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I 

Förord 
Uppsatsen är inom ämnet Informatik och jag som författat uppsatsen läser 
det fjärde året på Dataekonomprogrammet vid Högskolan i Borås. 
 
Till min handledare Jonas Hedman vill jag rikta ett stort tack för all 
uppmuntran och konstruktiv kritik, men framför allt kritiskt tänkande med 
den eviga frågan varför.  
 
Uppsatsens följer 1700-talsfilosofen Thomas Thorilds motto: 

 
”tänka rätt är stort med tänka fritt är större” 

 
(http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/universitetshuset.idD8.html) 
 



 

II 

Svensk titel: Handlingsbarhet, något nytt? 
 - En kritisk studie om handlingsbarhet 
 
Engelsk titel: Actability, some thing new? 
 - A critical study of actability  
 
Författare: Daniel Andersson 
 
Färdigställd (år): 2008 
 
Handledare: Jonas Hedman 
 
Abstract: Actability is a perspective on IT-systems that focuses on the 
interaction between the user and the system in a corporate environment. The 
actions performed by people and IT-systems are in focus. The perspective 
derives from a group of researchers at the University of Linköping known as 
the VITS group. The aim of this paper is to critically review the concept of 
actability, both in literature and an empirical study in a corporate 
environment, how the users view their ERP system through the actability 
perspective. Review of literature resulted in a model for how the actability 
criteria are in relation to each other without some of the criteria being in 
relation to any of the other, this suggests these criteria being inhomogeneous 
and unfounded. Also, a model over how he reports previously written in the 
area are connected to each other was drawn, this showed that all the reports 
were written by the few reaches within the VITS group without a critical 
standing point. This also suggests that actability as a subject does not have a 
good theoretical foundation as it has not been reviewed by anyone outside 
the group. The purpose of actability is to give support to users of IT systems 
and during the empirical review of this it was found that beginners in the 
system did not get adequate support as they lacked knowledge in the system. 
The research should focus on the user and their abilities in the system rather 
than design and functionality. Education of the users and improvement and 
adjustment of the system should be an ongoing process.  
 
 
Keywords: Actability, Usability, Functionality, critical review, VITS 
group, theoretical foundation  

http://en.wikipedia.org/wiki/Inhomogeneous


III 

Sammanfattning 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system vilket fokusera på vad som 
görs vid interaktionen mellan användaren och IT-systemet i 
verksamhetskontext. Handlingar vilka utförs av människor och IT-system 
kommer i fokus. Detta perspektiv är utvecklat av forskare i VITS-gruppen 
vid Linköpings universitet. Syftet med uppsatsen att kritiskt granska 
handlingsbarhetskonceptet i litteratur utifrån kriterierna för god 
handlingsbarhet. Litteraturgranskningen ledde till en modell över hur 
kriterierna för god handlingsbarhet är relaterade till varandra, utan att 
relationer kunnat härledas mellan samtliga kriterier vilket tyder på att de är 
inhomogena och lösryckta. Även en modell över hur rapporterna som 
behandlar handlingsbarhet hänger ihop genererades och samtliga artiklar är 
skrivna av ett fåtal forskare från VITS-gruppen, med många korsreferenser 
samt utan kritiskt förhållningssätt och eftersom inga rapporter om ämnet har 
skrivits utanför VITS-gruppen har inte heller ämnet fått utstå kritik och kan 
därmed inte ses som ett stabilt teoretiskt fundament. Handlingsbarhet, vars 
syfte är att ge stöd för användarna i IT-systemet, och vid undersökningen av 
affärssystem var det klart att nybörjaranvändarna inte ansåg sig få stöd 
eftersom det saknade kunskap i systemet. Forskningen borde lyfta fokus från 
design och funktionalitet till att ta in användaren och deras kunskap i 
utvecklingen och vid behov använda utbildning och förbättring/anpassning 
som kontinuerlig process.  
 
 
Nyckelord: Handlingsbarhet, Användbarhet, Funktionalitet, Kritisk 
granskning, VITS-gruppen, Teoretiskt fundament 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Handlingsbarhet är en relativt ny teori eller perspektiv att se på IT-system och 
deras nytta för användarna. Goldkuhl (1996) presenterar rapporten 
Handlingsteoretisk definition av informationssystem vilken är grunden för 
handlingsbarhetsterorin. Ågerfalk och Goldkuhl (1998) presenterar rapporten 
Elicitation and Analysis of Actability detta är första gången actability presenteras 
vilket sedan är grunden till ett antal artiklar om handlingsbarhet. Den här 
uppsatsen baseras i huvudsak på den senaste rapporten inom handlingsbarhet 
Handlingsbara IT-system – design och utvärdering av Goldkuhl och Cronholm 
(2006) vilken även är kursmaterial till 5 poängs kurs Handlingsbarhet - design 
och utvärdering vid Linköpings Universitet där Cronholm är kursansvarig. 
 
Handlingsbarhet fokuserar på de kommunikativa processerna gällande 
mottagaren av informationen. Användaren ska framför allt kunna förstå vad 
avsändaren avser och se vem avsändaren är. Ett informationssystem med hög 
handlingsbarhet innebär till exempel att systemet ger en tydlig feedback på de 
handlingar som användaren utför så som bekräftelse vi sparat dokument, och att 
mottagaren av ett meddelande på ett lättöverskådligt sätt förstår vem som har 
utfört handlingen, för att exempelvis kunna se vem som är säljare. 
Handlingsbarhet är även enligt Goldkuhl och Cronholm (2006) ett pragmatiskt 
perspektiv vilket har operationaliserats i metoder som kan användas för design 
och utvärdering av IT-system. 
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1.2 Problematiserig 
Även på Institutionen för data- och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås, där 
denna uppsats är skriven, sprids handlingsbarhetens idéer i ett antal kurser. Flera 
av forskarna som arbetar inom informatik vid Institutionen för data- och 
affärsvetenskap vid Högskolan i Borås är medlemmar i VITS-gruppen och vid 
undervisning tas denna teori och detta begrepp förgivet utan ett kritiskt 
förhållningssätt parallellt som de vid undervisningen trycker på vikten av att 
tänka kritiskt och ifrågasättande. 
 
Efter att ha läst in mig på området insåg jag att det är en mycket begränsad skara 
författare inom ämnet handlingsbarhet. I de rapporter (exempelvis From 
Usability to Actability (1999), Information Systems Actability Engineering, 
(1999), G Goldkuhl, S Cronholm (2006 )) som jag läst dyker ideligen samma 
författare upp, författarna är Cronholm, Guldkuhl och Ågerfalk. Vidare är 
majoriteten av referenserna i dessa rapporter (se ovan) till deras egna tidigare 
verk. De rapporter som behandlar ämnet handlingsbarhet är så gott som alla 
publicerade av forskare från forskningsnätverket VITS, (Verksamhetsutveckling, 
IT-användning, Styrning och samverkan) vid Linköpings Universitet. Hur 
objektiv går det då att vara i dessa uppsatser? När det gäller uppsatserna 
Bergström och Carlswärd (2006), Kindgren och Messom (2003) och Larsson 
(2004) med flera vilka behandlar och prövar handlingsbarhet så är den enda teori 
de har att utgå ifrån VITS-gruppens. Uppsatser inom ämnet handlingsbarhet har 
som regel handletts och handleds samt examinerats och examineras av 
handledare och examinatorer vilka är involverade i VITS-gruppen på ett eller 
annat sätt inbladade. Hur objektiva kan då dessa uppsatser vara? Det finns inte 
en enda rapport eller uppsats som granskar detta koncept kritiskt. Begreppet 
handlingsbarhet har inte heller tagit sig utanför VITS-gruppens vingar i Sverige, 
frånsett ett fåtal som har tagit upp socioinstrumentellt handlande, allt detta trots 
att begreppet handlingsbarhet har funnits i tio år. 
 
I metodkurser framhävs även vikten av ett stabilt teoretiskt fundament. 
Teoretiskt fundament är ett kvalitativt begrepp, alltså ligger det en subjektiv 
bedömning i begreppet. Generellt kan sägas för att ett teoretiskt fundament ska 
vara stabilt krävs det att det sker kognitiva aktiviteter inom ämnet, alltså ska 
rapporterna citeras och utsättas för kritik vilken i sin tur ska besvaras. Rimligt är 
också om rapporerna är publicerade i accepterade medier. Bedömningen av vilka 
medier detta är blir också en subjektiv bedömning. I detta fall borde även 
internationellt spridning vara skäligt krav för ett stabilt teoretiskt fundament. 
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1.3 Problemformformulering 
• Hur hänger kriterierna för god handlingsbarhet ihop? 
• Är handlingsbarhet något nytt? 
• Är handlingsbarhet kritiskt granskat? 

1.4 Syftet 
Sålunda år syftet med uppsatsen att kritiskt granska handlingsbarhetskonceptet i 
litteratur utifrån kriterierna för god handlingsbarhet. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas från att socioinstrumentellt handlande (handlingsteoretisk 
syntes) eftersom detta inte är något som ingår i grundkonceptet i första 
rapporten. Uppsatsen avgränsas även i att gå in djup i hur verksamheten 
påverkas av handlingsbarheten så som processkvalitet med mera. När det 
gäller användbarhet vilken i grunden är föregångaren till handlingsbarhet så 
begränsas denna till att bara ta upp ett par viktiga författare vilka har bidragit till 
den gemensam ISO-standard för användbarhet. 
 



