingar som utförs baserat på kunskaper som genererats av 

kultur och inlärda fenomen inte är affordanser. Norman (1999) exemplifierade med 

standardfunktionalitet och symboler som kan tolkas av en användare tack vara förkunskaper 

och därmed inte ses som en affordans. Författarna av denna studie håller inte med om detta 

uttalande och menar att en möjlighet till handling alltid ses som en affordans, oberoende av hur 

förståelsen för affordansen erhållits. 

McGrenere och Ho (2000) beskriver också om hur uppfattning och hur något kan tolkas är 

beroende av en specifik användares kunskap. Vissa användare kan ha mer erfarenhet och 

behöver på så vis inte lika mycket stöd vid interaktionen med en artefakt. En novis kan däremot 

behöva mer stöd rent gränssnittsmässigt och därmed måste man även se affordansen i relation 

till olika användare och deras kunskap (McGrenere & Ho, 2000). Relaterat till ovanstående 

resonemang beskriver Hutchby (2001) att aktörer möter artefakter med olika mål och ser på så 

vis olika handlingsmöjligheter i tekniken. Hutchby (2001) ser därmed att en artefakts 

affordanser kan förändras beroende på kontexten, även om artefakten i sig inte förändras. 

Författarna av studien anser att dessa aspekter som påverkar en användares uppfattning eller 

tolkning av möjliga affordanser är viktigt att ta med i utformningen av ramverket. Detta därför 

att författarna anser att användarens kultur, kunskap och erfarenhet påverkar uppfattningen av 

olika handlingsmöjligheter med systemet och därmed också användarvänligheten. Även 

Kannengiesser och Gero (2012) samt Still och Dark (2013) anser att affordanser är beroende av 

en användares erfarenhet och mål. Författarna av studien tar även med detta i grunden för 

ramverket, och menar att ramverket ska upptäcka affordanser som är beroende av en användares 

erfarenheter och mål. Ramverket kommer med andra ord förhoppningsvis identifiera 

handlingsmöjligheter som kräver mer erfarenheter eller som beror på användarens mål vilket 

kommer att påverka kommande utveckling av det studerade systemet.  

4.4 Designa med affordanser och användarfokus 

Gaver (1991) menar att konceptet om affordanser också kan ge riktlinjer för hur artefakter bör 

designas genom att lyfta fram önskvärda affordanser och undvika och eliminera de oönskade. 

Vidare menar Gaver (1991) att affordanser existerar även om användaren inte kan identifiera 

dessa vilket beskrivs som gömda affordanser. Användarvänliga system utvecklas därför genom 



67 

 

att göra gömda affordanser synliga för användaren (Gaver, 1991). Användarvänliga system 

skapas även genom att anpassa de affordanser som är synliga utefter användarna (De Souza, et 

al., 2000; Still & Dark, 2013). På samma vis som ovan betonas vikten av att se till den grupp 

som ska använda systemet och den kunskap de har, vilket författarna av studien instämmer i. I 

detta fall blir det mer specifikt och på detaljnivå och bakom varje handlingsmöjlighet bör det 

finnas en tanke och ett tydligt syfte. På så vis anser författarna av studien att användarna kan få 

bästa möjliga stöd i sitt arbete.  

Alla affordanser bör inte heller vara synliga för aktören (Gibson, 1979; Norman, 1999). Gibson 

(1979) beskriver hur vissa affordanser kan ge negativa konsekvenser för aktören och författarna 

av studien menar att en design bör ta hänsyn till detta. Författarna anser att även detta tankesätt 

bör vara grundläggande i den affordansbaserade designprocessen och att designern, genom att 

kartlägga användarna, kan lyfta fram respektive gömma olika affordanser. I enlighet med 

Gaffney et al (2007) menar författarna av studien därmed att begreppen positiva och negativa 

affordanser kommer väl till användning i denna diskussion. Författarna anser att en designer 

aktivt bör arbeta med de två sidorna för att lyfta fram endast de affordanser som kan tillföra 

nytta och gömma de negativa. Detta är således egenskaper som författarna anser vara viktig att 

ta med i ramverket som har utvecklats. Ramverket skapas för att utvärdera och redesigna 

informationssystem och därför anser författarna att ramverket också bör inkludera positiva och 

negativa affordanser för att på så viss identifiera potentiella handlingsmöjligheter användaren 

gynnas av eller inte.  

Vidare beskriver Norman (1988) hur en designer kan skapa fysiska begränsningar i systemet 

för att en användare ska hindras från att utföra vissa handlingar. Författarna anser att detta är 

ett bra hjälpmedel för att styra användarna att använda systemet på önskvärt sätt och för att de 

ska uppfatta önskvärda affordanser. Vidare betonar Gibson (1979) att en design inte bör ge 

utrymme för användare att felaktigt uppfatta information då de kan leda till felaktig perception 

av artefakten. Författarna anser att även denna poäng är viktig och att designers kontinuerligt 

bör fundera kring att skapa tydliga gränssnitt där misstolkning minimeras. 

Souza et al (2000) menar vidare att en dåligt designad artefakt eller system går att beskriva med 

en användare som har ett specifikt mål och inte kan se den vägen som det är tänkt, med andra 

ord att affordansen saknas eller är gömd, användaren får då ta en annan väg för att nå sitt mål 

(ibid.). Souza et al (2000) beskriver detta som avtagande affordanser vilket innefattar att 

användaren aktivt väljer en annan väg och på så vis nekar en specifik affordans. Ramverket 

som författarna utvecklar är tänkt att identifiera gömda affordanser, avtagande affordanser eller 
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att affordanser saknas i det studerade systemet. Affordanserna ramverket är uppbyggt av 

kommer också att kunna identifieras i det studerade systemet men även ersätta gömda eller 

saknade affordanser, för att göra systemet mer användarvänligt och identifiera 

handlingsmöjligheter som inte syns i dagsläget. 

Gaffney et al (2007) beskriver två bredare kategorier av affordanser som en designer bör utgå 

ifrån vid design; artefakt-användare-affordans och artefakt-artefakt-affordans. Författarna av 

studien tar hänsyn till dessa relationer eller kategorier i sin utveckling av ramverket. Ramverket 

tar därför hänsyn till relationerna av artefakt till artefakt eller användare till artefakt som 

påverkar hur affordanserna kan te sig. Ramverket inkluderar därför också en förståelse för att 

affordanserna kan se olika ut baserat på vilken typ av relation det handlar om.  

4.5 Befintliga ramverk 

Författarna av denna studie har i stor utsträckning tagit fasta på de konkreta ramverk som 

utvecklats. Detta för att nyttja den forskning som utförts hittills och försöka värdera vilka delar 

som är relevanta att bygga ramverket på. Författarna menar att genom att undersöka de konkreta 

ramverk som utvecklats inom informationssystemskontexten och bygga vidare härifrån ökar 

möjligheterna att skapa ett optimalt ramverk. Däremot har författarna en ambition att inte 

inkludera affordanser som inte är relevanta eller som kan innefattas i ett annat begrepp, därmed 

måste varje ramverk och dess affordanser diskuteras för att identifiera vilka delar som är 

relevanta att inkludera.  

Inledningsvis presenterades Hartsons (2003) ramverk och författarna av studien anser att 

argumentation kring affordanser och appliceringen av dessa som stöd för designers och 

utvecklare vid utveckling av system är relevant för det utvecklade ramverket. Hartson (2003) 

föreslår ett ramverk med fyra mer generella typer av affordanser vilket innefattar kognitiva, 

fysiska, sensoriska och funktionella affordanser. Dessa menar Hartson (2003) är baserade på 

rollen de spelar genom att stödja användare under interaktion, vid reflektion över användarnas 

processer samt vilka typer av handlingar som användare utför för att uppnå olika typer av mål. 

Genom respektive roll täcker de upp för alla olika typer av möjliga handlingar och Hartson 

(2003) menar därmed att det är ett heltäckande ramverk. Författarna anser att Hartsons (2003) 

resonemang kring fyra mer generella affordanser är en bra grund och därför är dessa också 

relevant att inkludera i det aktuella ramverket. Författarna anser att genom att fånga upp alla 

möjliga typer av affordanser med mer generella begrepp försäkrar att författarna inte kommer 

snäva av ramverket för mycket och riskera att missa något. 
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Författarna anser inledningsvis att kognitiva affordanser är viktigt att inkludera i ett ramverk 

eftersom författarnas förhoppning med ramverket är att genom denna kunna komma med 

förbättringsförslag för systemet som kommer stötta användarna att utföra sitt arbete i systemet. 

Därav anser författarna att det är viktigt att ta med kognitiva affordanser i ramverket då dessa 

involverar att utveckla system med fokus på användarvänlighet och att förenkla för användare. 

Det kognitiva begreppet är även brett på det vis att många olika typer av aspekter kan fångas 

upp vilket författarna anser kan stötta en designer att täcka upp för studerat informationssystem. 

Vidare presenteras de fysiska affordanserna och Hartson och Pyla (2012) menar att det är få 

forskare inom området som lägger fokus på denna typ av aspekter. Av denna anledning vill 

författarna av aktuell studie se till att dessa affordanser innefattas i ramverket. Författarna anser 

även att fysiska affordanser i denna bemärkelse är relevant att bygga ramverket på då fysiska 

affordanser ska möjliggöra handlingar som hjälper, stöttar eller underlättar för användare av 

system. Då informationssystem oftast är interaktiva där användaren måste aktivera sig för att 

utföra handlingar motiverar att denna aspekt bör innefattas i ett ramverk.  

Hartson och Pyla (2012) beskriver vidare att det är ännu färre designers och forskare som lägger 

fokus på de sensoriska affordanserna. De sensoriska affordanserna agerar till stor del stöttande 

för de fysiska och kognitiva affordanserna (Hartson & Pyla, 2012) vilket motiverar att inkludera 

även denna typ av aspekt i ramverket. Författarna av studien anser att sensoriska affordanser är 

viktigt att inkludera i ramverket därför att denna typ av affordans möjliggör fler handlingar 

genom att stötta fysiska och kognitiva affordanser i sina respektive områden. Vidare behöver 

ramverket sensoriska affordanser för att kunna undersöka huruvida användarnas sensoriska 

förmågor tillfredsställs i det studerade systemet. Med sensoriska affordanser kan ramverket 

också identifiera aspekter i systemet som behöver redesignas för att kunna uppfattas av aktören, 

framförallt syn men exempelvis hörsel kan vara aktuellt att undersöka.  

Funktionella affordanser är slutligen affordanser som kopplar samman användarvänlighet och 

funktionalitet samt skapar mening för fysiska affordanser. Ramverket ska involvera olika typer 

av affordanser som både ska identifiera, utvärdera och analysera informationssystem ur flera 

perspektiv samtidigt för att genom detta ge en så allsidig bild som möjlig. Det innebär att 

funktionella affordanser, som handlar om att se till en större kontext där hela systemet 

innefattas, är relevant att involvera i ramverket. Den inbyggda funktionaliteten i ett system är 

ett viktigt hjälpmedel för att användarna ska kunna utföra sitt arbete och därmed anser 

författarna att det är viktigt att belysa just detta.  
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Hartson (2003) summerar affordanskonceptet som ett helhetskoncept för utvärdering av ett 

system och att de fyra olika typerna av affordanser bör tas hänsyn till för att kunna utveckla en 

fullt tillfredställande systemdesign. Författarna anser att Hartson (2003) har en god grund för 

utvärdering och redesign av tekniska artefakter men att det kan finnas behov att förtydliga 

ytterligare. Författarna ser dock behovet av att inkludera samtliga begrepp för att skapa en 

heltäckande bild men att ramverket skulle kunna förtydligas genom mer specifika affordanser. 

Även Zhang och Patel (2006) utvecklade ett affordansbaserat ramverk men som tar fasta på att 

lyfta fram distributionen av information mellan de olika delarna av kognitiva system, vilket 

innefattar artefakt, aktör och miljö (Zhang & Patel, 2006). Författarna anser att 

informationsaspekten är viktigt att lyfta och fokus på hur information distribueras över de olika 

delarna i systemet är en bra utgångspunkt för att få en förståelse för vilka handlingsmöjligheter 

som tillhandahålles gentemot aktörerna. Vidare har Zhang och Patel (2006) främst sin grund i 

Gibsons (1979) tankar vilket innebär att ramverket inte har ett så stort tekniskt fokus och snarare 

fokuserar på kognitiva aspekter. Författarna menar därmed att ramverket lyfter intressanta och 

relevanta delar men då följande studie har ett större fokus på informationssystem ansåg 

författarna att vissa delar av Zhang och Patels (2006) ramverk var mer relevanta än andra.  

Zhang och Patel (2006) beskriver inledningsvis att de biologiska affordanser baseras på 

biologiska processer vilket innebär att man beskriver grundläggande affordanser i form av 

människans och miljöns biologiska system. Då den aktuella studien inte har kommit i kontakt 

med biologiska system i denna bemärkelse kommer denna typ av affordans inte att inkluderas 

i det utvecklade ramverket. Här blir det tydligare att deras ramverk har en annan riktning än 

endast mot informationssystemskontexten.  

Vidare beskriver Zhang och Patel (2006) fysiska affordanser som de handlingar som i huvudsak 

är begränsade av fysiska strukturer. Då denna affordans fokuserar på fysiska handlingar som 

möjliggörs genom fysiska artefakter är denna affordans inte relevant sett till att den aktuella 

studien. Detta därför att den aktuella studien fokuserar på ett informationssystem vars 

handlingsmöjligheter inte är fysiska i den bemärkelse som Zhang och Patel (2006) beskriver. 

Därav kommer Zhang och Patels (2006) specifika definition för fysiska affordanser inte 

inkluderas i det utvecklade ramverket utan de fysiska aspekterna representeras med hjälp av 

Hartson (2003).  

Vidare innefattar Zhang och Patels (2006) ramverk kognitiva affordanser vilket är de 

affordanser som uppfattas genom kulturella konventioner. Begreppet fångar således upp 
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diskussionen kring kulturella aspekter beskriven tidigare av exempelvis Gaver (1991), Norman 

(1988), och McGrenere och Ho (2003), vilken författarna anser vara relevant att inkorporera i 

studiens ramverk. Affordansen är även bred på det viset att den är applicerbar i många olika 

kontexter och det motiverar dess relevans. Då även Hartson (2003) lägger fokus vid denna 

affordans och dess applicerbarhet vid utveckling av användarvänliga artefakter anser författarna 

att den är relevant att innefatta i ramverket. Hartson (2003) är dock inte inne på kulturella 

aspekter och förkunskap under sin beskrivning av kognitiva affordanser, vilket författarna 

därmed anser kan komplettera ramverket. Därmed ser författarna ett behov att beskriva båda 

begreppen i studiens ramverk.  

Zhang och Patels (2006) ramverk innefattar även perceptuella affordanser vilket är de 

affordanser som en aktör perceptuellt uppfattar, exempelvis en symbol. Den perceptuella 

affordansen liknar den sensoriska affordansen som Hartson (2003) beskriver men i enlighet 

med Hartson (2003) bör man vara försiktig med begreppet perceptuell. Hartson (2003) 

beskriver hur perception är närbesläktat med kognition och att det finns en risk att dessa blandas 

ihop. Därmed menar Hartson (2003) att begreppet sensorisk är lämpligare att använda för att 

inte riskera att missa saker eller blanda ihop dem. Därmed motiveras att följande ramverk bör 

ta fasta på begreppet sensorisk istället för perceptuellt.  

Avslutningsvis beskriver Hartson (2003) mixade affordanser vilka är de som innefattar flera 

affordanser. Författarna anser att begreppet är överflödigt och i de fall där flera affordanser 

innefattas kommer alla att beskrivas. Författarna anser att det är mer beskrivande att prata om 

de specifika affordanserna som innefattas i kombinationen och att andra begrepp så som 

sekventiella och grupperade affordanser (Gaver, 1991) täcker upp för detta om behovet finns. 

Således finner författarna inget behov av att använda begreppet.  

Sammanfattningsvis anser författarna att Zhang och Patel (2006) tillför en djupare förståelse 

för de begrepp som Hartson (2003) definierat. Då Zhang och Patel (2006) inte har lika stort 

fokus på tekniska artefakter är dock vissa av definitionerna inte applicerbara inom ramen för 

denna studie. Således har författarna av studien valt att komplettera Hartsons (2003) arbete med 

de delar som var relevanta för studien och som kunde tillföra något.  

Avslutningsvis har Goldkuhl (2008) har utformat ett affordansbaserat ramverk för utveckling 

och utformning av informationssystem. Författarna i denna studie anser att Goldkuhls (2008) 

fokus på användare och att skapa system som är anpassade efter dem ligger helt i linje med 

följande studie och vad ramverket syftar till att göra. Goldkuhl (2008) har även skapat detta 
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ramverk inom ramen för designvetenskapen och således är fokus på utveckling, utvärdering 

och design av tekniska artefakter, vilket ytterligare motiverar att det är in linje med aktuell 

studie. Vid utvärdering med ramverket föreslår Goldkuhl (2009) att ett systems olika 

affordanser bör undersökas för att se om de stöttar användaren i sitt arbete. I enlighet med detta 

kommer följande studie se till de olika affordanserna för att finna förbättringsmöjligheter 

baserat på användarna.  

Goldkuhl (2008) beskriver att det finns sju olika typer av affordanser i en systemmiljö som 

därmed är sju utvärderingskriterier; Förvärderingsaffordans, Kommunikationsaffordans, 

Informationsaffordans, Eftervärderingsaffordans, Bearbetningsaffordans, 

Handlingssekvensaffordans, och Navigeringsaffordans. I förhållande till ramverken ovan är de 

inkluderande affordanserna mer specifika och helt riktade mot en IT-systemkontext. Författarna 

anser även att affordanserna är specifika och systemnära på ett sätt som inte beskrivits tidigare 

vilket innebär att forskaren i fråga är mer styrd och måste undersöka systemet på detaljnivå. 

Således ser författarna i denna studie att denna typ av affordanser kan komplettera de mer 

generella affordanserna beskrivna ovan. Flertalet av affordanserna i Goldkuhls (2008) ramverk 

innefattar även informationsaspekter och då denna studie inriktats mot att utveckla ett ramverk 

som kan appliceras inom informationssystem anser författarna att Goldkuhls (2008) ramverk är 

relevant och har därför valt att ta med samtliga av Goldkuhls (2008) affordanser. 