 

 
- 4 - 

2 Metod 

2.1 Övergripande tillvägagångssätt 
Den första och övergripande metodologiska frågeställningen är hur uppfyller jag 
syftet med att kritiskt granska handlingsbarhetkonceptet. I uppsatsen innebär 
kritik inte något negativt utan att ifrågasätta. I uppsatsen försöker jag som 
författare vara så objektiv som möjligt men är medveten om att det är omöjligt 
att vara helt objektiv eftersom egna värderingar läggs in men målet är att 
minimera dessa.  
 
Enligt Goldkuhl (1998) går det att utveckla kunskap med hjälp av kritisk 
kunskap vilket innebär en kritiskgranskning och ifrågasättande av vissa 
företeelser. Kritisk kunskap innebär avslöjande. Vidare menar författaren att 
kritisk kunskap, ifrågasättande kunskap lämpar sig väl för en kritisk analys av en 
exempelvis systemutvecklingsmetod och dess bakomliggande förutsättningar, 
antaganden och värden vilket kommer att tillämpas i uppsatsen. 
 
Goldkuhl (1998) menar att kunskapen testas gentemot sig själv enligt konceptet 
intern grundning vilken innebär att flera olika källor har genererat byggklossar 
till en teori vilken bildar helheten. Denna helhet måste kontrolleras för att 
verifiera att den håller samman. Enligt Goldkuhl (1998) sker arbetet med att 
grunda kunskapen dold under tiden kunskapen utvecklas. 
 
Arbetet utfördes enligt traditionell uppsatsarbetsgång vi börjar med en 
litteratursökning till teorikapitlet vilket sedan analyserades. I diskussionskapitlet 
diskuteras teorin och analys delarna vilka knyts ihop till en helhet. 
 
I uppsatsen används både primärdata och sekundärdata, vilken samlats in för den 
kvalitativa frågeställnigen. Vid användning av sekundärdata måste beaktning ske 
av vilka metoder datainsamlaren använt sig av samt om eller hur stor del egen 
tolkning forskaren har lagt in i, alltså måste forskaren granska sekundärdata 
extra kritiskt (Eneroth 1984).  
 
Jag har övervägt ett par olika ansatser, först tänkte jag granska funktionalitet hos 
affärssystem utifrån handlingsbarhetsperspektivet. Efter att jag läst in mig på 
området, artiklar från VITS-gruppenshemsida, insåg jag att det var svårt att hitta 
teori om hur system skulle designas för att uppnå handlingsbarhet. Sökning 
gjordes även på Google med sökordet actability men inga relevanta rapporter 
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om handlingsbarhet hittades förutom de som finns på VITS-gruppenshemsida. 
Eftersom det endast finns material från en plats/organisation kan validitet 
ifrågasättas. Jag har sökt efter information som ställer sig och/eller kritiskt 
granskar handlingsbarhet utan resultat. Jag har även frågat en av VITS-gruppens 
forskare, Anders Hjalmarsson, om han kände till någon författare eller något 
material som kritiskt granskat handlingsbarhet vilket han inte kände till. Alltså 
en teoretisk lucka och där med given anledning till forskning inom ämnet 
handlingsbarhet med perspektivet kritisk granskning.  
 
Handlingsbarhetskonceptet innehåller 18 kriterier för att karaktärisera god 
handlingsbarhet i ett IT-systems. En modell över dessa kriterier med relationer 
till varandra skapades. För att skapa sammanhang hur handlingsbarhet har vuxit 
fram skapades en till modell utifrån hur rapporterna om handlingsbarhet bygger 
på varandra.  
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) tar i sin rapport upp hur ett IT-system bör 
utformas för att uppnå hög handlingsbarhet. Författarna exemplifierar hur god 
handlingsbarhet uppnås genom triviala IT-system men om handlingsbarhet 
fungerar i ett komplext IT-system har igen kritiskt granskat.  

2.2 Metodologiskpositionering  
Jag valde en hermeneutisk ansats eftersom avsikten var att skapa en helhetsbild 
utifrån delarna och att höja förståelsen främst för mig men även för andra inom 
området. Beträffande förståelse så håller jag inte riktigt med Gadamer som 
strävar efter att uppnå korrekt tolkning. (www.wikipedia.se) Frankfurtfilosoferna 
anser Gadamer underkastar sig auktoritet samt tradition allt för lätt. Då 
Frankfurtfilosoferna anser att någon korrekt tolkning ej existerar. Gadamers 
kriterium för att uppnå korrekt tolkning är enighet vilken kan uppnås på flera 
sätt. De menar att förståelse ej kan erhållas så vidare vi inte vet vad som 
påverkar våra uppfattningar vilket gäller för handlingsbarhet då det endast finns 
anhängare till denna metod. Vidare beträffande mitt kvalitativa förhållningssätt 
så är min ståndpunkt att det inte är möjligt för en kvalitativ forskare att vara helt 
neutral. Gummesson (1985) menar att om forskaren är lyhörd för ny information 
utan att hindras av tidigare kunskap vilket annars kan vara ett hinder för att nya 
infallsvinkar på problemet. 
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2.3 Litteraturgranskning/insamlingsmetod 
Den teoretiska grunden skapades genom ett iterativt arbetssätt, att växelvis söka 
information, läsa, bearbeta och skriva teori till uppsatsen. En emirisk 
undersökning är inte nödvändig för besvara frågeställningen eftersom uppsatsens 
syfte inte heller är komparativ. Ämnet handlingsbarhet är även såpas nytt så att 
det endast existerar i teorin. Jag har även tagit in teori från användbarhet vilken 
är handlingsbarhet delvis bygger på samt funktionalitet eftersom den skapar 
nyttan i systemen. 
 
När det gäller användbarhet finns det mycket skrivet och materialet söktes fram 
med hjälp av Google Scholar med sökordet usability vilket generade många 
träffar med bra material vid. Valet av teoretisktmaterialet gjordes utifrån 
kriterierna när de var skrivna och hur de har blivit citerade/refererade. 
Användbarhetskapitel begränsades eftersom syftet med kapitlet endast var att 
skapa bakgrundskunskap till perspektivet handlingsbarhet vilket bygger 
användbarhet men med ett annat fokus, fokus på handlingar. När det gäller 
handlingsbarhet finns det endast ett få tal skrivna verk (cirka tio stycken). 
Rapporten Handlingsbara IT-system – design och utvärdering av Cronholm och 
Goldkuhl (2006) utgjorde källmaterial till min uppsats. Varför just denna rapport 
valdes som huvudkälla motiveras med att rapporten är den senaste rapporten 
inom ämnet. Från samma rapport används kriterierna för god handlingsbarhet 
vilka tas upp i handlingsbarhetsteorikapitlet. Kriterierna är ordagrant citerade, 
utan omskrivning, för att undkomma egna tolkningar och värderingar då dessa 
kriterier är relativt invecklade.  
 
Handlingsbarhetskonceptet innehåller 18 kriterier för att karaktärisera god 
handlingsbarhet för ett IT-system. Hur dess kriterier hänger ihop var inte helt 
självklart, därför sökte jag efter relationerna mellan kriterierna i teorin men fann 
inte några tidigare beskriva samband. Utifrån denna undran sammanställdes en 
modell över hur dessa kriterier hänger ihop vilket inte var helt lätt eftersom det 
fanns fyra kriterier vilka jag inte lyckades lokalisera relationer till. Syftet med 
modellen över relationerna mellan kriterier var att skapa översikt och helhet. 
 
Vid framställningen av modellen över hur handlingsbarhetsrapporterna är 
relaterade till varandra användes Google Scholar och dess funktion för 
citering/referering med sökordet actability. Jag har upptäckt, och är medveten 
om, att Google Scholar någon gång missade någon referens men anses erhålla 
tillräcklig tillförlitlighet. Sökningar i två andra citeringsdatabaser genomfördes 
också. Dels ISI Web of Knowledge sorterad under teknik vilken visade sig vara 
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mycket sämre då endast genererade fyra träffar med sökordet actability och 
CiteSeer is a scientific literature digital library med samma sökord vilket 
genererade träffar men endast en enda rapport med citering/referering. Google 
Scholar var alltså överlägset bäst eftersom verktyget lyckades med både träffar 
och citeringar, trots att verktyget är tillgängligt för alla. Jag har endast upptäckt 
någon enstaka citering som Google Scholar missat vilket jag märkte när jag läst 
rapporten om handlingsbarhet.  

2.4 Tillvägagångssätt för analys 
Backman (1998) menar att kvalitativa metoder passar bra för helhetsinriktat 
fokus till skillnad mot kvantitativa metoder vilka lämpar sig bra för att söka upp 
och påvisa samband statistiskt om populationen är stor nog.  
 
Genomgående i uppsatsen använd att delar analyseras och delarna ihop sätts 
samman till större delar och på så sätt uppnås förståelse, men syftet är dock inte 
att skapa en över gripande förståelse för hela ämnet handlingsbarhet utan att 
delar inom ämnet. Även under analysarbetet användes iteration precis som i 
teorin.  
 
Relationerna mellan kriterierna för god handlingsbarhet togs fram genom att 
samtiga kriterier placerade ut på ett ark. Relationer mellan några kriterier kunde 
snabbt konstateras och ritas in. Efter att de uppenbara relationerna placerats in 
kunde andra konstateras en efter en placeras i efter hand tack vare ökad 
förståelse genom tidigare förståelse och teori.  
 
Vid framtagningen av framväxten inom ämnet handlingsbarhet användes Google 
Scholar och dess funktion med citering/referering. Jag utgick från första 
rapporten inom handlingsbarhet, Elicitation and Analysis of Actability 
Requirements av Ågerfalk och Goldkuhl och vilka rapporter som har refererat 
hit och vilka nya artiklar som refererat till föregående verk och så vidare. Dessa 
samband placerade in på ett ark i en trädstruktur. 
 
I kapitlet diskussion användes teori, tidigare analyserat material och empiri vilka 
utgjorde delar för vidare analysering med egna reflektioner till dels 
sammanhang.  
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2.5 Utvärderingsmetod 
Enligt Bryman (2002) tonas viken av mätningar och absoluta tal ner och medans 
utvärdering av arbetet prioriteras för att säkerställa vetenskaplig pålitlighet och 
giltighet.  
 
Pålitlighet kan delas upp i följande kriterium: Tillförlitlighet, om kopplingen 
mellan forskarens iakttagelser och de teoretiska slutsatserna. Alltså en 
bekräftelse på att verket är förmedlat på ett korrekt sätt. Överförbarhet, är 
resultatet möjligt att tillämpa på annan domän eller i annan kontext? 
Trovärdighet, om arbetet har utförts enlig rådande vetenskapliga principer? 
Saklighet, har forskaren handlat i god tro utan att lägga in personliga värderingar 
vilket påverkar resultatet? (Bryman 2002) 
 
Giltighet kan delas upp i delas upp i följande kriterier: Rättvisande bild, om 
undersökningen ger tilläcklig rättvisande bild utifrån de tankar och uppfattningar 
i fallstudien? Ontologisk autenticitet, om kunskapen bidrar till bättre förståelse 
hos de som medverkat i dess sociala miljö de lever i? Pedagogisk autenticitet, 
bidrar studien till att de medverkande får en förbättrad insikt i hur andra 
uppfattar företeelser inom ämnet? Katalytisk autenticitet Har arbetet bidragit till 
att medverkande kunnat förändra sin situation? Taktisk autenticitet, har 
undersökningen bidragit till att de medverkande erhållit bättre möjligheter att 
hantera sin situation förhållande till tidigare? (Bryman 2002) 

2.6 Presentationsmetod 
Enligt Goldkuhl (1998) styrs val av presentationsforma utifrån val av målgrupp 
vilken uppsatsen vänder sig till. Målgruppen för uppsatsen är studenter och 
personal vid Högskolan i Borås samt Vits-gruppen. Uppsatsen pressenteras 
skriftligt enligt IDA vid Högskolan i Borås gällande mall för uppsats. Utkastet 
av uppsatsen överlämnas till examinatorn och opponenten för konstruktivkritik, 
den konstruktivakritiken pressenterades efter att uppsatsen pressenterats 
muntrligt vid examinationstillfället.  
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3 Inledning användbarhetsteori 
Användbarhet är grunden för design av IT-system och pressenteras därför först. 
Användbarhet uppkom för första gången under andra världskriget då det 
engelska flygvapnet stötte på stora problem med de nyexaminerade 
stridspiloterna. Flygplanen var för avancerade att flyga vilket resulterade i att 
många plan inte ens nådde fram till striderna innan de störtade, bristen på 
användbarhet satte sina tydliga spår. I flygplanen fanns det alldeles för mycket 
funktionalitet i förhållande till piloternas kompetens och förmåga att lära sig 
under den korta tiden. Missförhållandet resulterade i ett enormt slöseri med 
mänskliga och materiella resurser vilket var oacceptabelt. Britterna började då 
fundera kring innebörden av användbarhet och vad som kunde göras för att 
förbättra möjligheterna till användbarhet för piloterna. (Nielsen 2002) Sedan 
starten har det pressenterats flera olika definitioner vilka bygger på varandra och 
forskaren Bennet är en av de första ut inom ämnet med sin definition. 

3.1 Användbarhet från början till ISO-standard 
Bennet är den första att använda begreppet användbarhet (usability) och närmar 
sig forskningen genom att lyfta fram interaktionen mellan systemet och 
användaren. Han introducerar tanken med tvåvägskommunikation (Bennet, 1979 
se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) och definierar användbarhet enligt 
följande:  

"Among other things, discretionary users must find the computer what many 
people term 'user-friendly'. I prefer to use the term 'usability': the quality 
making a device convenient and practical for a user doing work. I use this 
term to suggest interaction, to imply the importance attached to the process 
of using, and to indicate the opportunity for measurement." (Bennet, 1979, 
se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

 
1981 presenterar Shackel sin definition vilken snabbt blir kritikerrosad tack vare 
dess tillämpningsbarhet och mätbarhet utifrån följande kriterier: 
(Shakel, 1981 se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php)  
 

1. Effektivitet - Mäts i termer av snabbhet och felfrekvens i proportion till 
antal användare (Shackel, 1986 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 

2. Lärbarhet - Hur lätt systemet är att lära sig, med support (Shackel, 1986 
se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 
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3. Flexibilitet – Hur väl systemet tillåter ändringar i arbetsrutiner eller 
ändringar i arbetsmiljön (Shackel, 1986 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 

4. Attityd – Är inställningen till systemet genom negativa faktorer som 
uppkommer vid användandet, faktorer så som trötthet, obekvämhet och 
uppgivenhet (Shackel, 1986 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 

 
Shackels definition lyder enligt följande: 

"The usability of a computer is measured by how easily and how effectively 
the computer can be used by a specific set of users, given particular kinds of 
support, to carry out a fixed set of tasks, in a defined set of environments." 
(Shakel, 1981 se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

 
1991 presenterade den svenska forskaren Allwood sina kriterier för 
användbarhet (1991 se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

1. Åtkomlighet - är en grundläggande aspekt på användarvänlighet och med 
detta menas användarens möjligheter att få tillgång till programmet. Det 
kan bli problem om det är svårt att få tillgång till en dator, om någon del 
av systemet är ur funktion eller om svarstider är orimligt långa. Går det 
inte att lita till tillgängligheten, är det troligt att användaren i stället 
genomför sin arbetsuppgift på något annat sätt. (Allwood, 1991 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

2. Förenlighet – innebär förenlighet med, och stöd för, människans 
mentala funktionssätt. Informationen som presenteras på bildskärmen 
får inte vara för komplex. Användaren ska inte behöva komma ihåg 
massa information och data för att kunna använda systemet. Den bilden 
som skärmsnittet ger av systemet ska stämma överens med systemets 
innehåll, dvs logiken i systemet. (Allwood, 1991 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

3. Individualisering - begreppet innebär att det ska finnas valmöjligheter 
för användaren att t.ex. att förändra och anpassa kortkommandon, ändra 
storleken på text med mera. (Allwood, 1991 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 

4. Hjälpresurser – det finns olika, datorbaserade och icke-datorbaserade 
hjälpresurser. Datorbaserade hjälpresurser är at typen online-manual, 
felmeddelanden med mera. De icke datorbaserade hjälpresurserna är av 
typen instruktionsbok, kollegor och experter. (Allwood, 1991 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 
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1993 presenterar Nielsen sina kriterier för anländbarhet, notera att två av 
kriterierna är lika Shackels kriterier. (Nielsen 1993) 

1. Lärbarhet - Användaren ska enkelt kunna lära sig systemet för att 
kunna uträtta sina arbetsuppgifter så fort som möjligt (Nielsen 1993). 

2. Effektivitet – Hur hög produktivitet användaren uppnår när den har 
lärt sig systemet. (Nielsen 1993). 

3. Hågkomst - Systemet skall vara konstruerat så det är lätt att sätta sig 
in i det efter en tids uppehåll (Nielsen 1993). 

4. Fel - Systemet ska vara utformat för att eliminera att användaren att 
användaren göra fel. Skulle fel uppstå ska användaren lätt kunna åtgärda 
detta. Allvarliga fel som undantags fel men mera får absolut inte inträffa 
(Nielsen 1993). 

5. Tillfredställelse - Systemet ska vara tilltalande att använda. (Nielsen 
1993). 

 
Nielsen (1993) ser användbarheten som en faktor vilken bidrar till kvalitet i ett 
system. Systemet måste accepteras av användaren för att de ska bli ett bra 
system. Nielsen presenterar en katalogstruktur där ”system acceptability” är den 
högsta nivån och roten till de andra nivåerna. Vidare påpekar han att nyttan av 
systemet är vilken grad systemets funktionalitet täcker de behov som krävs för 
att kunna utföra de uppgifter som systemet är avsett för. Användbarheten 
handlar här i att använda systemets funktionalitet. Användbarhet tillämpas på 
alla aspekter där en människa interagerar med ett informationssystem vilket även 
inkluderar installation och underhåll.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Användbarhetsfaktorer (Nielsen, 1993, sid. 25) 
 

Figur3.1 Användbarhetsfaktorer 
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2001 presenterar Quesenbery användbarhet enligt fem kriterier som hon väljer 
att kalla de fem E:na. Det är inte heller här några stora förändringar från tidigare 
forskare, det hon lägger till är punkt tre vilken är handlar om hur tilltalande 
systemet är alltså hur väl anpassat gränssnittet är i utformning och uppbyggnad 
samt vilka färger och former som finns i systemet. (Quesenbery 2001 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php) 
 

1. Effective. Effektiv – Om arbetet går att genomföra så att målen uppfylls 
(Quesenbery 2001 se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 

2. Efficient, Ändamålsenlig - Hur ändamålsenligt och lämpligt systemet är 
för att utföra arbetet (Quesenbery 2001 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php). 

3. Engagemang, Tilltalande - Hur väl gränssnittet attraherar till sig 
användaren för interaktion och hur behagligt det är att använda 
(Quesenbery 2001 se: http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php).  

4. Error tolerant, Feltolerant - Hur väl systemet eliminerar fel och hur väl 
användaren kan åtgärda fel om det skulle inträffa på grund av 
exempelvis felaktigt användande (Quesenbery 2001 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php).  