4.6 Sammanställning av utvecklat ramverk 

Nedan presenteras en sammanställning av det utvecklade ramverket som har sin grund i 

avsnittet ovan. De konkreta affordanserna som ramverket består av presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Det utvecklade ramverket 

Hartson (2003) Zhang och Patel (2006) Goldkuhl (2008) 

Kognitiva affordanser Kognitiva affordanser Förvärderingsaffordanser 

Fysiska affordanser  Kommunikatinsaffordanser 

Sensoriska affordanser  Informationsaffordanser 

Funktionella affordanser  Eftervärderingsaffordanser 

   Bearbetningsaffordanser 

   Handlingssekvensaffordanser 

   Navigeringsaffordanser 

 

Utöver de konkreta affordanserna som presenterade i Tabell 3 har författarna av studien även 

valt att komplettera ramverket med ytterligare aspekter för att det ska täcka upp för alla möjliga 

aspekter. Till att börja med anser författarna att ramverket mer specifikt bör inkludera grader 
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av affordanser för att på så vis beskriva enkelheten för användare att åta sig en affordans samt 

för att utvärdera hur tydlig informationen som beskriver existerande affordanser är (Gibson, 

1979; Gaver, 1991; Norman, 1999; McGrenere & Ho, 2000; Gaffney, et al., 2007; Maier & 

Fadel, 2009). Det är delar som författarna av studien anser inte fångas av de specifika 

affordanserna och som även lyfts fram som viktiga i litteraturgenomgången. Vidare innefattar 

ramverket huruvida affordanserna i fråga är positiva eller negativa för att genom dessa 

egenskaper kunna kartlägga konsekvenserna det får på studerat system (Norman, 1988; Gaver, 

1991; Norman, 1999; McGrenere & Ho, 2000; Hutchby, 2001; Kannengiesser & Gero, 2011; 

Still & Dark, 2013). I enlighet med ovan har detta varit återkommande begrepp i litteraturen 

men de har inte explicit används vid utvärdering i någon större utsträckning. Gömda, saknade 

eller avtagande affordanser inkluderas även i ramverket för att genom dessa identifiera och 

benämna svagheter och styrkor i systemet (Gibson, 1979; Norman, 1988; Gaver, 1991; Norman, 

1999; De Souza, et al., 2000; Gaffney, et al., 2007; Still & Dark, 2013). 
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5. Empiri 

Följande kapitel presenterar det aktuella fallets empiri som har samlats in genom intervjuer 

med Metrimas kunder. Inledningsvis presenteras en mer ingående fallbeskrivning för att sedan 

gå vidare med att redogöra för den sammanställda empirin. 

5.1 Fallbeskrivning 

Som beskrivits tidigare är det studerade företaget, Metrima AB, ett företag som utvecklar 

system för mätvärdesinsamling av el, fjärrvärme, vatten, gas och andra energisorter (Metrima, 

2016). Metrima har varit aktiva sedan 1991 och de verkar främst inom Sverige men även i andra 

delar av Europa så som Finland. Metrimas affärsidé är att leverera kompletta system för 

mätvärdesinsamling och beskriver sig som en icke-tillverkarbunden leverantör av mät-

lösningar vilket innebär att deras system är kompatibelt med olika typer av hårdvara. Således 

har Metrima kunder med olika förutsättningar och måste tillhandahålla en flexibel produkt och 

uppfylla varje specifik kunds önskemål. (ibid.) 

Det studerade företaget hade fram tills förra våren inga uttalade rutiner för hur användarna bör 

arbeta i systemet vilket har resulterat i att kunderna har arbetat i systemet på olika sätt. Det har 

dock visat sig att detta har påverkat olika kunders prestanda och effektivitet och Metrima arbetar 

nu för att införa specifika rutiner och rekommendationer för att arbetet i systemet ska vara 

optimalt. Vidare arbetar Metrima kontinuerligt med att vidareutveckla och förbättra systemet 

och involverar kunderna i detta arbete. Följande intervjuer har således utförts på uppdrag av 

Metrima för att kartlägga vad användarna tycker om systemet och vilka förbättringar som kan 

göras. 

Det studerade systemet är centralsystemet i Metrimas helhetslösning och de har cirka 40 kunder 

runt om i Sverige som använder sig av systemet (Metrima, 2016). I systemlösningen innefattas 

ett stort antal delsystem och moduler som kunderna får anpassa efter sin verksamhet. Alla delar 

stöds dock av centralsystemet och är kompatibla med varandra och innefattar insamling, 

visualisering och bearbetning av mätvärden (ibid.). Det studerade systemet består totalt av 13 

moduler varav denna studie har fokuserat på fem huvudsakliga delar (ibid.). Denna avgränsning 

gjordes av Metrima. Det innefattar fyra av systemets moduler; DataView. DataValidate, 

MaMonitor, MaOperationreport, samt systemets driftpanel och startsida (Metrima, 2016). 

Empirin innefattar även mer generella kommentarer kring systemet som inte är modulspecifika. 

Empirin nedan är således uppdelad efter de fem huvudsakliga fokusområdena; DataView, 
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DataValidate, MaMonitor, MaOperationreport, samt systemets driftpanel och startsida. Utöver 

detta inleds empiriavsnittet med ett stycke med mer generella kommentarer kring systemet.  

Empirin samlades in genom intervjuer, se Bilaga 1 för intervjuguide, som utfördes med 

Metrimas kunder och totalt intervjuades 23 stycken användare, intervjuerna tog mellan 25-60 

minuter. De som intervjuades var personer som var aktiva användare av systemet. Intervjuerna 

behandlade huruvida användarna av det studerade systemet upplevde informationshanteringen 

och hur denna information presenteras i modulen.  

5.2 Generellt om systemet 

Intervjuerna började med att respondenterna fick berätta mer om sig själva, sin roll samt hur 

länge de hade arbetet med det studerade systemet. Vidare ställdes också frågor kring vad 

respondenterna ansåg om systemet i allmänhet för att på så vis få en förförståelse för hur 

respondenterna använde sig av systemet i sitt vardagliga arbete. 

5.2.1 Styrkor 

Generellt ansåg respondenterna att systemet är användarvänligt och enkelt att förstå. Vidare 

ansåg respondenterna att systemet är pålitligt och stabilt med kontinuerliga uppdateringar som 

vidareutvecklar och förbättrar systemet. Respondenterna menade även att andra system som 

används är krångligare.  

Respondenterna upplever vidare att systemet över lag tillhandahåller den information som 

behövs och att systemet har en bra prestanda. Respondenterna menar även att systemet täcker 

det behovet som verksamheten har och att det är anpassat efter det arbete som utförs. Under 

intervjuerna betonas även att systemet är flexibelt på det vis att det går att anpassa efter den 

specifika verksamhetens behov. Näst intill alla har anpassat systemet och dess rutiner utefter 

deras egen verksamhet och det fungerar bra. Respondenter menar vidare att systemet kräver att 

man har bra och tydliga rutiner och att dessa följs upp kontinuerligt. Systemet kräver att 

rutinerna utförs på daglig basis för missar man delar läggs informationen på hög och de hinns 

inte med.  

Många av respondenterna nämnde företagets support i samband med generella kommentarer 

kring systemet. Majoriteten är mycket nöjda med den support som företaget tillhandahåller sina 

kunder och respondenterna nämner att de är duktiga, snabba, och att de alltid hjälper till när det 

är problem. Respondenter beskriver även att supporten är personlig och skapar goda relationer 

med sina kunder. En respondenter beskriver även att de upplever att företaget lyssnar på 
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kunderna och anpassar sig efter deras åsikter. Man beskriver även ett ständigt förbättringsarbete 

vilket uppskattas.  

5.2.2 Svagheter 

Respondenterna ansåg att systemet är bra över lag, men det finns vissa delar som andra system 

har som gör dem attraktiva. Respondenterna menade att om man tittar på marknaden så finns 

det system som är mer öppna, likt ett affärssystem, och det finns med andra ord andra lösningar 

som är attraktiva. Flera respondenter poängterar exempelvis att kommunikationen med andra 

system bör vara enklare och att hämta information från andra källor bör kunna göras på ett 

smidigare sätt. I vissa fall är det även störningar vid inhämtningen av data och exporteringarna 

av mätvärden tar tid vilket skapar irritation för vissa användare. Konsekvensen av svårigheterna 

kring inhämtning av data innebär att användarna väljer att bearbeta information i andra program 

istället. Respondenter påpekade även hur vissa delar med fördel borde uppdateras automatiskt. 

Exempelvis i ett sådant fall när användaren stänger av en mätare av någon anledning så 

registrerar det studerade systemet detta som saknade värden vilket inte är bra. Systemet bör helt 

enkelt fånga upp relevant information automatiskt och justera utefter detta.  

Vidare ansåg respondenterna att systemet är något plottrigt och det är mycket klickande för att 

nå sitt mål. Respondenterna tog upp att det behövs specifik kunskap och erfarenhet för att förstå 

systemet och det är svårt om användaren i fråga inte har någon datorvana eller kunskap kring 

mätinsamling. Flera respondenter menar att systemet är svårt att lära sig och omständligt i vissa 

fall, men vartefter man lär sig blir systemet enklare och mer förståeligt. Flera respondenter 

betonade att man måste vänja sig vid arbetet och att det kräver viss förkunskap i form av 

kännedom och erfarenhet kring området generellt. Andra respondenter betonar att systemet är 

lätt att lära för nya användare men att det som sagt kräver viss förkunskap. Respondenterna 

menade också att modulerna är krångliga i vissa fall och dessa skulle kunna göras mer 

användarvänliga. Vidare också att vissa arbetsmoment är ologiska och inte välutvecklade vilket 

gör arbetet krångligt för användarna. 

Ett antal respondenter beskriver att det borde finnas fler möjligheter till att anpassa systemet till 

sina egna behov. En respondent förklarar att antingen så har du tillgång till alla delar i systemet 

eller nästa ingenting. Här föreslås mer användaranpassade inloggningar och att man bör kunna 

tilldela behörigheter på flera vis. Andra personer tar upp anpassningsmöjligheter i form av färg 

och vilken information som bör redovisas och menar att det skulle göra systemet mer 

användarvänligt. Respondenterna ansåg även att om det är möjligt att göra systemet mer visuellt 
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fördelaktigt är detta ett önskemål. Respondenterna upplevde också att de saknar mer hjälp i 

vissa situationer. Det som eftersöks är mer hjälp från systemet och att det ska stötta användarna 

i situationer där man inte vet hur man ska gå vidare.  

5.3 DataView och DataValidate 

Med modulen DataView (se figur 3) kan användaren titta på normala värden, märkta värden, 

saknade värden samt andra händelser som kan uppstå. I DataValidate (se figur 4) hanterar och 

validerar användare olika mätvärden. Det är en modul som används för att arbete med 

insamlade mätvärden, märkta mätvärden, saknade mätvärden och vid händelser som 

exempelvis strömavbrott. Det som skiljer DataValidate från DataView är att användaren i 

DataValidate har skrivrättigheter, vilket betyder att användaren kan skriva och redigera 

mätvärden i DataValidate. Medan DataView används för att endast titta på mätvärden.  

 
Figur 3. DataView 

5.3.1 Styrkor med DataView 

Av respondenterna var det endast två av 23 intervjuade som använde sig av modulen DataView. 

De respondenter som använder sig av DataView menar att denna modul främst används av 

kundtjänst. Kundtjänsten använder Dataview när kunder har frågor. Kundtjänst kan då använda 

sig av DataView för att hämta upp ett mätvärde och titta på detta. Respondenterna ansåg att 

informationen som visades var bra och enkel att förstå. Vidare söker kundtjänst på mätarID när 
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kunder kommer med frågor, vilket respondenterna tyckte var tydligt och ett enkelt sätt att hämta 

relevant data. 

5.3.2 Svagheter med DataView 

Dock menade respondenterna att DataView har vissa svagheter som exempelvis när kundtjänst 

hämtar ett mätvärde får de också upp alla mätställningar automatiskt vilket inte behövs. 

Respondenterna menade att det som man främst vill se är förbrukningen vid en viss tid 

exempelvis under en hel månad eller när mätningarna sticker iväg eller uttag per dygn. 

Respondenterna uttryckte också en önskan om att just information kring mätningar under en 

hel månad exempelvis skulle kunna visualiseras på ett annat sätt. Respondenter menade att om 

informationen kring mätningarna kunde visualiseras på ett annat sätt blir det också lättare för 

kundtjänst att informera kunder.  

 
Figur 4. DataValidate 

5.3.3 Styrkor med DataValidate 

DataValidate upplevs av respondenterna som bra och användarvänlig och är en modul som alla 

respondenter använder dagligen. Med denna modul kan användarna kontrollera mätserier, 

status på de data som kommer in samt status på alla mätare som är ute i fält. Respondenter 

menade också att de tycker att informationen som visas är tydlig och ger en bra överblick. 

Vidare menade respondenter att om det blir problem vid exempelvis en sökning kan supporten 
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hjälpa till. Respondenter tycker också att det är lätt att hitta information och att sökfunktionen 

fungerar bra.  

5.3.4 Svagheter med DataValidate 

Respondenter menade även att DataValidate inte är helt logiskt och det är inte helt givet när det 

kommer till att söka och hitta rätt information. Respondenter beskrev hur de vill kunna utföra 

mer specifika sökningar för att minska informationen och bara få upp det specifika som 

användaren i fråga letar efter.  

Respondenterna ansåg också att de vill kunna se all information i kolumnerna. I dagsläget 

justeras kolumnerna inte automatiskt när exempelvis ett mätar-ID är längre än vad som är satt 

som normalt, användarna får då manuellt dra in och ut kolumnerna, vilket skapar irritation. 

respondenterna menade också att när de har skrivit in värden i DataValidate måste systemet 

startas om för att värdena ska läggas in och visas vilket också skapar irritation och det blir inte 

effektiv arbetstid.  

Respondenter önskade även att det fanns funktioner för att på ett enklare sätt visualisera 

mätvärden, som exempelvis grafer i DataValidate. Respondenter ansåg att det kan vara enklare 

att se avvikelser och så vidare på detta sätt. Respondenterna ville också att informationen om 

strömavbrott eller liknande skulle göras tydligare så att användarna inte behöver söka efter 

denna information när det uppstår större fel. En respondenter föreslog att de olika enheternas 

informationsflöde skulle kunna visualiseras på annat sätt, exempelvis med olika grafer. 

Respondenter ville också ha möjligheten av kunna trycka på olika noder för att se hur energin 

har vandrat, och då att få upp denna information med ett enkelt knapptryck.  

Respondenter ansåg även att det var mycket handpåläggning när användarna ska validera och 

godkänna värden då detta görs manuellt idag och respondenter ansåg att det är för krångligt. 

Exempelvis i de fall de kommer in saknade värden vilket kräver att användaren undersöker 

varje värde för dig själv. Dessa värden måste sedan rättas till manuellt en åt gången vilket är 

tidskrävande och kräver mycket handpåläggning. Förslaget gällande detta är att flera värden 

bör kunna märkas och att man skulle kunna interpolera och godkänna alla i ett svep. Detta är 

ett särskilt stort problem vid en större störning så som strömavbrott.  

Vidare bör systemet kunna utföra vissa av dessa delar automatiskt. Ett konkret exempel är när 

saknade värden kommer in vilket ställer till problem. Förslaget var att systemet bör känna av 

detta och reagera på att ett sådant värde inkommit så att användaren av systemet direkt blir 

medveten om detta. En annan sak som lyfts fram som innefattar automatisk uppdatering gäller 
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mätarnas räkneverk. Alla räknare ute i fält har ett max antal siffror och när högsta värdet är nått 

börjar räknare om på noll igen. Går då en räknare från 9999 till 0 så kommer förbrukningen inte 

beräknas på korrekt vis utan felaktiga siffror inrapporteras. Förslaget här är att systemet bör 

kunna hålla reda på maxinställningen för en specifik mätare och således vara medveten om när 

detta sker. Poängen är att kommunikationen med hårdvara bör fungera bättre.  

Respondenter ansåg vidare att en förbättring gällande de märkta värdena skulle behövas. De 

skulle vilja hantera dessa på ett annorlunda sätt. Respondenter tyckte att det i dagsläget är för 

mycket märkta värden och de skulle vilja styra nivån, dela upp dem efter märkningen 

exempelvis. Respondenterna menade att märkta värden möjligtvis skulle kunna visas på ett 

annat sätt. Bland annat gav en respondenter ett exempel där denne menar att när användaren 

tittar på en nod A i mätare 1 och det finns en ny mätare 2, när användaren då läser av mycket 

mätdata för nod A bör det finnas en färg som visar när det sker ett mätarbyte från mätare 1 till 

mätare 2. Idag upplevde respondenter att det är mycket information som visas, men med olika 

färger skulle det underlätta överblickbarheten.  

Respondenter föreslog också enklare manualer i systemet eller någon form av hjälp, exempelvis 

att man ska kunna klicka på ett frågetecken och då få vanliga frågor och svar, åtminstone i 

början då nya användare kan ha svårt att förstå systemet.  

5.4 MaMonitor 

I MaMonitor (se figur 5) redovisas driftrelaterad information så som exempelvis 

inläsningsstatistik, kommunikationskvalitet och olika typer av händelser. Användaren kan 

använda sig av denna information för att verifiera mätarnummer, missade kanaler och 

signifikanta händelser i händelseloggen. Systemet kan också skicka meddelanden som 

användaren kan läsa via denna modul i meddelandeloggen. I meddelandeloggen redovisas 

meddelanden om oväntade eller onormala beteenden rörande olika enheter exempelvis 

terminaler eller mätare. Vidare visar modulen också alla systemets terminaler, vilka kanaler 

som är aktiva respektive inaktiva. I MaMonitor finns det också en funktion som låter 

användaren sätta post-it-lappar för att uppmärksamma någon del eller information. Av 23 

respondenter var det 19 stycken som använde modulen i större utsträckning och resterande 
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respondenter menade att de antingen inte satt med modulen eller hade för lite kunskap om 

modulen för att kunna svara. 

 

Figur 5. MaMonitor 

5.4.1 Styrkor med MaMonitor 

Respondenterna menade att de främst använde MaMonitor i förebyggande syfte för att få 

översikt över systemet. Vidare ansåg respondenterna också att modulen tillhandahåller bra 

information om exempelvis tappade kanaler och noder, allmän information om dagens läge och 

specifika händelser. Vilket gör att användarna sedan kan plocka upp dessa och hantera dem på 

ett effektivt sätt. respondenterna sade också att MaMonitor är bra för att få en överblick över 

hur nattens mätningar har gått och användarna får en bra överblick över statusen på systemet. 

Det framkommer även att vissa användare går in i MaMonitor för att djupdyka i ett problem 

och få mer information kring något specifikt.  

Respondenterna ansåg också att post-it-funktionen som finns tillgänglig via MaMonitor är 

jättebra för att markera kanaler och noder som användarna sedan måste gå tillbaka till och 

undersöka mer på djupet. Respondenterna tyckte att meddelandeloggen från systemet också var 

en bra funktion för att få information om hur systemet mår. En respondent tycker att MaMonitor 

är en av de bästa modulerna.  
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5.4.2 Svagheter med MaMonitor 

Respondenterna ansåg dock att det finns vissa svagheter med MaMonitor. Bland annat menar 

respondenterna att det i meddelandeloggen kommer upp fel som behöver rättas till och när 

användarna har rättat till dessa fel måste de idag ta bort denna kommentar manuellt, vilket inte 

sker alla gånger utan meddelandet ligger kvar. Respondenterna önskade därför att systemet på 

något vis skulle kunna känna av när felet är åtgärdat och automatiskt ta bort detta meddelande. 