5. Easy to learn, Lättlärd - Hur lätt det är för både nybörjare och mer 
erfarna användare att lära sig systemet (Quesenbery 2001 se: 
http://www.hcirn.com/atoz/atozu/usa.php).  

3.2 Sammanfattning användbarhet 
Shackel´s definition är grunden till de senare författarnas teorier vilka bygger 
vidare på hans faktorer, lägger till och förändrar dem lite men det är inga 
radikala förändringar. Shackel´s sista faktor, attityd är mycket intressant 
eftersom han tog upp denna redan på 80-talet, till skillnad mot ämnet 
marknadsföring där det fokuserat på attityd på senare år trots att det är ett 
välutforskat ämne (Solomon et al., 2006). Forskarna Bevan (1995), Sheiderman 
(1987, 1992, 1998) och Löwgren (1995) har även de tagit upp intressanta 
aspekter vilka uppsatsen avgränsas från. För att skapa en översikt sammanställs 
de mest betydelsefulla forskarnas faktorer inom begreppet användbarhet i 
kronologisk tidsordning. 
 
Figur 3.2 Jämförelse användbarhetsfaktorer 

Shackel (1981) Allwood (1991) Nielsen (1993) Quesenbery (2001) 
Effektivitet Åtkomlighet Effektivitet Effektiv 
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Lärbarhet Förenlighet med  
Människans 
 mentala  
funktionssätt 

Lärbarhet 
 

Ändamålsenlig 
 

Flexibilitet Individualisering Hågkomst Engagemang 
Attityd Hjälpresurser Feltolerant Feltolerant 
  Tillfredställelse Lättlärd 

 

Användbarhet ur olika perspektiv styr synen på användbarhet dels genom vilket 
perspektiv som används och hur mycket det innefattar. Beskådaren kan vara 
subjektiv och beakta användbarhet som någonting som enbart upplevs 
individuellt. Användbarhet kan ses som en ingenjörsmässig gren, det kan alltså 
aktivt bygga in användbarhet i systemet under utvecklingen. Vissa betraktar 
användbarhet ur ett socialt perspektiv, begreppet ses då som en viktig aspekt och 
stödjande av mänsklig kommunikation. Andra ser användbarhet som någonting 
som måste stödja förändring och utveckling. Perspektivet styr synen på 
användbarhet och hur man väljer att definiera och konkretisera det. Det finns 
ingen genensam definition av användbarhet men den mest accepterade 
definitionen är från ISO. Den internationella standarden heter ISO 9241-11 och 
lyder: 
 
”the extent to which a product can be used by specified users to achieve 
specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 
context of use” (Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 9) 
 
Det är värt att notera att användbarhet trycker på att en specificerad användare 
kan använda en specifik produkt för att uppnå specifika mål. Dessa mål ska, 
enligt föregående tabell, vara att erbjuda, ändamålsenlighet, effektivitet och 
tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang, alltså fokus på individen. 
Specificeringen leder till problem, i fleranvändarprogram när endas en 
användare är i fokus i taget, det krävs stöd för kommunikation mellan 
användarna vilket tas upp i nästa kapitel om handlingsbarhet. 
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4 Inledning handlingsbarhetsteori 
I slutet av 90-talet myntas begreppet handlingsbarhet vilket innebär att 
handlingar som utförs av människor och IT-system kommer i fokus. Det finns 
tre tongivande personer inom ämnet, Stefan Cronholm, Göran Goldkuhl och Pär 
J Ågerfalk. Först ut, 1998, var Ågerfalk och Goldkuhl med rapporten Elicitation 
and Analysis of Actability Requirement. Året efter pressenterades Information 
Systems Actability Engineering och Integrating Analysis of Business Processes 
and Usability Requirements med samma författare och dessutom Cronholm. 
(http://www.vits.org) 

4.1 Definitioner 
Cronholm och Goldkuhl definierar handlingsbarhet enligt följande: 
”Ett IT-systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och 
underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-
systemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext.” 
(Cronholm och Goldkuhl 2005, sid 3). 
 
Året efter förändrar de sin definition en aning till följande: 
”Ett IT-systems förmåga, i en verksamhetskontext, att utföra handlingar och 
att därigenom befrämja, möjliggöra och underlätta för användare att utföra 
handlingar både genom systemet och utifrån systemet baserat på dess 
information.” (Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 3). 
 
Handlingsbarhet fokuserar alltså på att ge användare ett bra handlingsstöd i en 
verksamhetskontext. Handlingsbarhet är ett kvalitativt begrepp vilket mäts enligt 
definition hur väl IT-systemet stödjer användare i sitt handlande. Även IT-
systemet är utförare av handlingar (agent) för att underlätta användarens 
handlingar. Enligt författarna Cronholm och Goldkuhl (2006) är handlingsbarhet 
ett pragmatiskt perspektiv och det är därför självklart att det har 
operationaliserats i metoder som kan användas för design och utvärdering.  

4.2 Vad är handlingsbarhet 
Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl (1999) menar att användbarhet inte stödjer 
relationerna mellan användare och aktivitet samt mellan aktivitet och verktyg.  
Grundstenarna i handlingsbarhet är att IT-systemet skall befrämja, möjliggöra 
och underlätta utförandet av användares handlingar. Cronholm och Goldkuhl 
(2006) tar upp en till viktig komponent, vilken är att IT-systemet automatiskt 
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skall kunna utföra handlingar, detta för att underlätta för användaren och då 
måste det finnas en viss ”intelligens” i IT-systemet genom fördefinierade regler 
om vad som ska utföras efter en viss handling. Handlingarna benämns som 
autonoma handlingar, alltså att systemet skall kunna utföra vissa handlingar per 
automatik efter en given handling.  
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att både användaren och IT-systemen 
utför handlingar. IT-systemet bör ses som agenter vilka utför handlingar som de 
har blivit instruerade att göra från användaren eller 
programmeraren/administratören. 
 
Ur ett handlingsbarhetsperspektiv så består IT-system av (Cronholm och 
Goldkuhl, 2002 se Cronholm och Goldkuhl 2006): 
”• en handlingspotential (en förutbestämd och reglerad repertoar av 

handlingar)  
• handlingar som utförs i interaktion mellan användare och IT-system samt 

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

utförda handlingar och förutsättningar för handling)  
• dokument (som handlingsförutsättning, handlingsmedia och 

handlingsresultat)  
• ett strukturerat verksamhetsspråk (språket sätter ramar för handlingar, 

verksamhetsminne och dokument)” (Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 8) 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att design av IT-system innebär att forma 
ett handlingsutrymme för användaren vilket både möjliggör och begränsar 
användarens handlande i systemet. Handlingsutrymmet utgör en repertoar av 
handlingar det vill säga en handlingspotential. För att kunna plocka upp tidigare 
utförda handlingar användas verksamhetsminnet, normalt i IT-systemets 
databas. Interaktion med IT-system sker vanligtvist genom skärmdokument 
vilka har en handlingspotential. Exempel på handlingar vilka vanligtvis utförs 
genom skärmdokument är registrera, spara och söka information. 
 
När företag gör affärer med andra aktörer (kunder och leverantörer) sker 
affärshandlingar. IT-systemets uppgift är enligt handlingsperspektivet att skapa 
förutsättningar för interaktion och utgöra ett medium för att utföra handlingar 
och kommunikation, till skillnad från avbildningsparadigmet vars mål att förse 
systemanvändare med information.(Cronholm och Goldkuhl 2006) 
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4.3 EIAL 
Elementary InterAction Loop (EIAL) går ut på att framställa och tydliggöra 
interaktiva användarsituationer. Loopen består av tre olika delar och den första 
är (S1) användaren agerar (S2) därefter utför IT-systemet kommandon (S3) och 
sedan kommunicerar IT-systemet till användaren. (Cronholm, Ågerfalk och 
Goldkuhl 1999) 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) vidareutvecklar och utökar modellen vilken 
består av (S1 Förvärdering) ”Vad kan jag göra? (S2Utförande) ”Nu gör jag!” (S3 
IT-systeme aktivitet) ”Datorns reaktion” (S4 Efterutvärdering) ”Vad har jag 
gjort” 

(Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999 sid. 81) 

4.4 Business modelling och GUI design gap 
Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl (1999) menar det är ett gap mellan 
affärsmodellering och systemmodellering vilken utgår från användbarhet.  

(Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999 sid. 74) 
Författarna argumenterar för att avsikten med handlingsbarhet är att överbrygga 
denna svaghet i användbarhet.  

Figur 4.1 Elementary InterAction Loop 

Figur 4.2 The Requirements engineering gap 
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Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl (1999) menar att det går att överbrygga gapet 
med hjälp av interactive situation proposals (IPS) och EIAL. IPS används för att 
analysera behoven av designen av interaktiva document och för en 
händelsestruktur vilken leder till en bättre förståelse i affärssystemkontext som 
ofta är inkonsekvent.    