Liknande problem uppstår med Post-It funktionen där respondenterna upplevde att dessa inte 

är tydliga, exempelvis skulle fler färger kunna användas, samt att användare ofta glömmer bort 

att ta bort en Post-It när felet är åtgärdat.  

Respondenterna tyckte också att det vore bra med ett hjälpavsnitt eller någon form av 

informationsknapp som kan underlätta för användarna när de är osäkra på något. 

Respondenterna önskade också att det fanns mer visuella hjälpmedel som grafer eller kurvor 

som skulle underlätta överblickbarheten. Respondenterna ville också ha möjlighet att sortera 

olika kanaler för att på så vis få mer specifik information eller ta bort information som inte är 

intressant. Ett exempel är att man tidigare kunde se kommunikationsstatistik i antal procent i 

alla-kanaler-fliken i modulen. På så vis kunde användarna få information om vilka kanaler som 

gick mindre bra och följa upp detta. Detta saknar användarna.  

Ett annat exempel gäller fliken saknade kanaler där procenten för hur insamling går redovisas. 

När de samlats in försvinner de automatiskt från denna flik och på så vis är det svårt för 

användarna att följa upp de som inte gått så bra. Huvudsaken är att de kommer in men ibland 

vill man ha möjligheten att arbeta proaktivt och undersöka varför vissa kanaler hade problem 

för att förhindra att det händer andra gånger.  

Ett annat förslag innefattar att lägga till en spalt som ger mer information om den specifika 

kanalen. I dagsläget kan man se lina, distrikt, nod-namn och så vidare men användarna vill även 

ha information som är mer specifik för varje mätare, exempelvis adressen som den sitter på 

eller liknande, det är information som är unik och således skulle det hjälpa användarna att 

identifiera den mätare de letar efter på ett enklare vis.  

Ytterligare ett förslag för att förenkla för användarna att hitta relevant information är att lägga 

till fler alternativ för sållning. I dagsläget finns en flik där man kan dölja lästa kanaler idag, för 

en vecka och så vidare. Det som saknas är att följa senaste dygnet, alltså 24 h, för det är ofta 

relevant. Användare föreslår även att kunna sålla fram information genom att endast söka fram 

kanaler med en specifik ändelse.  
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Respondenter ansåg vidare att en viss förkunskap behövs för att kunna använda MaMonitor och 

utan denna är det svårt att förstå all information som ges. Den specifika modulen beskrivs även 

som svår att förstå inledningsvis men om användaren har koll på de fysiska och hur master och 

antenner är utplacerade så blir det lättare. Återigen påpekar användarna att förkunskap är viktigt 

för att förstå denna specifika modul.  

5.5 MaOperationReport 

Med modulen MaOperationReport (se figur 6) förenklas den dagliga övervakningen av 

systemet för användarna. Användarna kan här få information om hur systemet fungerar eller 

hur inläsningen har gått för olika dagar. Det är en modul för att kontrollera insamlade, märkta, 

verifierade eller exponerade mätvärden. Av 23 respondenter var det 14 stycken som svarade på 

frågor om MaOperationReport, resterande respondenter hade inga kommentarer om denna 

modul då de sällan eller aldrig använda den.  

 

Figur 6. MaOperationReport 

5.5.1 Styrkor med MaOperationReport 

Av 23 respondenter var det två stycken som menade att de använde MaOperationReport 

dagligen. Dessa två respondenter menade att de använder modulen för att titta på 

insamlingsprocenten, hur linor och routrar går samt fungerar. Övriga respondenter som 

använder sällan gör det med syfte att få en översikt och mer i de fall då de har extra tid över. 
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Generellt menade respondenterna att informationen som finns tillgänglig via denna modul är 

tillräcklig och fyller sitt syfte. 

5.5.2 Svagheter med MaOperationReport 

Dock menade respondenterna som använder modulen ofta att informationen som visas idag inte 

är tillräckligt tydlig. Respondenterna ansåg också att de skulle vilja ha möjlighet och enklare 

sätt att klicka sig ner i systemet för att på så vis kunna komma fram till vilka noder och specifika 

delar som det kan vara problem med. Vidare ville respondenterna också ha möjlighet att 

rangordna eller prioritera informationen som ska synas först. Respondenterna ansåg också att 

bättre visualiseringar med grafer är ett bra sätt att visa information. Respondenter menade att 

den viktigaste informationen för dem är de fel som finns som måste åtgärdas och därför vill de 

ha denna information tydligt och det första som ska synas. 

Respondenterna som aldrig eller väldigt sällan använde sig av MaOperationReport menade att 

detta till stor del beror på att all nödvändig information som visas har flyttats till andra system. 

Vidare menade vissa respondenter också att systemet är ett rent insamlingssystem för dem och 

därav används bara vissa moduler. Dock menar respondenter som inte har använt denna modul 

att en visualisering över kanalerna genom exempelvis grafer och färgskalor skulle vara önskvärt 

att ha i en annan modul som DataValidate. Respondenter som använder MaOperationReport 

någon gång eller väldigt sällan menade att de främst tittade på statistiken då, men arbetar sedan 

i andra moduler.  

5.6 Driftpanelen 

Med driftpanelen (se figur 7) får användaren en överblick över systemets servrar, tjänster, 

klockor samt inläsningen och exporten av mätvärden. I driftpanelen kan användaren se alla 

systemets tjänster och systemet rapporterar sin status var 30e sekund. Viss information som 

visas är fast och generell oavsett vilken användare som sitter i systemet, annan information är 

tjänstespecifik beroende på användare. Det finns också en graf-del där användarna kan få 

information om de fyra senaste dagarnas inlästa mätserier, verifierade mätserier samt 

exporterade mätserier. Med driftpanelen kan användare också få information om någon tjänst 

har stannat genom ett summalarm uppmärksammar dessa fel. På startsidan har användaren 

snabb tillgång till alla moduler och kan också få generell information om det senaste dygnet.  
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Figur 7. Driftpanelen 

5.6.1 Styrkor med Driftpanelen 

Majoriteten av respondenterna använder driftpanelen sällan eller näst intill aldrig. Endast ett 

fåtal av respondenterna använder driftpanelen som ett verktyg i sitt dagliga arbete. De 

respondenter som använder driftpanelen oftare menar att den ger en bra överblick och man får 

se status för systemet och ser hur inläsning gått under natten. Flertalet av dessa användare menar 

att det första de gör på dagen är att öppna driftpanelen för att få en översikt och sedan är denna 

öppen hela dagen. Sällananvändarna beskriver att de använder driftpanelen i de fall de vill se 

vilka tjänster som är i drift, hur inläsningen har gått och vilken status systemet har. Främst 

betonas att det är ett bra verktyg om vill ha en överblick men att det inte är nödvändigt för det 

dagliga arbetet.  

Respondenterna som använder systemet dagligen menar att informationen i driftpanelen är bra 

och tydlig och att det är ett bra sätt att undersöka hur snabbt värden lästs in och hur bra det gått. 

Sällananvändarna betonar att driftpanelen är tydlig med beskrivande statistik. De menar även 

att man får en bra översikt och att graferna och procent-satserna är bra hjälpmedel.  

5.6.2 Svagheter med Driftpanelen 

Respondenterna som använder systemet ofta lyfter fram att de saknar mer detaljerad 

information kring vad felen som uppstått innebär. En funktion som flera respondenter saknar är 
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att kunna länkas direkt från driftpanelen till berörd del i systemet. Respondenter menar att om 

något misslyckats eller har gått fel så skulle man kunna klicka sig direkt dit via en länk och på 

så vis inte behöver leta upp felet själv utan hittar det direkt. Vid en annan intervju betonas att 

det finns ett behov av att kunna se vad som händer just nu men även historiska resultat och att 

detta inte är tillräckligt i dagsläget. Respondenten betonar även att det skulle kunna vara bra 

med mer diagram och grafer.  

Sällananvändarna beskriver att driftpanelen är ett bra sätt att få en generell bild men att den 

måste anpassas mer efter specifika behov för att den ska användas mer. Flertalet menar att det 

inte finns behov då de hittar informationen på andra ställen. Ett par av respondenterna menar 

att de istället kontrollerar relevant information direkt i MaMonitor och DataValidate utan att 

undersöka driftpanelen, alternativt att undersöka dessa för att sedan gå in i driftpanelen. 

Flertalet betonar dock att de ser nyttan och att de bör använda det mer i sitt arbete. Ambitionen 

finns att inkorporera detta i sin dagliga rutin och detta är även något som förespråkas av 

företaget. Ett annat problem som lyfts fram är att driftpanel bara fungerar på vissa webbläsare, 

vilket kan vara jobbigt om man inte har rätt webbläsare på sin dator. 

Även hos de som aldrig använder driftpanelen handlar deras bristande användning på att 

informationen finns på andra ställen. Vid intervju framgår det att det finns en önskan om att 

driftpanelen bör vara startsida för att den ska vara aktuell då man ej vill klicka sig runt. Problem 

som lyfts fram är även att användarna direkt vill se vad som inte fungerar och det som är mest 

relevant är insamlingsprocenten, hur avfrågningen har gått, hur alla mätare ser ut och vart 

felsökning bör utföras. En respondenter menar att man lättast gör det via MaOperationReport 

och att den används som en startsida istället. En annan respondent menar att DataValidate 

istället används.  

5.7 Startsidan 

Startsidan (se figur 8) är den vy som användaren får upp när systemet startas. Genom panelen 

kan användaren starta de olika modulerna. Generellt sätt var det få respondenter som hade 

kommentarer kring startsidan i systemet, varken positiva eller negativa. Över lag är de flesta 

nöjda och menar inte att det finns något att kommentera på.  
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Figur 8. Startsidan 

5.7.1 Styrkor med Startsidan 

Av de som väljer att kommentera vidare beskriver att de gillar startsidan och att den fungerar 

bra. De flesta respondenterna uttrycker inte att det saknas någon specifik information.  

5.7.2 Svagheter med Startsidan 

Förslag på förbättring gällande startsidan är att den bör tillhandahålla mer information till 

användaren. Förbättringsförslagen innefattar därmed att varje modul på startsidan bör ha en 

förklaring för att användaren ska förstå vad varje modul innebär.  

Ett specifikt förslag innefattar att om användaren lägger muspekaren över modulen så bör en 

informationsruta dyka upp. respondenten menar att det skulle underlätta för alla användare, 

särskilt för nybörjarna. I dagsläget måste användaren helt enkelt klicka sig in först utan 

förklaring, vilket respondenten inte tycker är bra.  

Ett annat förslag innefattar att varje ruta skulle kunna ha en symbol som hjälper användaren att 

förstå vad de innefattar. Tidigare såg startsidan annorlunda ut och då fanns symboler/bilder som 

visade de olika modulerna istället för de boxar med text som det är nu. Respondenten menar att 

det skulle underlätta för användarna om det såg ut som det gjorde tidigare.   
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6. Utvärdering fallstudie 

Följande kapitel presenterar utvärderingen av empirin från det aktuella fallets som beskrivits 

i föregående avsnitt. Följande utvärdering följer en kritieriebaserad utvärdering där 

kriterierna innefattas i det utvecklade affordansbaserade ramverket. Utvärderingen nedan är 

strukturerad utefter identifierade teman vilket innefattar automatiska funktioner, visuella 

hjälpmedel, avgränsning av information, hjälpfunktionalitet, individanpassning, 

informationsbehov samt övriga problem. Varje tema inleds med en generell sammanfattning 

kring temat vilket följs av en mer djupgående diskussion. Varje tema presenteras även med en 

översiktlig tabell där problem, mål, förbättringsförslag samt berörda affordanser presenteras. 

Varje problem är även märkt med vilken del av systemet som det ursprungligen tillhörde. 

6.1 Automatiska funktioner 

Under utvärdering och analys med ramverket framkom förbättringsförslag som var 

återkommande för flera problem. Ett av dessa förbättringsförslag var automatiska funktioner 

som skulle kunna förbättra det studerade systemet och effektivisera samt förenkla arbetet för 

användarna i vissa situationer, se tabell 4 för översikt över de automatiska funktionerna. Bland 

annat påpekade respondenterna hur vissa delar av systemet med fördel skulle kunna uppdateras 

automatiskt. Detta under en mer generell diskussion men problematiken kring utebliven 

automatisk funktionalitet framkom även vid diskussion kring modulen DataValidate och 

MaMonitor. Problematiken innefattade både att systemet inte informerar användaren i 

tillräckligt stor utsträckning men även att systemet bör hantera och justera mätvärden mer 

självständigt utan att en användare behöver utföra någon handpåläggning. Vidare ansåg 

respondenterna att systemet bör utföra fler delar automatiskt, exempelvis justering av kolumner 

och uppdatering av mätvärden.  

De affordanser som sågs som bristande eller som kommer påverkas av förbättringsförslaget var 

till att börja med Hartsons (2003) sensoriska affordanser som i dagsläget är bristande. Detta 

därför att informationen inte alltid är tydlig och tillgänglig sett till användarnas sensoriska 

egenskaper, framförallt då synen. Skulle förslagen kring automatisering realiseras skulle 

information finnas mer visuellt tillgänglig och således stärka den sensoriska affordansen.  

Vidare skulle de kognitiva affordanserna (Hartson, 2003) kunna stärkas genom att införa fler 

automatiska funktioner. Med förbättringsförslagen kommer information nämligen bli mer 

lättillgänglig och om informationen också automatiskt uppdateras av systemet stöttar och 
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förenklar det för användarna att förstå, tänka och få hjälp. Genom detta motiveras 

förbättringsförslagen då den kognitiva affordansen synliggörs i gränssnittet. 

Tabell 4. Automatiska funktioner 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

1 DataValidate: 
Systemet 

uppdaterar inte 

användaren i 

tillräckligt stor 

utsträckning 

Systemet bör 

uppdatera användaren 

automatiskt med ett 

meddelande för att 

varna om värden som 

ej är korrekta 

 

Systemet bör uppdatera 

användaren automatiskt 

gällande information 

kring mätvärden som 

saknas eller ser konstiga 

ut. 

Kognitiva, 

Sensoriska, 

Fysiska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Bearbetning 

(Goldkuhl, 2008) 

2 DataValidate: 
Systemet 

uppdaterar inte sig 

själv automatiskt i 

tillräckligt stor 

utsträckning 

Systemet bör utföra 

automatiska 

uppdateringar i större 

utsträckning. 

Exempelvis när det 

sker justeringar med 

mätarna och de 

nollställs. Systemet 

bör automatiskt 

korrigera mätvärden 

så det blir korrekt 

Systemet ska utföra 

automatiska rättelser av 

värden som ej är 

korrekta och registrera 

mer specifikt vad som 

händer med en mätare. 

Exempelvis om det 

slagit om till noll eller 

om mätare blivit utbytt. 

Kognitiva, 

Sensoriska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Bearbetning 

(Goldkuhl, 2008) 

3 DataValidate: 

Kolumnerna 

justeras inte 

automatiskt baserat 

på informationens 

längd 

Målet är att all 

information i 

kolumnerna ska synas 

och vara tydlig utan 

att användarna ska 

behöva justera 

kolumnerna manuellt 

Kolumnerna ska kunna 

justeras automatiskt 

baserat på 

informationens längd 

Sensorisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Bearbetning, 

Information 

(Goldkuhl, 2008) 

4 MaMonitor: 
Meddelanden i 

meddelandeloggen 

tas inte bort 

automatiskt 

Meddelande i 

meddelandeloggen tas 

bort automatiskt när 

det är åtgärdat 

Meddelandeloggen 

uppdateras automatiskt 

och åtgärdade 

meddelanden tas bort 

automatiskt av systemet 

Kognitiv, 

Sensorisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 

5 Generella: 
Systemet 

uppdaterar inte nya 

händelser 

automatiskt vilket 

skapar problem 

Systemet ska alltid 

vara uppdaterat med 

den senaste 

informationen 

Systemet ska innefatta 

funktionalitet som 

uppdaterar systemet när 

nya händelser sker 

Kognitiv, 

Sensorisk, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Bearbetning 

(Goldkuhl, 2008) 
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Den fysiska affordansen (Hartson, 2003) är endast nämnd i samband med att användaren av 

systemet bör uppdateras automatiskt, exempelvis att användaren informeras med ett 

varningsmeddelande när något har gått fel, se problem 1. Detta eftersom en användare, genom 

att uppdateras med viktig information, kan utföra fysiska handlingar i gränssnittet. Det vill säga 

att användaren efter att ha fått ett automatiskt felmeddelande utför fysiska handlingar i 

gränssnittet för att reda ut det som blivit fel. Således motiverar detta lösningsförslag av att den 

fysiska affordansen stärks upp.  

De funktionella affordanserna (Hartson, 2003) ses idag som bristande och kan stärkas för att 

skapa ett mer användarvänligt system. Utifrån problemen och relaterade förbättringsförslag kan 

de funktionella affordanserna synliggöras vid införandet av automatiska funktioner. Detta 

därför att automatiska funktioner är funktioner som ska underlätta för användaren när det 

kommer till att effektivisera arbetet samt utföra handlingar.  

Informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) ses som icke uppfylld då relevant information 

utifrån användarens behov och situation i dagsläget inte är tydlig i alla lägen. Med hjälp av 

automatiska funktioner kan systemet uppdatera användaren med relevant information och 

systemet ser även till med övriga automatiska funktioner att informationen är korrekt och 

presenteras på ett tydligt vis. Bearbetningsaffordansen (Goldkuhl, 2008) är inte heller denna 

tillräckligt uppfylld i dagsläget men med hjälp av automatiska funktioner har användaren alltid 

korrekt information att basera sina handlingar på. Även förvärderingsaffordansen (Goldkuhl, 

2008) har förbättringspotential då denna handlar om systemets förmåga att ge användaren 

information om vilka handlingsmöjligheter som finns samt konsekvenserna av dessa. I 

dagsläget kan information saknas och då ser användaren andra handlingsmöjligheter och 

baserar sina framtida handlingar på dessa. 

6.2 Visuella hjälpmedel 

Utvärderingen visade att det i dagsläget finns ett behov hos användarna att representera 

information på olika vis, framförallt genom olika visuella representationer. Behovet visade sig 

finnas främst i modulerna DataView, DataValidate och MaMonitor och denna funktionalitet 

skulle hjälpa användare, men även deras kunder, att lättare kunna tolka information. 

Respondenterna menar att det i vissa situationer idag visas väldigt mycket information på en 

och samma gång, vilket gör det svårt att exempelvis upptäcka mätvärden som sticker ut eller 

jämföra olika mätvärden med varandra. Med visuella hjälpmedel kan användarna på ett enklare, 
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tydligare samt ett mer överskådligt sätt studera olika mätvärden. Se tabell 5 för en översikt över 

problem och förbättringsförslag gällande visuella hjälpmedel.  