(Cronholm, Ågerfalk och Goldkuhl 1999 sid. 84) 
 

4.5 God handlingsbarhet 
Med verksamhetsfokus påpekas att handlingsbarhet innebär att IT-system borde 
ses som om att de är en del av en organisation. IT-systemet fungerar som ett 
verktyg för att utföra handlingar genom att förse systemanvändaren med 
information och genom att skapa förutsättningar för interaktion och 
kommunikation med andra systemanvändare. (Cronholm och Goldkuhl 2006) 
 
Enligt Ågerfalk et al. (2002 se Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 8) uppnås god 
handlingsbarhet genom att användarna:” 

1. enkelt förstår vad som kan göras med systemet (tydlig 
handlingsrepertoar)  

2. kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose 
kommunikationsbehov)  

3. enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart)  
4. förstår konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar 

(handlingstransparent)  
5. direkt ser att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback)  
6. enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och 

lättåtkomligt verksamhetsminne)  
7. vet vem som sagt vad (”aktörstydlighet”)  

Figur 4.3 Actability – Bridging the requirements engineering gap 
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8. förstår använda begrepp (känd och begriplig vokabulär)  
9. förstår kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt 

tydligt)  
10. får ett bra stöd för handlande i verksamheten (handlingsstödjande)  
11. när jag har entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (god 

begrepps- och handlingskonsistens)  
12. när jag har lämpliga handlingsalternativ tillgängliga i en 

behovssituation (handlingstillgängligt)  
13. när jag har överblick över olika handlingssteg i en process och var jag 

befinner mig för tillfället (god handlingsöversikt)  
14. när jag vet om och i så fall hur och när en utförd handling kan ändras 

(ändringsbart)  
15. när jag endast behöver registrera/kommunicera relevant information 

(relevanta kommunikationskrav)  
16. när jag erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av 

relevant bearbetning och lagring av meddelanden (skapande av goda 
kommunikationsförutsättningar)  

17. när jag erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare 
(adressatrelevant kommunikation)  

18. när jag erhåller förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt 
sätt; t.ex lämplig tid, lämplig plats/media, lämplig form 
(adressatanpassad kommunikation) ” 

 
Kriterierna för god handlingsbarhet ovan är utgångspunkt för kritisk 
granskning av handlingskonceptet i verksamhetskontext. Dessa kriterier 
används för framställning av analys av teori. Nedan presenteras en mer 
detaljerat beskrivning av Cronholm och Goldkuhl (2006, sid 8) kriterierna för 
god handlings, direkt citerade utan omskrivningar för att undvika tolkning: 
” 
1 Enkelt förstår vad som kan göras med systemet (tydlig handlingsrepertoar)  
Detta kvalitetsideal handlar om att IT-systemet på ett tydligt och begripligt sätt 
visar den handlingsrepertoar som erbjuds, dvs vilka verksamhetshandlingar som 
kan utföras i en given situation. Genom att ha en tydlig handlingsrepertoar så 
stöds och utvecklas användarnas mentala bild av IT-systemet. T ex ska IT-
systemet tydligt informera om vilken typ av handling som erbjuds och om det är 
det en läs-, uppdaterings eller registreringshandling. Genom 
handlingsrepertoaren åstadkoms ett handlingsutrymme för användaren (Eliasson, 
2003). Ett exempel på att tydligt informera om vad som kan göras är att 
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formulera text, i t ex knappar eller andra skärmelement, på så sätt att de tydligt 
anger både beteckning på handlingen och beteckning på det aktuella objektet 
(tex planera ärende, registrera order). Ytterligare ett sätt som bidrar till ett 
förtydligande är att använda det språkbruk som normalt förekommer i 
verksamheten.  
 
2 Kan ”säga” det man vill genom systemet (tillgodose kommunikationsbehov)  
Denna princip framhäver att IT-system används för att kommunicera med andra 
aktörer i verksamheten. Kommunikationsbehov i verksamheten skall kunna 
tillgodoses genom IT-system. Det skall finnas möjligheter, genom olika 
fördefinierade fält, att registrera olika uppgifter i systemet som användaren 
önskar att andra personer skall bli informerade om. Dessa registrerade uppgifter 
blir ofta sparade i IT-systemets verksamhetsminne för att sedan bli förmedlade 
till mottagare.  
 
3 Enkelt tar sig till önskad plats i systemet (lättnavigerbart)  
Principen innebär att ge stöd för navigering i IT-systemet där en önskad 
verksamhetshandling kan utföras. Verksamhetshandlingen kan t ex innebära att 
användaren vill utföra en registrering eller enbart söka information om något. 
Navigeringsstödet skall ge ett enkelt stöd oavsett IT-systemets struktur. Det 
finns flera typer av navigering. En typ är hierarkisk navigering som innebär en 
förflyttning till närmast högre eller lägre nivå i IT-systemet. Det finns också 
sekventiell navigering som innebär en förflyttning inom samma nivå. En tredje 
typ är direkt navigering som innebär en förflyttning till en användningssituation 
lokaliserad var som helst i IT-systemet. För att användaren skall kunna orientera 
sig och enkelt kunna lokalisera var i IT-systemet en verksamhetshandling kan 
utföras bör en spårbarhet av navigeringen visas.  
  
4 Förstå konsekvenser av föreslagna och utförda handlingar 
(handlingstransparent)  
IT-systemet reagerar på användarens verksamhetshandling genom att utföra en 
systemhandling. En verksamhetshandling kan t.ex. innebära en uppdatering av 
vårdtagarinformation. IT-systemets handling innebär att verksamhetsminnet 
förändras. IT-systemet skall vara utformat så att användare i förväg förstår att 
verksamhetshandlingen innebär att verksamhetsminnet förändras. Det är viktigt 
att IT-systemet ger stöd så att användaren förstår konsekvenser av utförda 
handlingar. Detta gäller såväl förändringar av verksamhetsminne som andra 
systemhandlingar.  
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5 Direkt ser att det man försökte göra blev gjort (tydlig feedback)  
IT-systemet skall alltid ge ett begripligt svar på en utförd verksamhetshandling. 
Svaret kan bestå av en beskrivning av vad IT-systemet gjort och på så sätt stödja 
användarens tolkning av vad som har skett. T ex kan IT-systemet ge ett 
meddelande eller förändra innehållet av det aktuella skärmdokumentet som gör 
att användaren förstår att verksamhetsminnet har förändrats. En feedback skall 
även ges för navigeringshandlingar. Detta sker vanligtvis genom att systemet 
utför förflyttning till en annan plats i systemet. Ett sätt att stödja feedback i 
samband med navigering är att tydligt rubricera varje dokument. På så sätt kan 
användaren få en omedelbar bekräftelse på om navigering lyckats eller ej.  
 
6 Enkelt får hjälp med att veta vad som gjorts tidigare (tydligt och lättåtkomligt 
verksamhetsminne)  
Tidigare lagrad information skall vara lättillgänglig. Det innebär att information 
om tidigare utförda handlingar skall vara lätt att komma åt. Verksamhetsminnet 
kan bestå av både historisk information (vilka handlingar som tidigare utförts) 
och förväntade handlingar (handlingar som bör utföras) samt andra 
förutsättningar för handlingars utförande.  
 
7 Vet vem som sagt vad (”aktörstydlighet”)  
I kommunikationsintensiva verksamheter skall IT-systemet hålla reda på vem 
som har ”sagt” vad, IT-systemet skall vara aktörstydligt. Ofta finns det ett behov 
av att få reda på mer information än den som tillhandahålls av IT-systemet. Det 
kan finnas ett behov av att vid sidan om systemet kunna kontakta den som har 
”sagt” något genom systemet. Vi menar att det bör tydligt framgå vem som är 
ansvarig för innehållet i ett meddelande. Information om ”vem som har sagt 
vad” bör lagras som en del i verksamhetsminnet. Detta kvalitetsideal kan ses 
som en uppmaning till att förhindra anonymitet i IT-system. Aktörstydlighet kan 
handla om vilken organisation/ organisationsenhet och/eller vilken person som 
är kommunikatör.  
 
8 Förstå använda begrepp (känd och begriplig vokabulär)  
IT-systemets språk skall motsvara verksamhetens och användarnas språk. Det 
får inte finnas någon tvekan om innebörden av de begrepp som används. IT-
systemet skall erbjuda förklaringar till samtliga begrepp och relaterat till detta en 
beskrivning av de handlingar som kan utföras genom IT-systemet. IT-systemets 
språk (begrepp och termer) skall utgöra en naturlig och begriplig delmängd av 
de verksamhetsspråk som används av verksamhetens aktörer.  
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9 Förstå kommunikativ avsikt med olika meddelanden (intentionellt tydligt) 
Användare behöver förstå vad olika meddelanden (som skärmdokument) betyder 
avsiktsmässigt. Är meddelandet en rapport om något inträffat? Är det en 
handlingsrekommendation? Är det ett en handlingsuppmaning? Är det ett 
uttryck för ett åtagande? Är det ett uttryck för en målsättning? För att kunna 
använda systemet väl i verksamhet som ett kommunikationsinstrument är det 
nödvändigt att det inte råder någon tvekan om sådana här typer av 
kommunikativa avsikter.  
 
10 Få stöd för efterföljande handlingar (handlingsstödjande)  
Innehållet i skärmdokument skall ge goda förutsättningar för att utföra 
verksamhetshandlingar både genom IT-systemet och utanför IT-systemet. Detta 
innebär att den information som visas måste enkelt kunna tolkas samt att de 
handlingar som erbjuds skall vara lättillgängliga och adekvata. Relationer mellan 
olika handlingar skall visualiseras på så sätt att användaren enkelt förstår om det 
finns en speciell ordning mellan dem.  
 
11 Entydig och klar förståelse av olika handlingsuttryck (begrepps- och 
handlingskonsistens)  
En god begrepps- och handlingskonsistens innebär att användaren har entydig 
och klar förståelse av olika handlingsuttryck. Uttryck får inte skifta i betydelse 
(homonyma uttryck) och/eller att skiftande uttryck används (synonyma uttryck). 
Inkonsistenta uttryck skall undvikas för att minera risker till förvirring hos 
användare.  
 
12 Lämpliga handlingsalternativ enkelt tillgängliga (handlingstillgänglighet)  
Denna princip avser att lämpliga handlingsalternativ skall finnas tillgängliga i en 
behovssituation. Lämpliga handlingsalternativ kan avse registreringsbehov 
och/eller informationsbehov. Lämpliga handlingsalternativ bör inte saknas i en 
användningssituation. De bör inte vara svårtillgängliga, dvs de skall finnas där 
användaren befinner sig. Aktuella handlingsalternativ kanske finns på något helt 
annat ställe i IT-systemet (dess dokumentrymd), vilket gör det extra omständligt 
för användaren att utföra detta. Sådan svårtillgänglighet bör undvikas.  
 
13 Överblick av olika handlingssteg (handlingsöversiktligt)  
En god handlingsöversikt föreligger när jag har överblick över olika 
handlingssteg i en process och var i processen jag befinner mig för tillfället. Ofta 
är flera dokument i verksamhet relaterade till varandra på ett logiskt vis. De 
följer en tänkt arbetsordning. En användare behöver både kunna fokusera 
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handlingar som erbjuds inom ett dokument samt kunna få en bredare översikt 
över hur flera dokument och handlingar hänger samman.  
 
14 Om, hur och när en handling kan ändras (ändringsbarhet)  
Ett handlingsbart IT-system är ändringsbart. Ändringsbarhet innebär att kunna 
ångra tidigare utförda handlingar. Alla tidigare handlingar går förstås inte av 
verksamhetsmässiga skäl att ångra, men det är viktigt för användare att veta om 
och när en ändring är tillåten och möjlig att utföra. En god ändringsbarhet 
föreligger när användaren vet 1) om och 2) i så fall hur och 3) när en utförd 
handling kan ändras.  
 
15 Endast behöva registrera relevanta kommunikationskrav (relevant_ 
kommunikationskrav)  
Ett IT-system ska vara utformat så att endast relevant information behöver 
registreras. Med relevanta kommunikationskrav menas att den information som 
registreras både skall vara nödvändig (dvs ej redundant) för att mottagaren skall 
förstå den och att informationen inte sedan tidigare återfinns i systemet. Att 
tvingas registrera irrelevant information ger upphov till frustration. Information 
som återfinns i systemet sedan tidigare bör presenteras automatiskt.  
 
16 Skapande av kommunikationsförutsättningar 
(goda_kommunikationsförutsättningar)  
Denna princip handlar om att IT-systemet skall bidra till goda 
kommunikationsförutsättningar. Goda kommunikationsförutsättningar föreligger 
när användaren erhåller förväntade/önskvärda effekter i IT-systemet i form av 
relevant bearbetning och lagring av meddelanden. Verksamhetsminnet förändras 
så att användare senare kan nås av relevanta meddelanden; se vidare nästa 
princip.  
 
17 Erhållande av förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare 
(adressatrelevant kommunikation)  
En användare kommunicerar via ett IT-system därför att formulerade 
meddelanden förväntas få effekter i verksamheten. Denna princip innebär att 
förväntade/önskvärda effekter ska uppstå genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar relevanta meddelanden till andra användare. IT-system 
kan användas till att både filtrera och sätta samman information på olika sätt 
enligt fördefinierade regler. Genom att utnyttja denna möjlighet kan 
informationen bli adressatrelevant, dvs. den är relevant för läsaren i en specifik 
situation.  
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18 Erhållande av förväntade/önskvärda effekter genom att IT-systemet 
producerar/distribuerar meddelanden till andra användare på lämpligt sätt; 
t.ex. lämplig tid, lämplig plats/media, lämplig form (adressatanpassad 
kommunikation)  
Denna princip beror av den föregående principen men skiljer sig på så sätt att 
principen betonar att IT-systemet ska stödja att information sprids vid lämplig 
tidpunkt, via lämpligt media och lämplig form. Mottagaren behöver få 
information vid lämplig tidpunkt för att eventuellt kunna utföra förväntade 
handlingar. Detta innebär också att distributionen av meddelanden behöver ske 
på sätt som når mottagaren. T.ex kanske är mottagaren inte på en ordinarie 
arbetsplats (med stationär dator tillgänglig), utan behöver nås via mobila media.” 

4.6 Sammanfattning handlingsbarhet 
Handlingsbarhet är ett perspektiv på IT-system vilket fokuserar på vad som görs 
vid interaktionen mellan användaren och IT-systemet. Handlingar vilka utförs av 
människor och IT-system kommer i fokus. I detta perspektiv framhävs även att 
IT-systemet utför handlingar, autonoma handlingar, där utföraren är IT-systemet 
vilket benämns med termen agent. Det är dock inte klargjort vem som tar ansvar 
för IT-systemets handlingar. IT-system ses som instrument för teknikmedierad 
verksamhetskommunikation. I handlingsbarhet ingår även design och 
strukturering av funktioner för att uppnå lättnavigerbarhet. Funktionalitet 
beskrivs närmare i nästa kapitel. 
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5 Funktionalitet 
Rosson och Carroll (2002) talar om produktionsparadoxen: Människor betraktar 
sig gärna som komptenta, engagerade och produktiva, men de låter helst bli att 
göra sådant som hindrar deras kortsiktiga produktion, även om det skulle gynna 
den långsiktiga, som t.ex. att läsa (eller skriva) dokumentation. Därför försöker 
användaren hellre att lära sig funktionaliteten genom att utföra, snarare än att 
läsa, de vill helst lära sig systemet medan de klickar sig fram vilket, det skriver 
Nielsen (1993) om. Vidare menar Rosson och Carroll (2002) att äldre användare 
kan ha svårt att lära in nya beteenden som strider mot tidigare vanor. Det kan 
därför vara svårare för dem än för yngre användare att anpassa sig till nya 
gränssnitt. Helst skall ett system vara tillräckligt lätt att använda för att inte 
behöva ytterligare hjälp eller dokumentation utöver gränssnittet (Nielsen, 1993). 
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D.EU.PS.-modellen 
En modell för att analysera effekter av designen av IT-system genom att 
fokusera på användarens uppfattning är D.EU.PS.-modellen Syftet med 
modellen är att kunna klassificera funktionalitet som ett medel för att studera 
effekter hos IS-design. Modellen består av fem kategorier av funktionalitet: 
Önskad (Desired, D), Existerande (Existing, E), Använd (Utilized, U), Uppfattad 
(Percieved, P) och Tillfredsställande (Satisfactory, S). 
Figur 5.1 D.EU.PS modellen 

 
(Modifiering av D.EU.PS modellen (Ågerfalk et al.,. 2002, sid. 7) 
 
Att utnyttjade funktioner var en så liten del av befintliga funktioner är inte så 
konstigt men hur går det till att användarna uppfattar så stor del utan att veta om 
funktioner finns eller ej. Antagligen så tror användaren att det finns massa 
funktioner i de delar av IT-systemet där de inte har någon kunskap. Något som 
är mer intressant är hur användaren kan vara tillfredställd med funktioner som de 
uppfattar existerar men som inte existerar. 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) har förenklat Ågerfalks D.EU.PS-modell genom 
en modell med trädstruktur vilken har litet annat fokus. 
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Figur 5.2 Klassificering av IT-systems funktionalitet 

 
(Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 131) 
 
Enligt Nielsen (1993) så går det i de allra flesta fall att anpassa funktionaliteten 
så att den passar både nybörjare och expertanvändare men det är dock inte 
optimalt. Om ett affärssystem tas som exempel vilket är ett komplext IT-system 
så är frågan om nybörjaranpassningen skulle kunna vara ett hinder efter en stund 
när användaren kommit in i systemet och vill använda det effektivt. När 
användaren kommit från nybörjarstadiet vill den utföra operationerna snabbt och 
effektivt.  
 
En fördel med dessa guider och liknande är dock möjligheten att ångra, vilket 
Allwood (1998) tar upp benämner dessa stödjande programfunktioner som: 
undo, redo och history. Dessa gör att användarens misstag inte behöver få 
allvarliga konsekvenser och att felsökning underlättas. Vidare tar samma 
författare även upp att det är viktigt att felmeddelandet är utformat tillräckligt 
utförligt och konkret. Helst med ett tecken för att ovana användare ska kunna 
förstå felmeddelandet, det kan behöva kompletteras med text och användare ska 
kunna förstå utan att behöva söka i någon annan informationskälla. (Allwood, 
1998) 
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Allwood (1998) påpekar att det inte räcker att ett system innehåller alla 
nödvändiga funktioner för att utföra arbetsuppgifterna, eftersom användaren 
måste vilja använda systemet. Produktiviteten, alltså användarens förmåga att 
effektivt lösa sina arbetsuppgifter avgörs av den effektiva funktionaliteten, 
vilken är en kombination av systemets funktionalitet, användbarhet och att 
användaren via systemet har tillgång till lämplig information. Cronholm (1998) 
menar att ett system utan funktionalitet inte kan vara användbart då 
användbarhet inkluderar både hur användaren samarbetar med systemet och dess 
funktionalitet.  
 
När det gäller funktionalitet kan det vara olika grader av god funktionalitet och 
graden av den beror givetvis på ändamålet. Om vi förutsätter att systemet 
används till det avsedda syftet så kan en miniräknare ses som fulländad med alla 
funktioner som behövs. Ja, addition, subtraktion och multiplikation samt 
division men om mer avancerade funktioner ska beräknas så räcker inte de 
funktionerna och funktionaliteten är begränsad men fullt tillräcklig för de flesta.  
 