Tabell 5. Visuella hjälpmedel 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

6 DataView: Det är 

svårt för kundtjänst 

och deras kunder att 

tolka informationen 

från mätningarna i 

tabellform 

Användarna vill att 

informationen kring 

mätningar ska 

visualiseras på ett 

enklare sätt för att 

tydligare kunna visa 

och kommunicera 

denna information 

till sina kunder  

Användarna ska kunna 

välja att se information 

kring mätningar visuellt 

i en graf 

Kognitiva, Fysiska, 

Sensoriska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Kognitiva (Zhang & 

Patel, 2006) 

Information, 

Navigering, 

Kommunikation 

(Goldkuhl, 2008) 

7 DataValidate: 
Användarna kan inte 

visualisera 

mätvärden eller 

energiförbrukning 

grafiskt 

Användarna vill ha 

möjlighet att 

visualisera 

mätvärden och 

mätserier grafiskt 

Möjlighet att skapa 

grafer baserat på 

specifika mätvärden och 

noder, samt att också 

kunna klicka sig ned i 

grafen för att få mer 

specifik information 

Kognitiva, Fysiska, 

Sensoriska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigering, 

Handlingssekvens 

(Goldkuhl, 2008) 

8 MaMonitor: 

Användarna har i 

vissa fall svårt att 

tolka informationen 

i tabellform 

Användarna ska 

kunna skapa 

grafiska 

representationer av 

valfri datamängd 

Modulen bör innefatta 

funktionalitet som 

hjälper användaren att 

skapa en graf över valfri 

datamängd 

Kognitiv, Fysisk, 

Sensorisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Handlingssekvens, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 

 

Enligt utvärderingen kan förbättringsförslag kring visuella hjälpmedel stötta de kognitiva 

affordanserna (Hartson, 2003). Dessa innefattar designlösningar som hjälper och förenklar för 

användare att förstå information och på så vis skulle exempelvis en graf underlätta för en 

användare, alternativt kund, att tolka mätvärden. I enlighet med Hartson (2003) är detta extra 

viktigt för en novis och detta bekräftas av de respondenter som inte är lika vana användare. 

Visuella hjälpmedel stöttar även användaren i att uppfatta information via syn vilket talar för 

att de sensoriska affordanserna (Hartson, 2003) kommer att stärkas. Respondenterna uttryckte 

också en önskan om att visuella hjälpmedel i vissa fall skulle vara klickbara, det vill säga 

användaren ska utifrån exempelvis en graf kunna klicka på det mätvärde som denne vill 

undersöka mer på djupet och på så vis länkas vidare till detta mätvärde direkt. Om modulerna 

då kompletteras med denna typ av funktionalitet möjliggörs därmed fysiska affordanser 
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(Hartson, 2003). Funktionen kan vidare ses som att stärka upp de funktionella affordanserna 

(Hartson, 2003) då användarna med hjälp av systemets inneboende funktionalitet kan skapa en 

större förståelse för data genom visuella hjälpmedel.  

Ser man till hur systemet ser ut nu och vilka handlingsmöjligheter kundtjänsten har i DataView 

går det att härledas till Zhang och Patels (2006) kognitiva affordanser. De mer vana användarna 

som även arbetar med själva mätningen har expertkunskapen för att kunna tolka informationen 

utan något behov av en graf. De går att därmed att dra paralleller till kulturella konventioner 

och att de som är mer insatta även har en förståelse som kundtjänst eller deras kunder inte har.  

Den kommunikativa affordansen (Goldkuhl, 2008) är i dagsläget bristande då användarna har 

svårt att kommunicera informationen vidare i vissa fall. Det kan exempelvis handla om att 

kundtjänsten vill kommunicera informationen vidare till kunder och det är idag svårt för 

kunderna att förstå denna information. Men med visuella hjälpmedel skulle användarna kunna 

presentera informationen på ett tydligare och mer förståeligt sätt, där den kommunikativa 

affordansen också stärks.  

Det går även att dra paralleller till informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) som innebär att 

relevant information finns tillgänglig sett till användarnas behov och situation. I dagsläget är 

all relevant information presenterad men problemet ligger i hur den presenteras och den kan 

inte anpassas efter användarens situation där den behöver vara tydligare. Den informativa 

affordanser kan därmed stärkas även om all information är befintlig i dagsläget. På samma vis 

kan navigeringsaffordansen (Goldkuhl, 2008) appliceras på problemet och den kommer stärkas 

genom att användaren får fler möjligheter att navigera och söka sig fram till önskvärd 

information. 

Handlingssekvensaffordansen (Goldkuhl, 2008) skulle med visuella hjälpmedel stärkas. Detta 

därför att användarna utifrån de visuella hjälpmedlen som då görs tillgängliga kan klicka sig 

ned i exempelvis grafen och på så vis utföra handlingar utifrån den givna situationen. De 

visuella hjälpmedlen skulle då också öka kvaliteten och säkerheten i de handlingar som utförs 

då användarna direkt efter att ha klickat sig vidare utifrån en graf kommer till den relevanta 

informationen och behöver därmed inte söka reda på denna på annat sätt. 

6.3 Selektering av information 

Under utvärderingen framkom också problem som handlade om att användarna inte kunde 

avgränsa information, det fanns inga bra funktioner för att sålla i informationen samt inte heller 



93 

 

ett bra sätt att sortera informationen. Problematiken innefattade modulerna DataView, 

DataValidate, och MaMonitor. Respondenterna önskade fler funktioner för att kunna avgränsa, 

sålla och sortera informationen på olika sätt och vid olika situationer och dessa önskemål är 

visualiserade i tabell 6 nedan.  

Tabell 6. Avgränsning av information 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

9 DataView: 

Användarna får 

upp för mycket 

information och 

kan inte avgränsa 

sin sökning 

tillräckligt när de 

ska söka fram 

information åt 

kunderna 

Användarna ska 

på ett enklare 

sätt kunna hitta 

relevant 

information och 

kunna utföra fler 

sökmöjligheter 

Användarna ska kunna 

avgränsa sin sökning till 

en specifik mätare och se 

förbrukning för en 

specifik tidsperiod, 

exempelvis en viss tid, 

dag eller månad. 

Användarna bör även 

kunna söka fram kanaler 

baserat på deras ändelser. 

Funktionella, 

Sensorisk, Fysisk 

(Hartson, 2003), 

Kommunikation, 

Information, 

Bearbetning, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 

10 DataValidate: 
Alla märkta 

värden redovisas 

tillsammans och 

användarna kan 

inte sålla i dessa 

Användarna vill 

kunna justera 

vilka märkta 

värden som 

redovisas 

Användarna kan genom 

en drop-down-meny 

välja vilka märkta värden 

som ska redovisas. Det 

går att bocka i alla men 

även välja mer specifikt 

av de olika typerna 

Funktionell, 

Sensorisk, Fysisk 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 

11 MaMonitor: 
Användarna 

saknar fler 

möjligheter att 

sortera och sålla 

bort information 

gällande olika 

typer av kanaler 

och vid vilken 

tidpunkt de är 

inlästa 

Användarna ska 

kunna sålla och 

sortera för att 

med enkelhet 

hitta den 

information de 

söker 

Systemet bör inneha 

funktionalitet för att sålla 

utefter vilken tidpunkt 

som kanalerna är inlästa. 

Systemet bör även 

inneha funktionalitet för 

att sortera efter typer av 

kanaler 

Kognitiv, 

Sensorisk, Fysisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigiering 

(Goldkuhl, 2008) 

 

Till att börja med ansågs designegenskaper baserat på funktionella affordanserna (Hartson, 

2003) kunna tillföra bättre funktioner för att lösa problemen som fanns. Även om det gäller att 

sortera en lista, sålla bort specifika entiteter eller söka mer specifikt handlar det om en funktion 

som kommer stötta användaren att utföra ett arbete. Således talar alla förslag under detta avsnitt 

för att stärka de funktionella affordanserna och stötta användaren med inneboende 

funktionalitet. Det kan vidare härledas till att användarna kommer bjudas in till att fysiskt utföra 

en handling och därmed stärks de fysiska affordanserna också.  
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En stor fördel med att ge användarna möjlighet att sålla eller sortera informationsmängden till 

endast det som är av intresse är att det också hjälper dem sensoriskt. Att ta in en stor mängd 

information är enligt respondenterna svårare och “plottrigare” och genom detta förstärks 

därmed även den sensoriska affordansen (Hartson, 2003). 

I DataView kommer även bearbetningsaffordansen (Goldkuhl, 2008) in då systemet genererar 

all data automatiskt för att användarna sedan ska utföra handlingar baserat på detta. Problemet 

ligger dock i att användarna inte vill ha all information och att systemet automatiskt utför detta 

beskrivs därmed som en negativ affordans. Användarna föredrar om det själva får avgränsa 

sökkriterierna innan sökning genomförs för att slippa all autogenererad data. När användarna 

sållar information åt sina kunder i DataView kan även sökningsmöjligheterna stötta dem i deras 

kommunikativa handlingar då systemet blir mer användbart och de blir enklare att 

kommunicera relevant information. 

Informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) kommer med förbättringsförslagen att stärkas då 

informationen som kan sorteras, avgränsas eller sållas ned blir mer precis och relevant sett till 

situationen. Navigeringsaffordansen (Goldkuhl, 2008) kommer också att stärkas då användarna 

med funktionerna kommer att kunna navigera sig enklare i informationen och på så vis nå 

önskade situationer. 

6.4 Hjälpfunktionalitet 

Generellt sett upplevde respondenterna att det saknades någon form av hjälpavsnitt i systemet. 

Respondenterna saknade information om systemet, de upplevde att systemet inte gav tillräckligt 

med stöd samt att respondenterna saknade tillräckligt med information om varje specifik modul. 

Problematiken uppkommer ett flertal gånger under den mer generella diskussionen men också 

mer specifikt kring MaMonitor och DataValidate. Det fanns en tydlig koppling mellan de 

respondenter som inte hade arbetat lika länge i systemet och detta behov.  

Samtliga problem innefattar ett behov av ett hjälpavsnitt därav är hjälpavsnittet den generella 

lösningen och förslaget är då att det ska finnas dels mindre hjälpavsnitt för moduler men också 

ett generellt hjälpavsnitt med vanliga frågor och svar. Förslagen innefattar även att användaren 

ska få mer information när denna navigerar sig runt i systemet och exempelvis kunna få upp en 

informationsruta när användaren håller muspekaren över en specifik knapp. Eftersom förslagen 

är nära sammankopplad berör de även samma affordanser, se tabell 7. 
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Tabell 7. Hjälpfunktionalitet 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

12 Generella: 
Intervjudeltagarna 

upplevde att de 

saknar 

information i 

vissa situationer 

och att de inte vet 

hur de ska gå 

tillväga 

Användarna 

behöver stöttning 

från systemet för att 

de ska veta hur de 

ska hantera olika 

situationer 

Hjälpavsnitt där 

användarna kan söka 

efter lösningar till det 

specifika problem de 

har. 

Kognitiva, 

Fysiska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Eftervärdering, 

Navigering, 

Handlingssekvens 

(Goldkuhl, 2008) 

13 DataValidate: 

Användarna 

saknar stöd från 

systemet i form 

av ett hjälpavsnitt 

Användarna ska i 

större utsträckning 

få hjälp och finna 

svar direkt i 

systemet 

Systemet ska kunna 

hjälpa användaren i 

större utsträckning 

med mer informativt 

hjälpavsnitt. Ett 

förslag är även att ha 

ett avsnitt med 

vanliga frågor och 

svar. Användarna ska 

även kunna hålla 

muspekaren över en 

ruta och få upp 

information vad den 

innebär. 

Kognitiva, 

Fysiska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Navigering, 

Eftervärdering, 

Handlingssekvens 

(Goldkuhl, 2008) 

14 MaMonitor: 
Användarna har 

inte tillräckligt 

med information i 

alla lägen i 

modulen och har 

inte möjlighet att 

söka sig fram till 

information kring 

hur man ska gå 

tillväga 

Användarna ska 

alltid ha tillräckligt 

med information för 

att se olika 

handlingsmöjlighete

r, och dess 

konsekvenser. 

Modulen bör ha ett 

mer heltäckande 

hjälpavsnitt som 

användarna kan 

använda i de fall de 

inte vet hur man ska 

gå tillväga 

Kognitiva, 

Fysiska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Navigering, 

Eftervärdering, 

Handlingssekvens 

(Goldkuhl, 2008) 

15 Startsidan: 
Startsidan är i 

dagsläget inte 

tillräckligt 

informativ och 

självförklarande 

för en användare 

som arbetat i 

systemet en 

kortare tid 

Användarna bör 

kunna få 

information via 

startsidan gällande 

vad de olika 

modulerna 

innefattar 

Startsidan bör 

innefatta sådan 

funktionalitet så att 

när användaren lägger 

muspekaren över de 

olika rutorna så bör 

en informationsruta 

dyka upp 

Kognitiv, 

Sensorisk, Fysisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Handlingssekvens, 

Eftervärdering, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 
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Den kognitiva affordansen (Hartson, 2003) är idag bristande därför att användarna dels saknar 

tydligare information om specifika moduler, användarna uttrycker också ett behov av mer hjälp 

samt att användarna inte får den stöttning de uppfattar behövs. Med hjälpavsnitt skulle de 

kognitiva affordanserna stärkas då användarna ges mer och tydligare information om problem 

de står inför. Användarna skulle med hjälpavsnitten också få mer hjälp och stöttning när detta 

behövs, vilket motiverar att den kognitiva affordansen skulle vara fördelaktig att stärka.  

Den funktionella affordansen (Hartson, 2003) kommer även att stärkas då användarna i 

dagsläget saknar tillvägagångssätt för att få hjälp och stöd i sitt arbete. Hela hjälpavsnittet kan 

då beskrivas som en funktion som öppnar upp dessa möjligheter för användarna. Med hjälp av 

det funktionella stödet följer även att användaren får information om hur olika handlingar ska 

utföras och de fysiska affordanserna (Hartson, 2003) kommer på så vis att stärkas. På samma 

vis öppnar hjälpavsnittet upp möjligheten för att kunna utföra exempelvis sökningar och detta 

är då en fysisk affordans som tillhandahålles aktören.  

Förvärderingsaffordansen (Goldkuhl, 2008) saknas i dagsläget i systemet när det kommer till 

att systemets möjligheter att tillhandahålla den information som användarna behöver för att få 

hjälp och sedan utföra handlingar baserat på detta. Med ett hjälpavsnitt skulle 

förvärderingsaffordansen tydliggöra systemets förmåga att tillhandahålla information i form av 

hjälp för att användaren sedan ska kunna utföra handlingar. Handlingar som användarna då med 

större säkerhet vet är relevanta sett till den specifika situationen.  

Genom hjälpavsnittet och genom andra hjälpfunktioner kommer även den informativa 

affordansen (Goldkuhl, 2008) att stärkas. Användarna ser idag att information saknas och detta 

åtgärdas genom att komplettera systemet med mer användarcentrerat stöd. Med hjälp av denna 

funktionalitet blir systemet även mer sökbart och lättare att hitta i vilket motiverar att 

navigeringsaffordansen (Goldkuhl, 2008) blir förtydligad. Mer hjälp från systemet talar även 

för att användarna får mer information kring möjliga handlingsmöjligheter och vad de 

innefattar. Det talar för att användarna kommer kunna utföra kvalitativa handlingar i större 

utsträckning och genom detta stärks även handlingssekvensaffordansen (Goldkuhl, 2008). 

Med hjälpavsnittet kommer också eftervärderingsaffordansen (Goldkuhl, 2008) att lyftas fram 

då denna affordans kommer att stärka systemets förmåga att ge information angående olika 

handlingars utfall och vad dessa kan få för konsekvenser. Det vill säga systemet kommer att 

tillhandahålla information om handlingars utfall som kan göras baserat på användarnas behov 

av hjälp och vad resultatet av dessa handlingar ger. 
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6.5 Individanpassning 

Respondenterna uttryckte ett behov av att kunna individanpassa systemet. Respondenterna 

menade att de ville kunna individanpassa färg och vilken information som ska visas men även 

att kunna tilldela behörigheter i större utsträckning. Problematiken diskuterades generellt men 

också mer specifikt när det kommer till MaOperationReport, se tabell 8. När det kommer till 

MaOperationReport används inte denna modul i så stor utsträckning i dagsläget, 

respondenterna menar att informationen som visas i denna modul har flyttats till andra system 

eller moduler vilket gör att den inte används. Frågan är om det finns ett behov att behålla 

modulen men skulle individanpassning vara möjlighet i större utsträckning skulle modulen 

eventuellt användas i större utsträckning.  

Respondenterna uttrycker även att det finns ett informationsbehov som är generellt för systemet 

vilket är nära kopplat till individanpassning. Exempelvis gällande driftpanelen som det visar 

sig att få respondenter använder då informationen finns på andra ställen. Ett par av 

intervjudeltagarna menar att de istället kontrollerar relevant information direkt i MaMonitor 

och DataValidate utan att undersöka driftpanelen, alternativt att undersöka dessa för att sedan 

gå in i driftpanelen. Detta motiverar ytterligare att låta användarna anpassa de olika modulerna 

efter deras egna behov, då det visar sig att de väljer bort dem helt annars. 

Samtliga av förslagen är av samma karaktär och berör liknande funktionalitet, därav är även 

samtliga kopplade till samma affordanser. I enlighet med Hartsons (2003) kognitiva affordans 

talar förslagen för att stärka denna då användaren med en mer användaranpassad vy kommer få 

stöd och hjälp genom att användaren själv får välja vilken information som presenteras. Detta 

kommer även att kunna stödja den sensoriska affordansen (Hartson, 2003) då det blir lättare för 

en användare att se den relevanta informationen och användaren behöver inte sålla bort sådana 

delar som inte är aktuella i den specifika situationen.  

Med förbättringsförslaget att individanpassa systemet skulle designegenskaper från 

funktionella affordansen (Hartson, 2003) vara fördelaktig att använda. Det eftersom den 

funktionella affordansen handlar om att hjälpa användare att åstadkomma en handling. Med ett 

mer individanpassat system bestämmer användarna mer själva vilka handlingar som ska 

prioriteras och därav kommer de inbyggda funktionerna att möjliggöra handlingar utifrån behov 

och prioritering. Därmed kommer också de fysiska affordansernas (Hartson, 2003) 

designegenskaper när det kommer till att hjälpa användaren att utföra en handling, därför att 
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användarna själva kan individanpassa systemet för att bättre tillfredsställa deras behov av att 

utföra specifika handlingar.  

Tabell 8. Individanpassning 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

16 Generella: 
Användarna har 

inte möjlighet att 

anpassa systemet 

efter sina 

individuella 

behov. 