Danielsson och Drakengren (2003) har genomfört en empirisk studie hos 
Landstinget i Östergötland och de kommer fram till att det inte spelar någon roll 
hur god funktionaliteten är, om användarna av någon anledning inte kan eller 
vill använda det på ett effektivt sätt. För god användbarhet krävs god anpassad 
funktionalitet i kombination med faktorerna acceptans från användarna, 
kompetens hos användarna och användarvänlighet hos systemet. Även Cerda 
och Bokharaei (2006) konstaterar i sin empiriska studie att det gäller att anpassa 
funktionaliteten så att den passar för användaren.  
 
”När man använder sig av sökfunktioner måste man gå in på många olika nivåer 
och det blir klumpigt att söka. Det är svårt att skilja mellan de olika 
funktionerna” (Cerda och Bokharaei, 2006, sid. 10) 
 
Utifrån detta går det lätt att inse att funktionalitet måste anpassas så att det 
passar respektive användare eller användargrupp vilket Allwood (1998) kallar 
för individualisering. Åter till brittiska flygplansutvecklarna, om de hade haft 
denna kunskap så hade de antingen inte skickat iväg piloterna utan att utbilda 
dem bättre eller anpassa funktionerna bättre så att endast de haft tillgång till de 
nödvändiga funktionerna för att inte villa bort sig bland alla funktioner. Samma 
sak gäller i alla system, exempelvis så ska inte fler funktioner i ett affärssystem 
än vad som är nödvändigt för användaren synas. Detta för att personen ska 
kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. I ett affärssystem behöver 
inte lagerpersonalen till gång till de avancerade ekonomikalkylerna.  
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6 Analys 

6.1 Handlingsbarhetskriteriesrelationer 
För att skapa en översikt och ett sammanhang hos kriterierna för god 
handlingsbarhet och hur kriterierna hänger ihop placerade jag de 18 kriterierna 
på ett tomt ark och tänkte till om vilka kriterier som har relationer till vilka, inte 
hel lätt. Kriteriernas relationer är skapade utifrån min tolkning med grund i min 
utbildning och mina erfarenheter samt med ett affärssystem kontext tänk. 
Modellen är ett första utkast eftersom ingen tidigare har satt dessa i relation till 
varandra. Streckad linje är en svagare koppling och de som inte har några streck 
är de som jag inte lyckats härleda till någon relation. Konstigt nog finns det fem 
kriterier som inte har några relationer till andra vilket tyder på ett inhomogent 
perspektiv. Övriga kriterier vilka har relationer till andra kriterier och 
underliggande kriterier leder till kriterier på högre nivå. Tack och lov så ligger 
handlingsstödjande, tydlig handlingsrepertoar och tillgodose 
kommunikationsbehoven överst som huvudmål vilka återfinns i definitionen för 
handlingsbarhet men jag ser dock inte var första raden på definitionen ”IT-
systems förmåga att utföra handlingar” återfinns i kriterierna. 
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Figur 6.1 Handlingsbarhetskriterierelationer 

 
 
Enligt Goldkuhl1 är det även viktigt att notera är att mål på underliggande nivåer 
inte bara ska ses som delmål (medel) för mål på högre nivåer utan som viktiga 
mål i sig. Tydlig feedback och ändringsbart är kriterier vilka härstammar från 
användbarhet och skulle kunna ses som banala och självklara kriterier men 
tyvärr saknas i många IT-system. Kriteriet aktörstydlighet är något som 
härstammar från avbildningsparadigmet men också missas i många IT-system. 
Det sista lösa kriteriet, relevanta kommunikationskrav är ett banalt och självklart 
kriterium vilket kan ifrågasättas om det ens borde vara med.  
 
Modellen gör att det snabbt, enkelt och överskådligt går att se hur begreppen 
hänger samman. Beakta att handlingsbarhet är ett kvalitativt begrepp vilket ger 
plattas för tolkningar hos läsare. Även beskrivningarna av kriterierna är 
formulerade på sätt som möjliggör tolkning.  

                                                      
1 Göran Goldkuhl Forskningsledare VITS-gruppen, e-post den 14 maj2007 
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6.2 Handlingsbarhetens utbredning 
Efter att ha läst artiklar, licentiatavhandlingar samt doktorsavhandlingar om 
handlingsbarhet lästes även referenslistan för att säkerställa validitet. 
Förvånande stor del av referenserna var till författarnas egna tidigare verk. För 
att strukturera upp min kritiska undran tog jag hjälp av verktyget Google Scholar 
(http://scholar.google.com) för att se hur artiklarna om handlingsbarhet hänger 
ihop utifrån vilken verk som citerat till vilket verk.  
 
På konferensen Conference on Requirements Engineering (ACRE'98) i 
Australien den 26–27 oktober 1998 pressenterar Pär Ågerfalk, Göran Goldkuhl 
och Stefan Cronholm artikeln Elicitation and Analysis of Actability 
Requirements. Artikeln leder vidare till två nya artiklar: Information Systems 
Actability Engineering (1999) och From Usability to Actability (1999) med 
samma författare som ovan. Dessa två artiklar är flitigt citerade men knappt i 
något verk där inte originalförfattarna (Ågerfalk, Goldkuhl och Cronholm) är 
huvudförfattare eller medförfattare. (www.vits.se) Hur kan detta komma sig? 
Om det skulle vara ett stabilt teoretisktfundament borde inte någon eller några av 
citaten förgrena sig till andra forskare utanför VITS-gruppen? Jag har inte 
tidigare läst om något ämne där det korsrefereras så mycket. 
 
Det verkar som om actability inte har fått någon internationell spridning men 
däremot har socioparadigmet blivit något mer spritt. Artikeln med Goldkuhl 
(2001) Communicative vs material actions, sociality and comprehensibility har 
blivit citerad av 40 st och Goldkuhl andra artikel (2002) Actability: a way to 
understand information systems pragmatics har blivit citerad av 59 st men tyvärr 
är även majoriteten av de artiklar som citerat hit från VITS-gruppen med 
Ågerfalk, Goldkuhl och Cronholm i spetsen. Detta kan jämföras med Jabob 
Nilsens verk, Usability Engineering vilken ar blivit citerad 3384 gånger. 
(http://scholar.google.com) 
 
Modellen nedan är framtagen med information från Google Scholar där jag 
begräsat resultatet till forskningsnivå och Actability i rubriken. Avgränsning har 
gjorts från Socio-paradigmet eftersom de rapporter som citeringar dessa två inte 
leder tillbaka och där med inte är relevant för modellen, indikerade med pilar 
med texten socio.  
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Figur 6.2 Figur Citatrelationer mellan rapporter om actability 

S Cronholm, PJ Ågerfalk, 
G Goldkuhl;  (1999)  
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6.3 Handlingsbarhet vs användbarhet 
Utifrån definitionen av användbarhet fokuseras det på produkten och att den kan 
användas för att producera ett resultat. Vidare fokuseras på specifika användare 
vilka har olika behov och som uppfattar produkten på olika sätt. Hur kan IT-
systemet vara effektivt, tillfredställande, uppfylla specifika mål och skapa god 
attityd till samtliga användare? Inte så troligt men tanken är god. 
 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att användbarhet fokuserar på utförandet 
av sociala handlingar. Syftet är att handlingar ska leda till att önskade 
verksamhetseffekter. En överdriven rationell design av IT-system för att uppnå 
ekonomiska verksamhetsmål kan leda till en minskad tillfredsställelse hos 
användarna. Vidare påpekar samma författare att handlingar är 
multifunktionella, en handling kan leda till flera verksamhetseffekter och flera 
handlingar kan leda till en verksamhetseffekt. 
 

(Shackel, 1984, se Cronholm och 
Goldkuhl, 2006, sid. 11) 
 

 

(Ågerfalk, 2001) 

Användbarhet är mer influerat av kognitionsvetenskapen och handlingsbarhet 
fokuserar mer på balans mellan organisatoriska och individuella aspekter vid 
användning av IT-system. Användbarhetsfokus ser användare som de som 
interagerar med ett IT-system. Handlingsbarhet ser användaren som de som 
utför handlingar eller påverkas av de handlingar som utförs genom eller av IT-
systemet (agent). Användbarhet kan ses som ett kvantitativt begrepp och 
handlingsbarhet som ett mer kvalitativt begrepp. (Cronholm och Goldkuhl, 
2006) 

Figur 6.3 Fyra komponenter i en 
användningssituation  

Figur 6.4 A3 – modellen  
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Figur 6.5Användbarhet och handlingsbarhet 

 
Handlingsbarhet bygger på användbarhet men med verksamhetskontext och med 
fokus på handlingar alltså har de en hel del gemensamt enligt figuren ovan. För 
bästa effekt tror jag att utvecklarna borde ha båda koncepten i bakhuvudet för att 
uppnå bästa effekt.  
 
Citat från två herrar som har tänkt till och uttalat sig: 
Norman (1998 se Cronholm och Goldkuhl, 2006, sid. 11) ”I don’t want to use a 
computer, I want to accomplish something”. Användarna använder IT-system 
som verktyg för att utföra och koordinera handlingar. Winograd och Flores 
(1986 se Cronholm och Goldkuhl, 2006, sid. 11) menar att datorer är 
”essentially for communication, not for computation”.  

6.4 IT-system, bil eller tvättmaskin? 
Artefakt är ett begrepp som kan användas för att beteckna ett föremål som 
skapats av människor för att lösa en viss uppgift. Tabellen nedan är baserad 
utifrån dimensionerna statiska kontra dynamiska respektive självständiga kontra 
aktörsberoende. Statiska instrument har ingen egen förmåga till aktivitet till 
skillnad från dynamiska instrument vilka har det. Självständiga instrument utför 
något utan människlig inverkan. Aktörsberoende instrument utför inget på egen 
hand. 
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(Goldkuhl och Röstlinger, (2005 se Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 8) 
 
Weizenbaum (1976 se, Cronholm och Goldkuhl 2006) menade att på 70-talet 
sågs IT-system som automatiska maskiner, vilket inte alls stämmer överens med 
dagens syn. Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att nuförtiden betraktas IT-
system som ett interaktivt instrument eller verktyg som användaren nyttjar för 
att utföra sina arbetsuppgifter genom handling och kommunikation. IT-system 
hamnar till höger i figuren och tenderar att bli mer aktörsberoende.  
 