Användarna ska 

kunna anpassa 

gränssnitt och 

funktionalitet 

utefter sina egna 

behov 

Systemet bör innefatta 

användaranpassningsmöjli

gheter som innefattar val 

av färg, information som 

ska redovisas och så vidare 

Kognitiva, 

Fysiska, 

Sensoriska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigering, 

Handlingssekve

ns (Goldkuhl, 

2008) 

17 Generella: 

Användarna har 

begränsade 

behörighetsaltern

ativ 

Användarna ska 

kunna tilldelas fler 

behörighetsmöjlig

heter 

Fler behörighetsalternativ i 

systemet 

Kognitiva, 

Fysiska, 

Sensoriska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigering, 

Handlingssekve

ns (Goldkuhl, 

2008) 

18 MaOperationRe

port: Det finns 

behov att anpassa 

modulen utefter 

olika användares 

behov men denna 

möjlighet finns ej 

Användarna ska ha 

möjlighet att 

individanpassa 

denna modul efter 

sina egna behov 

Modulen bör innefatta 

funktionalitet för att 

individanpassa dess 

"startsidan". Användaren 

ska exempelvis kunna 

välja fler visuella 

möjligheter. 

Kognitiv, 

Sensorisk, 

Fysisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Navigering, 

Handlingssekve

ns (Goldkuhl, 

2008) 

 

Informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) ses idag som bristande med avseende på att 

användarna saknar att kunna individanpassa systemet och på så vis prioritera relevant 

information. Med en funktion som låter användarna individanpassa systemet kommer 

användarna ha möjlighet att också individanpassa relevant information utifrån behov och 

situation. Vidare stöttar en användaranpassad design Goldkuhls (2008) navigeringsaffordans då 

egna anpassningar underlättar för användaren gällande förståelse och navigering. 

Avslutningsvis motiverar förslagen ovan att stärka Goldkuhls (2008) 

handlingssekvensaffordans då systemet genom användaranpassning kommer tillhandahålla 
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användaren med relevant information i varje specifik situation. På så vis kan användarna utföra 

handlingar med hög säkerhet då denne vet att den agerar på relevant information. 

6.6 Informationsbehov 

Respondenterna uttryckte också ett behov av mer information på olika sätt i systemet. Denna 

problematik handlade om att respondenterna ville att informationen skulle presenteras med 

exempelvis symboler, färg och form samt möjligheter för mer information generellt. Behovet 

gällande bristande information innefattade främst MaMonitor, Startsidan och DataValidate. För 

dessa förslag är det mer variation gällande berörda affordanser, framförallt då förslagen berör 

olika typer av problematik och olika delar i systemet, se tabell 9. 

Tabell 9. Informationsbehov 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

19 MaMonitor: 
Användarna saknar 

information 

gällande mätarnas 

specifika namn 

Användarna vill ha 

mer specifik 

information kring 

mätaren direkt vid 

översikten och inte 

behöva klicka sig in 

på varje för att se 

vilken mätare det är 

Modulen bör 

innefatta en kolumn 

som innefattar 

mätarens unika namn 

Sensorisk 

(Hartson, 

2003), 

Information 

(Goldkuhl, 

2008) 

20 MaMonitor: 
Användarna kan 

inte se 

kommunikationssta

tistik i alla kanaler-

fliken 

Användarna ska 

kunna se 

kommunikationsstatist

iken för de olika 

kanalerna 

Alla-kanaler-fliken 

bör ha en kolumn 

som beskriver 

kommunikationsstati

stik (%) för 

respektive kanal 

Sensorisk 

(Hartson, 

2003), 

Information 

(Goldkuhl, 

2008) 

21 Startsidan: 
Startsidan är i 

dagsläget inte 

tillräckligt 

informativ och 

symboler som 

tidigare 

presenterade 

respektive modul 

har tagits bort 

Användarna bör 

kunna få information 

via startsidan gällande 

vad de olika 

modulerna innefattar 

genom symboler 

Startsidan bör 

innefatta symboler 

som utmärker de 

olika modulerna och 

antyder vad de har 

för funktionalitet 

Kognitiv, 

Sensorisk 

(Hartson, 

2003), 

Kognitiv 

(Zhang & 

Patel, 2006), 

Information, 

Handlingssekv

ens, 

Eftervärdering, 

Navigering 

(Goldkuhl, 

2008) 
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22 Driftpanelen: 

Användare får inte 

tillräckligt med 

information via 

driftpanelen. 

Användare ser att 

det har hänt något 

men inte orsakerna 

till detta. 

Användarna ska 

kunna se orsaken till 

problematik som 

uppstått 

Driftpanelen bör 

innefatta kort 

information kring 

varför ett problem 

har uppstått 

Kognitiv, 

Sensorisk 

(Hartson 

2003), 

Information 

(Goldkuhl, 

2008) 

23 DataValidate: 
Användarna har 

svårt att se 

avvikelser 

Avvikelser ska 

presenteras på ett 

tydligare och mer 

informativt sätt 

Avvikelser ska 

utmärkas i tabellen 

för att göra det 

enklare för 

användarna att 

identifiera avvikelser 

exempelvis genom 

färgmarkering. 

Vidare är en lösning 

att avvikelser 

prioriteras/sorteras i 

tabellen genom att 

användaren kan välja 

vilken information 

som ska visas först. 

Kognitiva, 

Sensorisk, 

Funktionella 

(Hartson, 

2003), 

Information, 

Navigering 

(Goldkuhl, 

2008) 

24 MaMonitor: 

Användarna har 

inte tillräckligt med 

färger på post-it-

lapparna 

Användarna ska ha 

fler valmöjligheter när 

det kommer till att 

kategorisera post-it-

lapparna 

Antalet färger på 

post-it-lapparna bör 

utökas 

Kognitiv, 

Sensorisk 

(Hartson, 

2003), 

Kognitiv 

(Zhang & 

Patel, 2006) 

Information, 

Navigiering 

(Goldkuhl, 

208) 

25 MaMonitor: 

Användarna har 

svårt att följa upp 

de kanaler som inte 

gått bra då de 

förvinner från 

saknade kanaler 

när de väl 

inhämtats och 

användarna har då 

svårare att hitta 

dem och undersöka 

felet 

Användarna ska på 

enklare vis kunna 

undersöka de kanaler 

som inte fungerar 

optimalt för att kunna 

arbete mer proaktivt 

Systemet bör ha en 

lättåtkomlig översikt 

gällande de kanaler 

som har krånglat de 

senaste 

dagarna/veckan/mån

aden.  

Kognitiv, 

Sensorisk 

(Hartson 

2003), 

Information 

(Goldkuhl, 

2008) 
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Den sensoriska affordansen (Hartson, 2003) är i dagsläget inte helt uppfylld då respondenterna 

uttrycker ett behov av att förtydliga information. Genom förslagen ovan kommer därmed 

information förtydligas, exempelvis genom färg eller symboler, och detta talar för att den 

sensoriska affordansen stärks. Flera av förslagen skulle även stötta de kognitiva affordanserna 

(Hartson, 2003) i och med att användarna idag har svårt att skilja på olika informationstyper 

och i stor utsträckning behöver förtydligande. I vissa fall handlar det rent ut av om att 

informationen saknas helt. Genom att utmärka exempelvis avvikelser skulle användaren få mer 

stöd av gränssnittets design och därmed stötta den kognitiva affordansen. 

Även Zhang och Patels (2006) kognitiva affordans har anknytning till informationsbehoven. 

Detta gäller problematiken kring symbolerna som tagits bort från startsidan. Symbolerna som 

tidigare användes visade användarna vad de olika modulerna innefattade och detta var något 

det lärt sig som således kan beskrivas som en kulturell konvention. Här har denna affordans 

helt avlägsnats och kan därmed beskrivas som en saknad affordans, i och med att användarna 

efterfrågar de symboler som användes tidigare. Förslaget gällande problemet är därmed att 

införa symbolerna igen för att stötta användarna att hitta till rätt modul på ett enklare vis. Den 

kognitiva affordansen i enlighet med Zhang och Patel (2006) går även att applicera på behovet 

av fler färger på post-it-lapparna. De olika organisationerna har skapat färgkodning för olika 

typer av problem som hjälp i sitt arbete. Därmed är detta en affordans som i dagsläget skulle 

kunna stärkas ytterligare då användarna har behov av fler färger.  

Vidare är den funktionella affordansen Hartson (2003) i dagsläget inte helt uppfylld då 

användarna inte har tillräckligt med funktionalitet för att sortera upp information. Förslaget som 

innefattar att prioritera information kommer hjälpa användarna att urskilja de relevanta delarna 

och inte behöver leta vilket talar för ett mer användarvänligt system. Därmed även att den 

funktionella affordansen stärks upp.  

Informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) kan med avseende på problematiken anses vara 

bristande och för att göra denna affordans tydligare för användarna behöver användarnas behov 

av mer information tillfredsställas. Om systemet tillhandahåller mer och relevant information 

baserat på användarens situation och behov skulle informationsaffordansen tydliggöras. 

Navigeringsaffordansen (Goldkuhl, 2008) finns till viss del i systemet idag när det kommer till 

att navigera och söka efter information. Men respondenterna menar att de skulle vilja ha mer 

information om avvikelser samt att det på startsidan ska finnas symboler vilket skulle underlätta 

för användarna när de sedan ska navigera sig vidare från avvikelser eller startsidan. Med andra 
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ord kommer navigeringsaffordansen att stärkas ytterligare i vissa situationer med en lösning för 

att visa mer information.  

Med mer information i form av symboler på startsidan kommer användarna också ges mer 

information angående olika handlingars utfall och vad det får för konsekvenser, vilket är en 

eftervärderingsaffordans (Goldkuhl, 2008). Med andra ord symbolerna kommer tillhandahålla 

användarna med information som gör att användarna tydligare har förståelse för att 

handlingens, exempelvis att symbolen visar att användaren kan gå vidare till DataValidate 

modulen och att konsekvensen då blir att användaren kan utföra ett arbete med denna modul. 

Handlingssekvensaffordansen kommer också att bli tydligare för användare med symboler på 

startsidan då systemet kommer att kunna tillhandahålla med information om möjliga 

handlingar, dess utfall och krav som gör att användarna kan utföra sitt arbete med högre kvalitet 

och säkerhet. Detta därför att användarna via symboler skulle få mer information vilket för att 

arbetet med större sannolikhet håller hög kvalitet och säkerhet. 

6.7 Övriga problem 

Utöver presenterade teman framkom problematik som inte föll in under dessa. Exempelvis tog 

respondenterna upp att det finns vissa funktioner som gör att andra system på marknaden är 

mer attraktiva än det studerade systemet. Respondenterna menade att om man tittar på 

marknaden så finns det system som är mer öppna, likt ett affärssystem, och således finns det 

andra lösningar som kan komma att bli mer attraktiva än det studerade systemet. Flera 

respondenter poängterar exempelvis att kommunikationen med andra system bör vara enklare 

samt att hämta information från andra källor bör kunna göras på ett smidigare sätt. I vissa fall 

är det även störningar vid inhämtningen av data och exporteringarna av mätvärden tar tid vilket 

skapar irritation för vissa intervjudeltagare. Se tabell 10 nedan för övriga problem.  

Därmed menar respondenterna att handlingsmöjligheterna för interaktion med andra system bör 

vara enklare. De funktionella affordanserna (Hartson, 2003) hjälper användaren att utföra en 

uppgift eller ett arbete med hjälp av systemets inneboende funktioner. Med problematiken 

beskriven ovan saknar det studerade systemet funktionalitet när det kommer till att 

kommunicera med andra system. Skulle systemet utvecklas med funktioner som gör det enklare 

och effektivare för systemet att kommunicera med andra system skulle det förenkla och 

effektivisera arbetet för användarna också.  
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Tabell 10. Övriga problem 

Nr Problem Mål Förbättringsförslag Affordanser 

26 Generella: Svårt att 

hämta in information 

från andra källor till 

systemet och 

kommunikationen 

med andra system är 

instabil 

Systemet ska 

vara 

kompatibelt 

med andra 

system och 

information 

kan inhämtas 

och delas med 

enkelhet 

Systemet ska innefatta 

funktionalitet för att 

användarna med 

enkelhet ska inhämta 

och skicka information 

från och till andra 

system 

Funktionella 

(Hartson, 2003), 

Information, 

Bearbetning, 

Kommunikation 

(Goldkuhl, 2008) 

27 Driftpanelen: 

Användarna saknar 

en möjlighet att gå 

direkt från felet 

vidare till berörd del 

i systemet 

Användarna 

ska kunna tas 

sig direkt från 

driftpanelen 

till berörd del 

av systemet 

Driftpanelen ska kunna 

länka vidare användaren 

direkt till den berörda 

delen av systemet 

Fysisk, 

Funktionell 

(Hartson, 2003), 

Förvärdering, 

Information, 

Navigering 

(Goldkuhl, 2008) 

28 DataValidate: Det 

är mycket 

handpåläggning när 

användarna ska 

validera och 

godkänna mätvärden 

vilket är 

tidskrävande 

Användarna 

ska kunna 

märka upp 

flera värden på 

samma gång 

och godkänna 

flera 

validerade 

värden 

samtidigt 

Flera värden bör kunna 

märkas samtidigt och 

användarna ska kunna 

interpolera och 

godkänna alla i ett svep 

Fysiska, 

Funktionella 

(Hartson, 2003) 

 

Om det studerade systemet skulle ha möjlighet att kommunicera bättre med andra system skulle 

också informationsaffordansen (Goldkuhl, 2008) styrkas då relevant information utifrån behov 

och situation skulle bli mer lättillgänglig. Bearbetningsaffordansen (Goldkuhl, 2008) skulle 

förtydliga systemets funktion att automatiskt utföra handlingar, det vill säga hämta eller sända 

information till andra system, som krävs för att sedan kunna utföra andra handlingar, i form av 

hantering av inkommen eller exporterad information. Kommunikativa handlingar blir bristande 

när det studerade systemet inte kan kommunicera med andra system därför att det tar lång tid 

för användarna att då inhämta eller exportera information. Med en funktionalitet där det 

studerade systemet kan kommunicera med andra system stärks också den kommunikativa 

affordansen där systemet blir mer användarvänligt när det kommer till kommunikativa 

handlingar.  
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Relaterat till problematiken ovan uttrycker respondenterna att det finns ett behov att även ha 

bättre kommunikationsmöjligheter inom systemet. En specifik efterfrågad funktion innefattar 

att användarna vill kunna länkas direkt från driftpanelen till andra delar i systemet. 

Respondenten menar att om något misslyckats eller har gått fel så skulle man kunna klicka sig 

direkt dit via en länk och på så vis inte behöver leta upp felet själv utan hittar det direkt. Detta 

förslag skulle således effektivisera användarnas arbete och göra systemet mer användare-

anpassat. 

Detta förslag skulle på samma vis som problemet ovan stärka upp den funktionella affordansen 

(Hartson, 2003) eftersom länkning är en inneboende funktionalitet som hjälper användaren att 

utföra ett arbete. På samma vis inbjuder länk-funktionen till en fysisk handlingsmöjlighet och 

därmed stärks även den fysiska affordansen (Hartson, 2003) upp.  

Vidare kan funktionaliteten direkt visa användaren var problematiken finns och med detta 

kommer automatiskt informationen kring handlingsmöjligheter eftersom användaren direkt vet 

i vilken kontext den ska utföra sitt arbete. Med förbättringsförslaget förstärks därmed 

förvärderingsaffordansen då användaren kommer kunna få information, gå vidare till felet mer 

specifikt och där kunna handla utifrån informationen. På så vis stärks även 

informationsaffordansen upp då användaren genom förslaget även får information kring 

orsaken till problemet. Avslutningsvis kan förslaget knytas till navigeringsaffordansen då 

användaren med ett knapptryck kan navigeras vidare till problemet. 

Utöver kommunikationsproblematiken ovan ansåg respondenterna även att det var mycket 

handpåläggning när de ska validera och godkänna mätvärden i DataValidate. Detta görs idag 

manuellt för varje enskilt mätvärde och respondenterna ansåg att systemet borde kunna 

godkänna en större mängd mätvärden. Ett konkret exempel är när saknade värden kommer in 

till modulen, vilket ställer till problem. Dessa värden måste sedan rättas till manuellt en åt 

gången vilket är tidskrävande och kräver mycket handpåläggning. Problematiken innefattar att 

funktionalitet saknas för att användarna ska kunna arbeta effektivt och inte behöver klicka 

manuellt på så många delar. Således ligger inte problematiken i att information saknas utan all 

information finns där, bara det att systemet inte ger tillräckligt med verktyg för att stötta 

användaren. Förslaget gällande detta är att flera värden bör kunna märkas och att man skulle 

kunna interpolera och godkänna alla i ett svep. Detta är ett särskilt stort problem vid en större 

störning så som strömavbrott.  
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Förslaget innebär att användaren får mer stöd i sitt arbete med hjälp av funktionalitet och således 

stärks den funktionella affordansen (Hartson, 2003) ytterligare. Användaren kan med 

funktionaliteten bli mer effektiv och utföra ett arbete med stöd i detta. Vidare ses den fysiska 

affordansen (Hartson, 2003) som bristande idag därför att handlingsmöjligheterna är 

begränsade och arbetet tar mycket tid. Med denna designegenskap skulle systemet möjliggöra 

snabbare handpåläggning vilket skulle gynna användarna och ge mer effektiv arbetstid. 
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7. Utvärdering ramverk 

I följande kapitel får läsaren ta del av den kriteriebaserade utvärdering som utförts av 

ramverket i användning. Inledningsvis presenteras en sammanställning av presentationen och 

diskussionen samt efterföljande intervju med Metrima efter att de hade fått ta del av studiens 

resultat. Därefter följer utvärdering av ramverket som har utförts med grund i Petter et als 

(2010) kriterier. Författarna baserar sin utvärdering av ramverket i användning på den 

dokumenterade loggboken, respons från Metrima samt resultatet från ramverket i användning 

(förbättringsförslagen). Utvärderingen är strukturerad i följande ordning; rimlighet, 

effektivitet, genomförbarhet, prediktiv, och tillförlitlighet.  

7.1 Intervju med Metrima 

Innan utvärdering av ramverket i användning utfördes, höll författarna av studien en 

presentation för Metrima där de fick ta del av studiens resultat. Under denna presentation 

diskuterades resultaten och vad resultaten hade inbringat för perspektiv. Utöver en presentation 

utfördes också en kompletterande intervju med en representant från Metrima. Författarna ville 

med denna presentation och intervju diskutera resultatet och huruvida resultaten representerade 

förväntningarna samt hur bra resultaten faktiskt var.  

Sammanfattningsvis beskriver respondenten att Metrima är nöjda och att det var ett 

tillfredställande resultat. Det framkom även under presentationen att så var fallet och att 

intressanta samt givande fynd framkommit under utvärderingen av systemet. Enligt 

respondenten innefattade resultatet mycket mer än vad Metrima hade förväntat sig och därmed 

kunde slutsatsen att resultatet hade överträffat förväntningarna dras. Respondenten menade att 

det inte hade väntat sig att så många användare skulle ställa upp och även att insamlad empiri 

var mer utförlig och innefattade fler relevanta saker än de väntat sig. Respondenten menade 

även att det inte saknades något uppenbart resultat, utan studien var heltäckande. Respondenten 

beskrev exempelvis att studien berörde frågor som de själva inte hade tänkt på att fråga vilket 

sågs som mycket positivt. Enligt respondenten har det således framkommit både helt nya 

upptäckter men studien har också bekräftat problematik som de tidigare misstänkt. 

Respondenten menade även att vissa problem kändes igen men att det var en nyhet att se att det 

är så pass många som känner likadant. Respondenten menar att detta därmed ger en god grund 

för att prioritera vad som är viktigt att justera och vidareutveckla. 
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Respondenten beskriver även att kunskapsbasen blivit bredare med hjälp av studiens resultat 

och de har en tydligare bild av vad kunderna tycker i dagsläget. Framförallt var det 

identifieringen av problemen som var intressanta och även hur kundernas användarvanor ser ut. 

Exempelvis var det givande att se vilka moduler som används i störst respektive minst 

utsträckning då det ger en god bild kring kundernas vanor och behov.  

Enligt respondenten finns det även saker som skulle kunnat förtydligas i resultatet. Det som 

respondenten framförallt eftersöker är djupare svar på vissa frågor då de i några fall är otydligt 

vad kunderna efterfrågar mer specifikt. I vissa fall skulle själva förbättringsförslagen således 

kunna vara mer specifika, för att förklara mer ingående vad det är en användare vill ha och 

varför. Respondenten betonar dock att flertalet förslag även är konkreta i sin karaktär. 

Respondenten menar vidare att det som också skulle kunnat belysas i större utsträckning är hur 

många av användarna om tycker en specifik sak för att på så vis få en prioritering kring hur 

utvecklingsarbetet ska fortgå i framtiden.  

Dock menar respondenten att det slutgiltiga resultatet innefattade en bra blandning mellan mer 

generella lösningar och mer specifika och att detta var en styrka. Vissa saker blir enligt 

respondenten mer generella riktlinjer för företagets vidare arbete och vissa förslag kan istället 

appliceras direkt. Respondenten menar även att utvecklingen är ett kontinuerligt arbete och att 

det som framkommit i studien kan stötta dem framöver. Arbetet kan även komma att ligga som 

grund för framtida utbildningar för kunderna då studien kunnat ge riktlinjer kring vad som är 

problematiskt i dagsläget.  

7.2 Rimlighet 

Petter et als (2010) första kriterium benämns som rimlighet vilket helt enkelt innebär att 

ramverket bör innehålla någon form av rimlighet. Petter et al (2010) definierar rimlighet utifrån 

huruvida konceptet är möjligt, sammanhängande och logiskt. Baserat på Petter et al (2010) 

resonemang har författarna av studien undersökt rimligheten i ramverket med följande frågor:  

 Är ramverket rimligt i sin helhet?  

 Är ramverket trovärdigt sett till huruvida det är sammanhängande och resonabelt? 

 Är det rimligt att använda ramverket för att utvärdera och komma med 

förbättringsförslag för ett informationssystem? Det vill säga mäter ramverket det som 

det är tänkt att mäta? 

 Är ramverket logiskt att använda? 
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Författarna anser att ramverket är rimligt därför att det är ett ramverk som har sin grund i 

tidigare forskning som visar att affordanser bör användas vid utvärdering och redesign av 

informationssystem. Genom grundningsmetodiken har ramverket byggts utifrån tidigare 

forskning och litteratur vilket har resulterat i ett trovärdigt och underbyggt ramverk. I enlighet 

med den välgrundade metodutvecklingen är ramverket grundat sett till teori men även genom 

interngrundning. Samtidigt testades ramverket genom empirisk grundning vilket innebär att 

följande utvärdering även kan ge riktlinjer för hur ramverket kan förbättras.  

Vidare anser författarna av studien att ramverket är sammanhängande där beståndsdelarna har 

en tydlig koppling till varandra, något som också validerats genom den interna grundningen. 

Dock anser författarna efter att ha testat ramverket på ett verkligt fall att ramverket kan vara för 

brett då ett större antal affordanser innefattades och vissa faller in i varandra. Detta med tanke 

på att ramverket dels består av mer generella affordanser i form av Hartson (2003) för att sedan 

också inkludera Goldkuhls (2008) mer specifika samt övriga generella egenskaper som grader 

av affordanser, positiva och negativa affordanser och så vidare. Det gör att ramverket är 

omfattande och författarna ansåg att det blev en aning rörigt under användningen av ramverket. 

Det tog även lång tid att undersöka de olika affordanserna utifrån empirin vilket även talar för 

att ramverket kan vara för omfattande, särskilt i de fall där affordanserna visade sig vara 

likartade. Samtidigt är det viktigt att betona att breda mer generella affordanser inte styr in 

forskaren på mer specifika delar vilket innebär att det antagligen kan fånga upp fler olika saker 

än ett mer specifikt ramverk. Det är dock inte nödvändigtvis så men bredd kan vara både positivt 

och negativt.  

Författarna anser således att varje enskild del av ramverket var rimlig och givande men att 

tillsammans blev för upprepande och vissa delar berörde samma typ av problematik. Det 

innebär att ramverket mäter det som det var tänkt att mäta men att vissa delar kan vara 

överflödiga. Vidare anser författarna att appliceringen av ramverket kan komma att bli 

komplicerad just på grund av att det är ett stort antal aspekter som innefattas. Det är därmed 

inte är helt passande vid utvärdering av ett informationssystem och författarna anser därmed att 

ramverket bör reduceras för att inte vara upprepande. Vissa affordanser kan exempelvis slås 

samman och andra elimineras helt.  

Sett till den feedback som Metrima gav vid intervju var de nöjda med utvärdering och redesign 

av systemet. Respondenten menade att det fanns stort värde både i identifiering och 

sammanställning av svagheterna samt problematiken och i de sammanställda 

förbättringsförslagen. Det talar för att det var rimligt och logiskt att använda det 
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affordansbaserade ramverket för att skapa förbättringsförslag för Metrimas 

informationssystem. Således anser författarna att ramverket mäter det som det är tänkt att mäta. 

Det som respondenten dock menade kunde förbättras var hur generella förslagen var. 

Respondenten betonade att resultaten var tillfredställande men att vissa förslag var för breda. 

Författarna anser dock att denna problematik till viss del påverkades av att kunderna inte kunde 

specificera sina önskningar och bitvis pratade i generella termer. På så vis var det svårt att 

specificera vissa lösningar ytterligare. För att undvika detta anser författarna av den aktuella 

studien att det skulle detta kunnat förbättras genom att intervjua användarna igen för att validera 

resultaten ytterligare. Detta i enlighet med vad den välgrundade metodutvecklingen föreslår 

(Goldkuhl, 1993). 

Vid användning av ramverket för att ta fram förbättringsförslag ser man tydligt vilka 

affordanser som användes mer eller mindre. Till att börja med var Hartson (2003) fyra 

affordanser återkommande tillsammans, eller någon av dem, i samtliga problem. Främst 

utmärkte sig Hartsons (2003) sensoriska affordanser och de funktionella affordanserna. Av 

dessa två affordanser finns de funktionella affordanserna med i 22 av 27 problem. Författarna 

anser att detta beror på att många av förbättringsförslagen på det studerade systemet handlar 

om att förbättra funktionella egenskaper eller utveckla nya funktionella egenskaper i systemet. 

Förbättringsförslagen involverar med andra ord att hjälpa användarna av det studerade systemet 

att utföra en uppgift eller ett arbete med hjälp av det studerade systemets inneboende 

funktionalitet.  

Den sensoriska affordansen finns med i 21 av 27 problem. Författarna anser att anledningen till 

att de sensoriska affordanserna har används i större utsträckning påverkas av att användarna har 

svårt att uppfatta informationen visuellt, texten är svårläst samt att systemet inte informerar 

användarna vid specifika händelser. Författarna menar att detta har gjort att de sensoriska 

affordanserna har varit bristande, negativa eller saknade, vilket förklarar varför denna typ av 

affordans finns med i fler problem än exempelvis den kognitiva affordansen.  

Författarna av studien anser att den sensoriska affordansen och den funktionella affordansen är 

bredare än de två övriga affordanserna som har fokus på mer specifika egenskaper. Dock är det 

viktigt att poängtera att samtliga av Hartsons (2003) affordanser är breda om man jämför med 

Goldkuhls (2008) affordanser. Av Goldkuhls (2008) sju affordanser är det främst 

informationsaffordansen och navigeringsaffordansen som har applicerats. Författarna menar att 

detta beror på att det studerade systemet är väldigt informationstungt, där systemets huvudsyfte 

är att tillhandahålla information som användarna sedan kan använda sig av. 
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Informationsaffordansen nämns sammanfattningsvis i 26 av 27 problem. Att 

navigeringsaffordansen har används i större utsträckning anser författarna beror på att många 

av de problem som har tagits upp relaterar på ett eller annat sätt till användarnas möjlighet att 

navigera sig. Exempelvis navigering av information eller bättre navigeringsmöjligheter för att 

söka efter information. Informationsaffordansen och navigeringsaffordansen är enligt 

författarna också de mest generella av Goldkuhls (2008) eftersom information och navigering 

är nödvändiga i alla tänkbara situationer. Därmed har de kunnat appliceras och diskuteras i 

samband med många av problemen. Samtliga av de affordanser nämnda ovan är även av sådan 

karaktär att de antagligen kommer vara förekommande i de flesta gränssnitt vilket motiverar 

dess nytta men även dess generella karaktär.  

7.3 Effektivitet 

Petter et als (2010) andra kriterium handlar om effektivitet. Petter et al (2010) menar att 

effektivitet mäter huruvida konceptet representerar och stimulerar vidare forskning. Effektivitet 

handlar även om att ramverket ska vara enkelt att förstå och använda (Petter et al, 2010). 

Följande frågor har utvecklats från Petter et als (2010) kriterier.  

 Är det enkelt att förstå hur ramverket ska användas och är det enkelt att göra rätt?  

 Hur väl täcker ramverket upp för affordanskonceptet? Är affordanser beskrivet fullt ut 

eller missas viktiga delar?  

 Täcker ramverket upp fullständigt och grundligt utan att fånga upp icke relevanta delar? 

Inledningsvis ansåg författarna av studien att ramverket var enkelt att förstå i sin helhet och att 

dess olika beståndsdelar var tydliga och enkla att särskilja från varandra. Vid applicering av 

ramverket visade det sig dock vara mer svårtolkat än först förutspått vilket till stor del har att 

göra med att flera av affordanserna liknande varandra eller berörde liknande aspekter. 

Författarna anser även att ramverket har flera breda egenskaper vilket gör att det finns stort 

utrymme för användaren av ramverket att göra egna tolkningar. Det innebar som sagt att 

ramverket upplevdes något stort och rörigt vilket gjorde det svårare att använda ramverket. 

Detta var något författarna ville undvika för att de anser att ett mer specifikt ramverk hade varit 

tydligare för kommande användare. Dock vill författarna även här understryka att det kan 

medkomma positiva aspekter när användaren av ramverket får mer utrymme att påverka och 

kan då rikta ramverket mot sin specifika kontext. 

Författarna anser vidare att ramverket är täcker upp väl då det involverar olika typer av 

affordanser samt olika affordansegenskaper. Utifrån användningen av ramverket upptäckte 
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författarna att vissa delar av ramverket upprepar sig samt att visa delar av ramverket skulle 

kunna slås samman vilket talar för att ramverket täcker upp alla delar av affordanskonceptet. 

Vidare anser författarna att ramverket är fullständigt därför att ramverket baseras på en 

välgrundad metod där grundningen är den röda tråden genom hela metoden. Det anses även 

vara fullständigt då ramverkets bredd motiverar att alla relevanta delar faller in i dess kriterier. 

Även här resonerar författarna att bredd, där användarna får stort utrymme för egen tolkning, 

resulterar i en risk för att något missas. Därmed är det också en styrka att mer specifika 

affordanser stöttar användaren, dessa i form av Goldkuhls (2008) affordanser. 

Affordanserna som har används som grund i ramverket har dock tydliga definitioner och 

förklaringar vilket gör det enkelt för framtida användare av ramverket att applicera detta på sin 

design. Det som behövs är dock att det reduceras något. Eftersom att ramverket är bredare och 

applicerar ett koncept som är i tiden representerar det också möjligheter för framtida forskning 

och vidareutveckling för att förbättra detta verktyg ytterligare.  

7.4 Genomförbarhet 

Petter et al (2010) beskriver genomförbarhetskriteriet som karaktäriseras av huruvida ramverket 

är användbart och fungerar bra vid olika situationer.  

 Är ramverket applicerbart i informationssystemskontexten? 

 Finns det några begränsningar i användningen av ramverket?  

Författarna anser att ramverket är applicerbart i den kontext som studien innefattar men 

problematiken som nämnts ovan återkommer även här. Det breda ramverket gör det 

applicerbart men risken för feltolkningar eller bedömningar av olika situationer på olika vis 

kvarstår. På samma vis som ovan uppkommer problematiken utifrån att affordanskonceptet i 

sig är brett, diffust samt att det finns utrymme för egen tolkning. Författarna önskade med 

ramverket använda affordanskonceptet mer specifikt, dock framstod det efter användning av 

ramverket att det fortfarande är brett vilket författarna anser är en begränsning av ramverket. 

För att motverka denna begränsning vävde författarna in mer specifika affordanser i ramverket, 

vilket gjorde att ramverket blev mer specifikt inriktat mot informationssystem samt mer 

styrande där ramverket hade möjlighet att fånga upp båda större affordanser och mindre. 

Författarna av studien föreslår därför någon form av sammanslagning mellan mer generella 

affordanser och de mer specifika affordanserna för att genom detta minska risken för att missa 

viktiga delar. Fördelen med mer specifika affordanser i form av Goldkuhl (2008) var just att de 
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på ett tydligt vis beskrev affordansen och därmed blev det tydligt när den var fullständigt eller 

behövdes förbättras på något vis.  

Vidare menar författarna att en fördel med en mer tolkande ansats och breda termer är att det 

går att anpassas och användas utifrån rådande behov. Det innebär att applikationsområdet 

breddas och att ramverket kan fokuseras på de delar som anses vara mest relevanta i den 

situationen. I det aktuella fallet blev problematiken tydlig och således kunde författarna 

fokusera på detta. På samma vis kan då andra forskare göra. Slutsatsen är att en avvägning 

mellan breda och specifika termer kan vara värdefull, samtidigt måste en bedömning göras 

utifrån om de specifika affordanserna även fångar upp de mer generella, vilket då innebär att 

de generella helt kan uteslutas.  

Det som även visade sig tillföra mycket under tillämpningen var att kunna beskriva varierande 

kvalitet. Exempelvis var de flesta affordanserna till viss del befintliga och mer sällan att de 

saknades helt. Därmed fanns en stor nytta i att kunna beskriva hur tydlig information för 

affordansen var och hur lätt det var att åta sig denna. Således går att det att beskriva aspekter så 

som effektivitet och hur enkelt användaren har det. Det visar även på att använda begrepp som 

saknade affordanser inte var aktuellt i den utsträckning som författarna inledningsvis trott. Det 

är dock ett uttryck som kan komma att användas vid andra studier och som tillför något till 

ramverket.  

En annan del som gör affordansbegreppet användbart är att det lyckas beskriva både systemet 

som sådant men även den information som de innefattar. Exempelvis kan Goldkuhls (2008) 

informationsaffordans syfta till olika typer av information. Det innefattar både information om 

en specifik funktion men även den information som systemet innefattar kopplat till mätning så 

som exempelvis mätvärden. Således kan forskaren beskriva funktionalitet samt den information 

som systemet innefattar.  

Sett till Metrimas respons gällande resultatet anser författarna av studien att även detta talar för 

att ramverket var applicerbart i informationssystemskontexten. Att Metrima var nöjda talar för 

att ramverket har gjort sitt och respondenten underströk att flera av förbättringsförslagen var 

användbara. Sett till begränsningarna som framkom under intervju och diskussion med Metrima 

i systemet anser författarna att det framförallt handlar om den generella karaktär som flera 

förslag hade. Som nämnt tidigare anser författarna att det främst berodde på den insamlade 

empirin och att det var svårt att utforma specifika lösningar på dessa problem. Affordanserna 

kunde i de fallen motivera förbättringsförslagen men inte hjälpa användarna att hitta så 
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specifika lösningar. Där anser dock författarna att andra metodologiska val hade kunnat stötta 

upp för detta. Mer utförlig diskussion presenteras i metoddiskussion avsnitt 8.2 nedan.  

Begränsningar i ramverket identifierades under tillämpningen av ramverket och då blev det 

tydligt att ramverket, som det ser ut nu, inte är helt användbart. På samma vis som att vissa 

affordanser var för generella visade sig även delar vara så specifika att de sällan användes. Ett 

konkret exempel är Zhang och Patels (2006) kognitiva affordans som har ett fokus på kulturella 

konventioner. Denna affordans kunde tillämpas på tre av problemen och syftade då till 

situationer där aktörerna som använder systemet har inlärd kunskap som kommer från kulturen 

i gruppen. Denna affordans är av specifik karaktär och kunde därmed inte tillämpas i sådan stor 

utsträckning. Samtidigt innefattar den delar som även kunde beskrivas med andra kognitiva 

aspekter och denna affordans kunde ersättas med ett resonemang kring att affordanser kan 

påverkas av kulturella konventioner och erfarenheter i en mer argumentativ bemärkelse. Denna 

aspekt av ramverket kan involveras på annat sätt och behöver inte vara en del av det specifika 

ramverket.  

Av Goldkuhls (2008) mer specifika affordanser var det av naturliga skäl vissa mer specifika 

som inte användes i samma utsträckning som de mer generella. Kommunikationsaffordansen 

var den affordans som användes minst gånger och kunde endast i tre fall tillämpas. Författarna 

av studien menar att detta kan förklaras med att mycket av den funktionalitet som berördes i 

systemet inte innefattade att kommunicera vidare information och således fanns det inget stort 

behov att använda denna. Dock ser författarna att andra informationssystem där de 

kommunikativa aspekterna är viktigare säkerligen skulle gynnas av att analyseras ur detta fokus 

och därmed är affordansen relevant.  

Ser man till de övriga av Goldkuhls (2008) affordanser har dessa används i ungefär samma 

utsträckning, bortsett från informationsaffordansen och navigeringsaffordansen som diskuterats 

tidigare. Resterande innefattar förvärderingsaffordansen, eftervärderingsaffordansen, 

bearbetningsaffordansen, samt handlingssekvensaffordansen och dessa har använts mellan 5-

10 gånger vardera. Författarna anser här att detta visar på varje specifik affordans behov och att 

de alla beskriver olika delar av systemet. Författarna ser även att mer riktade affordanser kan 

vara ett större stöd för en designer vid utvärdering och redesign då olika delar av systemet kan 

checkas av en efter en. Sett till exempelvis förvärderingsaffordansen handlar den om hur 

användaren inledningsvis, vid första intrycket av systemet, bedömer vad systemet innefattar för 

affordanser. Det är ingen av de andra affordanserna som har fokus där och därmed tillför 

begreppet något till ramverket. På samma vis kan man exemplifiera med 
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eftervärderingsaffordansen som har fokus på en annan del i kedjan av handlingar och således 

kan fånga upp andra aspekter. Därmed ser författarna att även dessa fyra affordanser kan 

medföra värde och nytta till systemet och gör det användbart och genomförbart.  

Av de av Hartsons (2003) affordanser som användes i mindre utsträckning, de fysiska och 

kognitiva, anser författarna att den kognitiva affordansen ändå var relevant och kunde 

appliceras på problem där användarna behövde stöttning eller hjälp för att utföra olika 

handlingar. Författarna anser att den kognitiva affordansen tillför en viktig aspekt till ramverket 

som andra affordanser missar och därför är denna relevant att väva in i ramverket.  

Utvärderingen visade även att de fysiska affordanserna kunde tillämpas i flertalet fall men de 

var i många fall endast kompletterande och kunde inte självständigt härleda en lösning utifrån 

ett problem. De fysiska affordanserna kan även ses om något som automatiskt innefattas i de 

övriga affordanserna och därmed ansåg författarna att behovet att specifikt peka ut fysiska 

affordanser inte var befintligt. Exempelvis menar författarna att de fysiska aspekterna faller in 

under att en handling ska vara enkel att utföra och att den självständigt inte kan existera. Det 

går även att liknas med den sensoriska affordansen då de både är förutsättningar för näst intill 

alla andra affordanser och således måste de alltid vara befintliga för att handlingar 

överhuvudtaget ska kunna utföras i systemet.  

7.5 Prediktivt 

Petter et als (2010) fjärde kriterium beskriver huruvida ett koncept är förutsägande utifrån givna 

betingelser och om den kan producera ett förväntat resultat.  

 Ger ramverket förväntat resultat? 

 Är ramverket förutsägbart? 

Författarna ville med ramverket få ett resultat i form av förbättringsförslag, vilket författarna 

anser att de fick med hjälp av ramverket. Därav menar författarna att ramverket ger ett förväntat 

resultat. Dock var denna studie av kvalitativ struktur vilket gör att förväntningar på resultatet 

kan tyckas tvetydigt då en kvalitativ struktur innebär en viss tolkning. Det som talar för att 

ramverket inte alltid ger förutsägbart resultat är därför att tolkning är en stor del av 

utvärderingen och är därmed beroende av personen som utvärderar. Baserat på situation kan 

ramverket också vara en grad av förutsägbarhet. Detta betyder att om användaren av ramverket 

får en tydlig situation där det som ska utvärderas och vad som ska utvärderas är tydligt från 

början kan ramverket anses vara förutsägbart genom att användaren vet vad som behöver 
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förbättras innan utvärderingen tar form. Å andra sidan kan ramverket sägas vara oförutsägbart 

i situationer där vad som ska utvärderas inte är helt klart för användaren, varpå denne måste ta 

beslut om vilka förbättringar som är önskvärda.  

För att reducera de risker som finns kring huruvida konceptet kan anses vara förutsägbart eller 

inte har författarna av studien inkluderat andra egenskaper utöver affordanser i sitt ramverk. 

Det finns många faktorer som påverkar vilka affordanser som kan tydliggöras och därav ville 

författarna involvera andra egenskaper, exempelvis positiva eller negativa, för att detta kan 

påverka vilken typ av affordans som bör styrkas. Av de egenskaper som kompletterade 

ramverket användes dock inte de positiva och negativa affordanserna i någon större 

utsträckning. Begreppen anses fortfarande vara givande och valida att använda vid utvärdering 

men de tillförde inte så mycket i detta fall. Författarna arbetade då till och med aktivt för att 

dessa skulle tillämpas men få fall där negativa affordanser var befintliga uppkom. De positiva 

affordanserna är istället alla de affordanser som ansågs eftertraktade vilket gjorde att begreppet 

inte tillförde något till utvärdering och diskussion.  

Enligt Metrimas respondent gav ramverket ett resultat som var över förväntan. Detta främst sett 

till den empiri som samlades in då det där fanns flera upptäckter som Metrima inte kände till. 

Sett till förbättringsförslagen fanns det enligt respondenten även där en god grund att basera sin 

vidareutveckling på. Därmed anser författarna att det talar för att kriteriet prediktiv har blivit 

uppfyllt, sett till respondentens gensvar. 

I sin helhet menar författarna av studien att ramverket ger ett förväntat resultat då det resulterade 

i en utvärderad produkt med olika förbättringsförslag utifrån problematiken som identifierats. 

Författarna anser dock att resultaten kommer variera beroende på vilka användare som 

involveras, hur systemet ser ut och i vilken kontext man befinner sig i men att resultatet är av 

samma slag och affordanser ger riktlinjer för design av artefakter, vilket också är syftet med 

ramverket.  

7.6 Tillförlitlighet 

Petter et al (2010) beskriver avslutningsvis kriteriet tillförlitlighet vilket är ett mätvärde på 

huruvida en forskare kan utföra samma studie och få samma resultat.  

 Till vilken grad är ramverket tillförlitligt? 

 Skulle ramverket kunna producera samma resultat avsett implementation eller teknik? 
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Författarna anser att ramverket kan anses vara tillförlitligt eftersom det byggts upp med hjälp 

av flera olika grundningsmetodiker inom välgrundad metodutveckling. Därmed är dess 

teoretiska grund stark vilket motiverar att ramverket kan producera resultat med hög 

tillförlitlighet. Skulle studien göras om och affordanserna återigen skulle appliceras på empirin 

så anser författarna av studien att liknande resultat skulle framträda. De största skillnaderna 

skulle antagligen framkomma om författarna arbetade utifrån annan empiri men då handlar det 

inte om ramverket som sådant. Skillnader skulle också kunna uppkomma om författarna i fråga 

hade en annan bakgrund med andra erfarenheter och kunskaper men arbetade med samma 

empiri. Därmed resonerar författarna att ramverket eventuellt inte är fullt ut tillförlitligt, i den 

bemärkelse att samma resultat kommer erhållas, om en annan forskare skulle utföra samma 

studie. Detta ligger i linje med varför en kvalitativ struktur valdes för denna studie, just för att 

tidigare erfarenheter, kunskaper och uppfattningar har en stor påverkan på resultatet. Detta 

behöver dock inte vara negativt utan kan ses som fördelaktigt för att det då finns utrymme för 

egen tolkning och påverkan på resultatet. Vidare anser författarna att tillförlitligheten kan 

styrkas genom att användaren av ramverket strukturerar upp problem efter relevans för att 

genom detta få en bättre överblick över affordanserna. Det blir då också tydligare att förstå 

varför vissa affordanser finns med oftare än andra.  

Vidare kan tillförlitligheten också styrkas av ramverkets egenskaper som påverkar 

affordanserna samt kan upptäcka effekter eller andra påverkningar som bidrar till resultatet. 

Författarna ansåg att dessa egenskaper gjorde att ramverket blev mer heltäckande och 

egenskaperna kom fram som underliggande egenskaper samt förtydligade varför vissa 

affordanser var bristande. Vidare ansåg författarna också att detta påverkar tillförlitligheten då 

det ges utrymma för yttre påverkan. Författarna ansåg även att empirin från respondenten talar 

för att ramverket producerade ett tillförlitligt resultat. Exempelvis nämner respondenten att de 

hade aningar kring vad som var problematiskt och att de nu fick detta bekräftat. Det beskriver 

i någon mån att ramverket lyckades producera tillförlitliga resultat. Respondenten menar även 

att studien inte missat något uppenbart utan täckt upp alla intressanta delar och det anser 

författarna talar för tillförlitligheten. 

7.7 Reviderat ramverk 

Det var en god tanke att ramverket skulle innefatta både generella och mer specifika affordanser 

men samtidigt fanns risken att ramverket skulle bli för omfattande. Under ovan kriteriebaserade 

utvärdering av ramverket i användning har det framkommit att ramverket till viss del bestod av 

många delar samt att de mer generella affordanserna har applicerats i större utsträckning än de 
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mer specifika affordanserna. Baserat på resonemanget och argumentationen ovan föreslår 

därför författarna ett slutgiltigt ramverk som tar hänsyn till svagheter och styrkor som uppkom 

under utvärderingen av ramverket i användning.  

Till att börja med har författarna valt att helt eliminera Zhang och Patel (2006) kognitiva 

affordans därför att konceptet med denna vävs in i de egenskaper författarna anser att ramverket 

behöver ha. Sedan anser författarna att vissa av Hartsons (2003) och Goldkuhls (2008) 

affordanser kan sammanfogas. Detta därför att Hartson (2003) och Goldkuhl (2008) affordanser 

har vissa likheter när det kommer till vad respektive affordans innebär, där Hartsons (2003) 

affordanser är bredare och Goldkuhls (2008) affordanser är mer specifika. Det gör att en 

sammanslagning av dessa blir mer hanterbart för framtida användare av ramverket. Helt enkelt 

för att undvika upprepning i så stor utsträckning som möjligt. Det Hartsons (2003) affordanser 

tillhandahåller som Goldkuhls (2008) inte gör är att dessa affordanser tillåter större utrymme 

för tolkning. Författarna anser att en kombination av Hartsons (2003) och Goldkuhls (2008) 

affordanser är fördelaktigt då dessa kompletterar varandra och genom detta skapar ett 

affordansbaserat ramverk som täcker upp för affordanskonceptet som sådant. Nedan 

presenteras en sammanställning över affordansernas relationer och vilka affordanser som kan 

elimineras och beskrivas med hjälp av andra begrepp.  

Författarna anser att Hartsons (2003) kognitiva affordans innefattar viktiga aspekter som 

Goldkuhls (2008) affordanser inte tar med. Den kognitiva affordansen tar hänsyn till att 

systemet ska stötta och hjälpa användarna, vidare för den kognitiva affordansen in hur 

erfarenhet och kunskap kan påverka vilka handlingsmöjligheter användaren i fråga uppfattar. 

Den kognitiva affordansen handlar mycket om att användarna ska få hjälp att förstå någonting 

om en artefakt och hur den används, vilket ligger i linje med Goldkuhls (2008) affordanser som 

fokuserar mer på vad systemet tillhandahåller för information till användaren. Dock är 

Goldkuhls (2008) affordanser mer specifika vilket gör att dessa kan rikta den kognitiva 

affordansen mer åt vilka handlingsmöjligheter som kan upptäckas samt vilka konsekvenser det 

skulle kunna få. 

Den kognitiva affordansen inkluderar förvärderingsaffordansen därför att denna affordans 

handlar om vilka handlingsmöjligheter systemet tillhandahåller, vilket kan likställas med 

systemets förmåga att hjälpa och stötta sina användare. Även eftervärderingsaffordansen 

handlar om systemets förmåga att tillhandahålla information om handlingars utfall samt 

konsekvenser av dessa, vilket kan stötta samt förtydliga de kognitiva affordanserna. 

Handlingssekvensaffordansen stärker den kognitiva affordansen därför att denna affordans 
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lyfter upp handlingsmöjligheter, begränsningar och krav för att användaren sedan ska kunna 

utföra ett arbete med så hög kvalitet och säkerhet som möjligt. Den kognitiva affordansen 

handlar om att hjälpa och stötta användarna, med hjälp av navigeringsaffordansen som 

undersöker huruvida systemet är sök- och navigeringsbart kan stöttning, hjälp och större 

förståelse stärkas vilket också gör att den kognitiva affordansen blir mer omfattande. Därav 

kompletteras den kognitiva affordansen i enlighet med nedan, se tabell 11. 

Tabell 11. Sammanställning av de specifika affordanserna som kompletterar den kognitiva affordansen 

Kognitiv affordans 

Förvärderingsaffordans 

Informationsaffordans 

Eftervärderingsaffordans 

Navigeringsaffordans 

 

Vidare anser författarna att de fysiska affordanserna är grundläggande för att en användare ska 

kunna utföra någon typ av handlingar självständigt, vilket därmed innebär att affordansen kan 

ses som överflödig. En fysisk handlingsmöjlighet är många gånger en förutsättning för att en 

användare ska kunna utföra handlingar och därmed anser författarna att Goldkuhls (2008) 

affordanser täcker upp för den fysiska affordansen. Detta därför att förvärdering och 

eftervärdering handlar om att användaren utför handlingar baserat på systemets 

handlingsmöjligheter samt vilka utfall och konsekvenser dessa handlingar får för användaren. 

Även handlingssekvensaffordansen behandlar huruvida systemet tillhandahåller information 

kring handlingsmöjligheter, krav och begränsningar som användaren bör utföra för att arbetet 

ska hålla så hög kvalitet och säkerhet som möjligt. Dels bemöter navigeringsaffordansen 

huruvida systemet är enkelt att söka och navigera sig i. Författarna anser att dessa affordanser 

tillsammans täcker upp de handlingsmöjligheter som den fysiska affordansen söker efter och 

därav menar författarna att det inte finns något behov av denna affordans, se tabell 12 för en 

sammanställning. Författarna av studien menar även att Hartsons (2003) funktionella affordans 

i nästan alla fall kräver att en fysisk handling utförs och därmed faller den fysiska in även under 

diskussionen kring de funktionella affordanserna.  

Tabell 12. Sammanställning av affordanserna som ersätter den fysiska affordansen 

Fysisk affordans 

Förvärderingsaffordans 

Eftervärderingsaffordans 

Handlingssekvensaffordans 

Navigeringsaffordans 
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Författarna anser att sensoriska aspekter, i enlighet med de fysiska affordanserna, i många fall 

är en förutsättning för att handlingar ska kunna utföras. I ett gränssnitt måste användaren 

uppfatta informationen i gränssnittet genom synen och därmed anser författarna att den 

sensoriska affordansen inte tillför så mycket till ramverket. Författarna menar även att Hartsons 

(2003) kognitiva affordans i stor utsträckning täcker upp för sensoriska aspekter i och med att 

författarna då för en diskussion kring huruvida informationssystemet stöttar, hjälper och 

förenklar för användaren att tänka, lära, förstå och att veta. Det krävs sensorisk input för alla 

dessa delar. På samma vis menar författarna att de sensoriska affordanserna täcks upp av 

Goldkuhls (2008) fyra affordanser nedan, se tabell 13.  

Till att börja med innefattar förvärderingsaffordansen att systemet tillhandahåller information 

om vilka handlingsmöjligheter som finns tillgängliga, och för att användarna ska förstå dessa 

menar författarna att deras sensoriska egenskaper måste finnas som en naturlig del av 

användaren. Med andra ord är det något självklart och därav behöver det inte finnas en specifik 

affordans som ska identifiera detta. Informationsaffordansen handlar om att systemet kan 

tillhandahålla relevant information utifrån behov och krav. Författarna anser att den sensoriska 

affordansen innefattas i denna affordans och således behövs den inte. 

Handlingssekvensaffordansen och navigeringsaffordansen täcker även dem upp för den 

sensoriska affordansen. Författarna anser att en användares sensoriska egenskaper är en naturlig 

del av personen i fråga samt att andra affordanser täcker upp den sensoriska affordansens 

egenskaper och därför är den överflödig i sammanhanget.  

Tabell 13. Sammanställning av affordanserna som ersätter den sensoriska affordansen 

Sensorisk affordans 

Förvärderingsaffordans 

Informationsaffordans 

Handlingssekvensaffordans 

Navigeringsaffordans 

 

Den funktionella affordansen (Hartson, 2003) handlar om designegenskaper som hjälper 

användaren att åstadkomma en handling, en uppgift eller ett arbete med hjälp av systemets 

inneboende funktionalitet, vilket författarna anser att Goldkuhls (2008) affordanser inte tar 

med. Den funktionella affordansen kopplas samman användarvänlighet och funktionalitet för 

att skapa mening och tillsammans med Goldkuhls (2008) affordanser blir det en större och 

djupare mening då handlingsmöjligheterna kan fokuseras mer.  
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Till att börja med anser författarna att kommunikationsaffordansen syftar mer på systemets 

förmåga att vara användbart vid olika typer av kommunikativa handlingar, vilket funktionella 

affordanser inte fokuserar på. Därav anser författarna att denna affordans bör inkluderas i 

funktionella affordanser och genom detta stärks den funktionella affordansen. 

Informationsaffordansen och den funktionella affordansen kan komplettera varandra genom att 

den funktionella affordansen hjälper en användare att utföra sitt arbete med inneboende 

funktionalitet, tillsammans med informationsaffordansen kan denna funktionalitet 

tillhandahållas av systemet baserat på användares behov och krav. Bearbetningsaffordansen 

kompletterar den funktionella affordansen genom att denna affordans undersöker systemets 

automatiska förmågor, vilket författarna anser är relevant vid undersökning av funktionella 

affordanser. Den funktionella affordansen blir även tydligare med hjälp av 

handlingssekvensaffordansen därför att denna affordans tydligare definierar 

handlingsmöjligheter, krav och begränsningar i arbetet. Med hjälp av 

handlingssekvensaffordansen kan inneboende funktionalitet i systemet stärka att användarnas 

arbete utförs med högre säkerhet och kvalitet. Se tabell 14 för en sammanställning av vilka 

affordanser som kompletterar den funktionella affordansen.  

Tabell 14. Sammanställning av de specifika affordanser som kompletterar den funktionella affordansen 

Funktionell affordans 

Kommunikationsaffordans 

Informationsaffordans 

Bearbetningsaffordans 

Handlingssekvensaffordans 

Utifrån ovan reflektion och revidering av ramverket har författarna av studien utvecklat ett nytt 

reviderat ramverk, se tabell 15. Enligt utvärdering och diskussion ovan anser författarna av 

studien även att ramverket fortfarande behöver kompletteras med egenskaperna grader av 

affordanser, positiva och negativa affordanser samt saknade, avtagande och gömda affordanser.  

Tabell 15. Reviderat ramverk 

Hartson (2003) Goldkuhl (2008)  

Kognitiva affordanser Förvärderingsaffordanser 

Funktionella affordanser Kommunikatinsaffordanser 

  Informationsaffordanser 

  Eftervärderingsaffordanser 

  Bearbetningsaffordanser 

  Handlingssekvensaffordanser 

  Navigeringsaffordanser 
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8. Avslutning 

Nedan får läsaren en avslutande reflektion och diskussion av studiens resultat. Kapitlet 

innefattar även diskussion kring studiens metod. Diskussionen leder läsaren fram till studiens 

slutsatser och därefter följer förslag på framtida studier som författarna anser vara relevanta 

utifrån denna studies resultat.  

8.1 Diskussion 

Studiens syfte var att utforma ett förslag på ett ramverk för utvärdering och redesign av 

informationssystem baserat på affordanser, som testades genom en fallstudie. Efter att ha utfört 

denna studie anser författarna att de har uppfyllt syftet med studien. Författarna ställer sig nu 

frågan huruvida det är ett bra affordansbaserat ramverk? Och om det är ett tillfredställande 

resultat baserat på användningen av detta ramverk?  

Till att börja med anser författarna att affordanser är ett bra verktyg att använda för att utvärdera 

och redesigna ett informationssystem. Affordanser hjälper designers att förstå styrkor och 

svagheter i sin design och pekar ut förbättringspotential ur användarens perspektiv. Författarna 

anser även att det kan hjälpa designers att förstå användaren bättre genom att dessa två parter 

kan kommunicera om vilka handlingsmöjligheter som saknas eller finns men exempelvis skulle 

kunna förbättras. Affordanser sätter helt enkelt ord på krav och behov som en designer kan ha 

svårt att förstå i vanliga fall.  

Författarna anser dock att affordanskonceptet är brett vilket medför, som tidigare nämnt, både 

fördelar och nackdelar. Författarna har i sin studie försökt att koppla samman generella 

affordanser med mer specifika för skapa ett ramverk som täcker upp för affordanskonceptet 

men som samtidigt undviker de negativa aspekterna med begreppets bredd.  

Författarna anser vidare att de mer generella koncepten ger mer utrymme till designern då de 

tillåter mer egen tolkning än de specifika affordanserna. Författarna menar att detta kan vara en 

fördel då användaren av ramverket kan anpassa detta till sin specifika situation. Författarna 

menar vidare att de generella koncepten med större sannolikhet kan appliceras på flera 

situationer och kontexter än de mer specifika koncepten kan, just tack vare dess bredd. Det ger 

även större möjlighet att anpassa ramverket efter ett specifikt informationssystem vilket är en 

fördel. Nackdelen med de generella affordanserna i ramverket i fråga är dock att användaren 

går mer på bredden i sin utvärdering och missar specifika delar, vilket får konsekvensen att 
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utvärderingen inte får en helhet på både bredden och djupet. Författarna anser dock att 

ramverket till viss del behöver vara generell för att kunna appliceras i en vidare bemärkelse.  

Styrkan i de mer specifika affordanserna är istället att de ger tydligare riktlinjer vid applicering 

av ramverket och således kan se till att alla viktiga delar av informationssystemskontexten 

belyses. De väger upp för de generella begreppen och ger större stöd till den aktuella designern. 

Utvärderingen visade även att de specifika affordanserna kunde ge förslag på lösningar av mer 

specifik karaktär medan de generella begreppen tenderade att ge mer generella lösningar. I ett 

mer generellt fall kräver man även mer från designern i fråga och de specifika affordanserna 

kan på så vis stötta designers som inte har lika mycket erfarenhet. Nackdelen med endast 

specifika är dock, som tidigare nämnt, att de kan vara för styrande och den person som använder 

ramverket inte får tillräckligt med utrymme att se till sin specifika kontext.  

Affordanskonceptet som sådant är dock brett vilket medför att även de mer specifika delarna 

av ramverket ger utrymme för viss tolkning baserat på situation och kontext. Författarna anser 

dock att det är det som gör affordanskonceptet till ett unikt verktyg. Därav anser författarna att 

det är fördelaktigt att ramverket är öppet för tolkning på flera nivåer. Sammanfattningsvis anser 

författarna att en kombination av de mer specifika och mer generella på så vis kan ge rätt 

verktyg för att lyckas vid utvärdering och redesign av ett informationssystem.  

Samtidigt är det viktigt att belysa att den kunskapen och erfarenheten som designern innehar 

även kommer påverka hur tolkning görs och vad den personen ser i en artefakt. Det talar 

ytterligare för att ta begreppet till sin unika kontext och anpassa det efter de specifika 

förutsättningarna som råder där. Samtidigt kan det innebära att olika designers ser olika saker 

och det kan vara både positivt och negativt. Författarna anser också att kultur, kunskap och 

erfarenhet påverkar vilka affordanser, handlingsmöjligheter, som användare ifråga uppfattar. 

Författarna menar att detta är en viktig påverkan att ta hänsyn till vid utvärdering och redesign 

av ett system, detta för att det kan finnas affordanser som kan uppfattas av vissa användare men 

inte av andra. Vidare kan det också påverka helhetsintrycket och den generella användningen 

av ett system. Det vill säga, är det ett system som vissa användare upplever som svårt medan 

andra inte gör det, kan det vara fördelaktigt att undersöka vilka bakomliggande affordanser som 

respektive novis användare och en mer erfaren användare uppfattar för att på så vis förtydliga 

affordanser på ett eller annat sätt. Dock är kultur, kunskap och erfarenhet endast något som kan 

påverka uppfattningen av affordanser och författarna menar därför att användare av ramverket 

bör vara uppmärksamma på detta men det är inte inkluderat i ramverket på något annat sätt. 
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Således bör det även poängteras att designers i stor utsträckning bör ta hänsyn till de människor 

som ska använda systemet för att se till att designern lyckas fånga upp deras åsikter också. 

Avslutningsvis anser författarna, som tidigare nämnt, att affordanskonceptet ligger i tiden och 

tror att det är ett koncept som förhoppningsvis kommer få allt större plats inom design och 

utvärdering av såväl produkter som olika typer av system. Författarna anser att det är ett koncept 

som blir allt viktigare för att förstå användarna samt för att designa användarvänliga artefakter. 

8.2 Metoddiskussion 

Två mått som kan användas för att undersöka en studies trovärdighet och relevans är validitet 

och reliabilitet. Forskaren bör sträva efter att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. 

Dock ska dessa två kriterier alltid vägas mot den resurstillgång som finns när forskaren utformar 

själva studien i fråga (Björklund & Paulsson, 2012).  

Validitet beskrivs genom att forskaren undersöker i vilken utsträckning studien verkligen mäter 

det som planerades att mätas. Validiteten av en studie mäts generellt genom en användning av 

flera olika perspektiv. Ett tillvägagångsätt för detta kan vara att använda sig av triangulering 

(Björklund och Paulsson, 2012). Författarna anser att studien mätte det som planerades att mäta, 

därför att studien bygger på en välgrundad metodutveckling. Vidare också för att studien 

uppnådde sitt syfte samt besvarade de frågeställningar som ställdes initialt. Författarna anser 

även att studien stärker sin validitet då denna bygger på triangulering. Författarna har utgått 

från flera perspektiv och utvecklat sin studie baserat på detta vilket även talar för studien 

giltighet.  

Reliabilitet beskrivs generellt som kriterier för hur tillförlitligt mätinstrumentet som används 

är, det vill säga i vilken omfattning en forskare som upprepar studien skulle få samma värden. 

Även när det kommer till reliabilitet är triangulering ett bra verktyg att använda för att stärka 

graden av tillförlitlighet. Forskaren kan också använda sig av exempelvis kontrollfrågor under 

intervjuer för att på så vis undersöka aspekterna två gånger (Björklund och Paulsson, 2012). 

Bryman (2011) definierar reliabilitet genom att det handlar om överensstämmelse och 

pålitlighet hos de olika måtten som användes i studien.  

Författarna i den aktuella studien anser att studiens tillförlitlighet kan styrkas av studiens 

väldokumenterade tillvägagångsätt. Det innebär att om studien skulle upprepas finns det tydliga 

riktlinjer för hur forskaren i fråga skulle gå tillväga. Dock vill författarna poängtera att aktuell 

studie är av kvalitativ och tolkande karaktär vilket gör att en replikering inte är möjlig i lika stor 
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utsträckning som om studien hade varit av kvantitativ karaktär.  Då studien, som tidigare nämnt, 

bygger på triangulering styrker också detta studiens tillförlitlighet då resultatet styrks av flera 

datainsamlingsmetoder. En fundering författarna hade angående sina datainsamlingsmetoder 

handlar om att observationer hade kunnat utföras i större utsträckning för att på så vis stärka 

empirin. Det visade sig vid utvärderingarna att empirin i vissa fall inte var tillräckligt beskrivna, 

hade författarna haft tillgång till fler observationer av systemet i användning och som sådant 

hade detta kunnat förebyggas. Vidare menar författarna också att om det hade funnits tid, hade 

det varit önskvärt att validera resultatet med användarna ytterligare. I enlighet med den 

välgrundade metodutvecklingen ska forskaren varva teori med empiri kontinuerligt, men i 

denna studie kunde endast en empirigrundning ske en gång. Om resultatet hade presenterats för 

användarna hade mer specifika lösningar kunnat presenteras. Ytterligare ett förslag som hade 

stärkt studiens resultat hade varit att testa ramverket på flera olika informationssystem och på 

så vis undersöka både på bredden och djupet. I denna uppsats fanns det inte möjlighet till detta 

sett till tidsram men det hade varit ett sätt att validera resultatet ytterligare.  

I enlighet med Björklund och Paulsson (2012) ställde författarna av studien även kontrollfrågor 

under intervjuerna för att säkerställa att respondenterna hade förstått frågorna samt att 

författarna förstod respondenten korrekt, vilket också styrker tillförlitligheten av studien. 

Vidare är en nackdel med en kvalitativ metod att forskaren har ett visst tolkningsutrymme vilket 

kan påverka resultatet. Författarna ser inte detta som ett problem, utan vill uppmärksamma att 

detta är en naturlig faktor vid användning av kvalitativa forskningsmetoder. Således även 

affordanskonceptet.  

Författarna har utgått från tidigare teorier och forskning i stor utsträckning. Författarna anser 

att detta har påverkat studiens riktlinjer mot informationssystem och affordanser, på gott och 

ont. Fördelen är att studien i fråga validerar, och valideras av tidigare studier och forskning, 

nackdelen är att studien kan ha blivit färgad av tidigare studier. Exempelvis utgick författarna 

från befintliga affordansbaserade ramverk vid utformningen av sitt ramverk, vilket påverkade 

studiens utvecklade ramverk. Författarna menar att ett alternativ hade varit att utforma egna 

affordanser baserat på empiri. Dock anser författarna dels att detta hade varit för omfattande 

sett till studiens tidsram, vidare ansåg författarna att det fanns ett värde i att använda sig av de 

studier som redan utvecklats. Författarna menar också att ett ramverk baserat på redan befintlig 

forskning ökar studiens tillförlitlighet då denna kan appliceras i en vidare bemärkelse. Att 

studien även tillämpat en välgrundad metodutveckling talar för ramverkets trovärdighet då det 

grundats teoretiskt men också internt och empiriskt.  
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Författarna reflekterar också kring huruvida studien påverkades av att fallstudien var på 

uppdrag av Metrima. Författarna menar att de har försökt hålla sig så objektiva som möjligt för 

att inte påverka studiens resultat, men att författarna också skulle leverera ett resultat till 

Metrima vilket kan ha påverkat att resultatet fick en viss riktning. Dock anser författarna att 

uppdraget att komma med förbättringsförslag och studiens syfte inte motsade varandra, vilket 

talar för att resultatet inte påverkades i någon större utsträckning.  

8.3 Slutsats 

Frågeställning 1. Hur skulle ett ramverk baserat på affordanser kunna utformas? 

Den aktuella studiens resultat visar på, i enlighet med tidigare forskning, att affordanskonceptet 

är brett och innefattar ett stort tolkningsutrymme. Det medför att det utvecklade ramverket, trots 

försök att få det mer specifikt, ändå blev bredare än först tänkt. Författarna av studien menar 

dock att resultatet som ramverket producerade var tillfredställande i viss utsträckning men att 

kritiken framförallt riktas mot hur enkelt ramverket var att applicera och använda. Därmed 

behöver det affordansbaserat ramverket specificeras för att inte vara för brett och genom detta 

underlätta användning av ramverket.  

Därmed anser författarna att ett affordansbaserat ramverk bör baseras på både mer generella 

och mer specifika affordanser för att vara heltäckande för konceptet. Ramverket ska dock 

begränsas på så vis att inga överflödiga aspekter innefattas för att undvika upprepning och på 

så vis blir ramverket även mer hanterbart som verktyg för utvärdering och redesign av ett 

informationssystem. Studien visar även att det är viktigt att ta hänsyn till andra egenskaper 

utöver specifika affordanser när ett affordansbaserat ramverk ska utvecklas. Det tydligaste 

fyndet i studien innefattar att använda sig av grader av affordanser då affordanser i många fall 

inte är binära utan är av varierande kvalitet.  

Frågeställning 2. Hur väl fungerar det affordansbaserade ramverket vid utvärdering och 

redesign av ett informationssystem? 

Författarna av studien anser att den aktuella studiens resultat bekräftar affordanskonceptets 

potential gällande redesign och utvärdering av informationssystem. Detta med reservation till 

att begreppets applicerbarhet på informationssystem kan underlättas om det finns ett ramverk 

som är heltäckande gällande typer av affordanser men samtidigt avgränsat för att vara enklare 

att använda.  
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Affordanskonceptet som sådant är även mycket givande då det berör flera olika typer av 

aspekter. Begreppet lyckas exempelvis fånga interaktionen mellan teknik och människa, ren 

design i ett gränssnitt och kommunikativa aspekter på ett vis som få andra begrepp lyckas göra. 

Affordanskonceptet ger även designern tydligare förståelse för användarnas krav och behov 

och genom detta kan användaranpassade system utformas. Därmed anser författarna av studien 

att ett affordansbaserat ramverk för utvärdering och redesign av informationssystem är 

fördelaktigt att använda. 

8.4 Framtida forskning 

Affordanskonceptets utbredning och användning växer och flertalet studier, även denna, 

presenterar resultat som visar på begreppets potential och nytta. Aktuell studie hade ambitionen 

att sammanföra den forskning som utförts hittills för att sammanställa ett ramverk som är täcker 

upp för hela affordanskonceptet. Resultatet visar att ramverket fungerar som verktyg men 

ytterligare bearbetning och testning måste utföras för att utforma ett ramverk som är 

heltäckande och samtidigt hanterbart och inte för brett. Studien resulterar även i en reviderad 

version av ramverket som således inte testats ytterligare utan är ett förslag för framtida arbete. 

Därmed bör ytterligare testning utföras för att validera och bekräfta de resultat som studien 

presenterat. Framtida forskning bör därmed lägga ett fokus på att identifiera om det finns 

affordanser som i dagsläget saknas, som bör inkluderas i ramverket. Samtidigt bör det 

reviderade ramverket testas för att undersöka huruvida ytterligare affordanser för elimineras för 

att inte vara upprepande.  

Författarna av uppsatsen anser även att fler studier kan behövas när det kommer till att 

specificera affordanskonceptet som sådant. Detta för att konceptet fortfarande är brett och det 

finns utrymme för egen tolkning. Författarna anser att affordanskonceptet skulle gynnas av att 

specificeras mer då fler med större sannolikhet skulle förstå konceptet, därmed skulle det 

förhoppningsvis också användas i större utsträckning. Ramverket bör även testas på andra typer 

av informationssystem för att slutsatser ska kunna dras om dess applicerbarhet och 

generaliserbarhet inom informationssystemskontexten. Ett förslag är även att ramverket testas 

inom andra typer av verksamheter för att undersöka ramverket relevans inom andra kontexter. 

Författarna ser även hur det finns ett behov att undersöka informationssystemets anknytning till 

organisatoriska aspekter och i sådana fall bör den teoretiska referensramen breddas för att 

inkludera denna typ av aspekter.  
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Bilaga 1. 

Intervjuguide för semistrukturerade intervjuer med Metrimas kunder gällande utvärdering av 

det studerade systemet.  

Inledande bakgrundsfrågor 

 

Vad är din roll?  

Vad har du för arbetsuppgifter?  

Vilka moduler har ni installerat och vilka används på daglig basis? Använder ni några andra 

system som komplement? 

Hur använder du systemet i din vardag? Hur länge har du arbetat i systemet? 

Använder ni systemet enligt de riktlinjer som er leverantör satt upp eller har ni utformat egna 

rutiner? 

Hur många är ni som arbetar med systemet? 

1. Generellt om systemet 

a. Hur upplever du systemet generellt?  

b. Vad tycker du och varför?  

c. Vad är bra och vad är dåligt?  

 

2. DataView och DataValidate 

a. Hur använder du dessa moduler? Vilken av dessa använder du mest? Hur ofta 

använder du denna modul (antal per vecka)? 

b. Vad använder du denna till? Vilken information använder du? Hur använder du 

informationen?  

c. Hur upplever du att informationen presenteras i denna modul? Är något otydligt, 

är det någon information som saknas?  

d. Vilken information vill du främst se och ha tillgång till? I prioriteringsordning, 

eller visuellt på något annat vis?  

 

3. MaMonitor 

a. Hur använder du denna modul? Hur ofta använder du denna modul (antal per 

vecka)? 

b. Vad använder du denna till? Vilken information använder du? Hur använder du 

informationen?  

c. Hur upplever du att informationen presenteras i denna modul? Är något otydligt, 

är det någon information som saknas?  

d. Vilken information vill du främst se och ha tillgång till? I prioriteringsordning, 

eller visuellt på något annat vis?  

 

4. MaOperations  

a. Hur använder du denna modul? Hur ofta använder du denna modul (antal per 

vecka)? 

b. Vad använder du denna till? Vilken information använder du? Hur använder du 

informationen?  
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c. Hur upplever du att informationen presenteras i denna modul? Är något otydligt, 

är det någon information som saknas?  

d. Vilken information vill du främst se och ha tillgång till? I prioriteringsordning, 

eller visuellt på något annat vis?  

 

5. Driftpanel och startsida 

a. Hur använder du denna modul? Hur ofta använder du denna modul (antal per 

vecka)? 

b. Vad använder du denna till? Vilken information använder du? Hur använder du 

informationen?  

c. Hur upplever du att informationen presenteras i denna modul? Är något otydligt, 

är det någon information som saknas?  

d. Vilken information vill du främst se och ha tillgång till? I prioriteringsordning, 

eller visuellt på något annat vis?  

e. Vilken information är det du vill se på startsidan i systemet? 

i. Visas detta idag?  

ii. Vad tycker du om informationen som visas här? 

 

Är det något du vill tillägga?  

Vill du tipsa om någon annan vi kan prata med? 
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Bilaga 2.  

Intervjuguide för semistrukturerad intervju med respondent från Metrima, grund för utvärdering 

av ramverket i användning.  

 

1. Vad tycker ni om förbättringsförslagen? 

 

2. Blev det ett resultat som ni hade förväntat er? Varför/varför inte? 

 

3. Har förbättringsförslagen presenterat något som ni inte visste? 

 

4. Var det lösningar som ni själva inte har tänkt på? 

 

5. Kommer ni att använda detta resultat på något sätt? Hur i så fall? 

 

6. Anser ni att resultatet är applicerbart för er? Varför/varför inte? 

 

7. Hade vi kunnat göra på något annat sätt?  

 

8. Anser ni att det är något som saknas med avseende på resultatet?  

 