I definitionen av handlingsbarhet påpekas IT-systemets förmåga till att utföra 
handlingar. Dessa handlingar är dock formaliserade handlingar som 
fördefinierats. När IT-systemet är utförare av handlingen ses den som en agent. 
Detta innebär att IT-systemet är en ”handlande enhet” och handlar som 
företrädare för någon annan, de som är ansvariga för deras funktion. IT-system 
kan alltså utföra handlingar men det är skillnad mellan datorer och människor. 
(Cronholm och Goldkuhl, 2006) 

6.5 Var finns handlingsbarhet? 
Cronholm och Goldkuhl (2006) menar att handlingsbarhet är en samling 
egenskaper hos IT-system vilka har relationer till dess användare. Dessa 
relationer kallas relationella och det är de som har betydelse för användaren som 
ska utföra handlingar. Egenskaperna finns hos systemet men har betydelserna 
hos användarna och den kvalitet som uppstår i mötet kallas situationell 
handlingskvalitet, kvaliteten som uppstår i interaktionen mellan användare och 
IT-system. Kvalitet påverkas inte bara av IT-systemets handlingsbarhet, utan 
även av användares kompetens, erfarenhet och motivation. 

 Statisk Dynamisk  
Aktörsberoende Icke-utförande instrument 

som kräver handhavande 
från aktör (redskap)  
Exempel: Yxa  

Utförande instrument som 
kräver manövrering  
(körbar maskin)  
Exempel: Bil  

Självständig  Passivt instrument med 
funktion utan aktivt 
handhavande (hållare)  
Exempel: Vas  

Utförande, självgående 
instrument (automat)  
Exempel: Tvättmaskin  

Figur 6.6 Olika typer av instrument 
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Figur 6.71 Situationell handlingskvalitet vid IT-användning  

 
(Cronholm och Goldkuhl 2006, sid 133) 
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7 Diskussion 

7.1 Hanlingsbart för vem? 
Användbart eller handlingsbart är inget som går att mäta eftersom detta är 
individuellt för respektive användare och uppstår när användaren interagerar 
med systemet. Användbarhetens användning av IT-systemet på verkas av så 
många fler faktorer än de utvecklarna och designerna kan påverka. Det är tydligt 
att användarna blir tvungna att anpassa sig. 

7.2 Användare 
Användare är viktiga, utan interaktion med användarna blir ingenting gjort och 
där med inga handlingar utförda och effektiviteten lika med noll. Användare 
måste ses som en människa och människor förds inte med kunskap. Användare 
måste lära sig IT-systemet och detta kan ske i form av ”learning by doing” eller 
via strukturerad utbildning. När det gäller affärssystem gäller det inte bara att 
kunna system utan även verksamheten och respektive bakomliggande teori för 
att skapa förståelse och handlingsöversikt. I ett så pass komplext IT-system som 
ett affärssystem så måste alltså användarna ha en viss förförståelse eller 
kunskap. Utbildning av användare i kombination med anpassning och 
förbättring av IT-systemet är viktigt för att förenkla användningen av IT-
systemet. Men för att användarna ska se anpassning/förändring som positivt 
gäller det att de är inblandade eller att utvecklarna har samma perspektiv, vilket 
flera respondenter påpekar att utvecklarna inte har, de saknar 
verklighetsanknytning samt vet inte hur det går till i verkligheten. Trots att 
forskarna presenterar flertal modeller och metoder blir systemen bara mer och 
mer avancerade. Där med inte sagt att det är dåligt, systemen kan var riktigt bra 
men det spelar som sagt ingen roll om inte användarna kan använda dem så 
därför föreslår jag en kontinuerlig process med följande delar: 
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Figur 7.1 Anpassning/förbättring och utbildning 

Utbildning 
Av användare

Anpassning/förbättring
Av IT-system

 
Användare arbetar med olika delar av IT-systemet och har olika kunskap om det 
och uppfattar där med systemet olika. Från intervjuerna visar det klart att 
användare med begränsade kunskap uppfattar inte IT-systemet som 
handlingsbart medan användare med relativt god kunskap uppfattar IT-systemet 
som relativt handlingsbart. Detta påvisar en tydlig koppling mellan kunskap och 
uppfattningen av IT-systemet enligt D.EU.PS.-modellen. 

7.3 Effektiv användning 
Enligt definitionen av handlingsbarhet krävs det att IT-systemet består av 
attribut som beror på användarens, användningssammanhangets och uppgiftens 
natur för att den skall vara användbar. Det innebär att ett IT-system inte kan ha 
en användbarhet utan är bara en möjliggörare som kan användas av användare, 
vilka i ett sammanhang ska utföra uppgifter. Detta gör att det inte går att studera 
användarbarhet hos en produkt på ett säkerställt sätt om den är frikopplad från 
sitt sammanhang enligt ISO 9126-1. Begreppen ändamålsenlighet och 
effektivitet i ISO-definitionen av användbarhetsbegreppet går att mäta, medan 
begreppet tillfredsställelse är svårare att mäta.  
 
När det gäller handlingsbarhet krävs en användare som interagerar med IT-
systemet för att det ska var möjligt att se om IT-systemet är handlingsbart. 
Handlingsbarhetkonceptet har inte med effektivitet som något kriterium men 
enligt Cronholm och Goldkuhl (2006) uppnås effektivitet genom att IT-systemet 
är handlingsstödjande alltså: 
Om IT-system befrämjar och möjliggör handling → Effektivitet 
Om IT-systemet underlättar handlande → Tillfredsställelse 
 
Nyttan kan erhållas med olika fokus som samhällsnytta, verksamhetsnytta eller 
ekonomisk vinst, och effektivisering kontra nöje. Ekonomisk nytta innebär att 
systemet gör att verksamheten blir mer lönsam än den hade varit utan systemet. 
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Detta är förstås målet så gott som alla IT-system som används i verksamheter, 
men många system har också andra mål, som effektivisering av verksamheten, 
vilket i sin tur kan leda till ökad lönsamhet. Eftersom olika system används av 
olika sorters användare finns det varierande sätt att uppnå den eftersträvade 
nyttan. Det är därför svårt att säga exakt vad som ger en generell god nytta med 
system, utan man får se till systemen i användning. Nyttan av ett IT-system 
uppstår i användningen, och man måste ha kunskap om användarna och 
användningen för att kunna veta om systemet fungerar. Om systemet fungerar på 
ett sätt som inte är ändamålsenligt för verksamheten eller för användarna blir 
resultatet minskad nytta, och därmed minskad användbarhet och dåligt 
handlingsstöd. 
 
Att ett IT-system ska kunna användas effektivt är nog så gott som alla överens 
om. Vad krävs av användaren för att kunna använda IT-systemet effektivt? I ett 
antal uppsatser (se problematisering) där de har testat handlingsbarhetskonceptet 
så har de kommit fram till att systemet är både användbart och handlingsbart. 
Men i dessa test har de bara tagit förgivet att användarna har både hög och låg 
kunskap.  
 
För att IT-systemet ska bli effektivt, användbart och handlingsbart måste 
användarna förstå sig på systemet och kunna använda det. Jag tror inte att ett 
affärssystem kan vara så enkelt, användarvänligt och handlingsbart att vilken 
person som helst kan sätt sig i med affärssystemet och använda det. Om nu 
systemet skulle vara så pass enkelt skulle detta snabbt bli ineffektivt och 
trögarbetat när användarens kunskap stiger.  
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Figur 7.2 Utnyttjan av IT-system vs kunskap 

 
 
Det är möjligt att kombinera dessa ovanstående egenskaper så de passar för både 
nybörjare och expertanvändare. Detta kan göras genom att införa acceleratorer i 
användargränssnittet, till exempel genom att använda sig av olika typer av 
navigering i informationssystemet i form av direkt navigering, hierarkisk 
navigering och sekventiell navigering. Det är dock svårt att uppnå den optimala 
kombinationen av ovanstående egenskaper i användargränssnittet. (Nilsen, 
1993) Användargränssnitt kan vara grafiska eller textbaserade och enligt mina 
observationer av affärssystem så lämpar sig inte textbaserade användargränssnitt 
till nybörjare eftersom det blir en tröskel för att komma igång samt att 
handlingstransparensen blir nästan obefintlig. 

7.4 Fokus 
Det går inte att säga att ett IT-system är handlingsbart, det går bara att säga att 
det är mer eller mindre handlingsstödjande. I handlingsbarhetsdefinitionen står 
”Ett IT systems förmåga” före användare vilket tyder på systemfokus. För 
användarna ska få en chans att använda IT-systemets handlingsstöd krävs det att 
utvecklarna tar med användarna i utvecklingsprocessen. Cronholm och Goldkuhl 
(2006) pratar om ett vidgat perspektiv med nytt fokus men denna lilla fokus 
förflyttning, som tar med handlingarna, räcker inte. Det krävs ett fokuslyft, från 
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design och funktionalitetsfokus till att även ta in och beakta användarna. 
Utvecklarna måste studera hur användarna använder systemet och sedan 
förbättra, det duger inte med att utvecklarna tror att de vet hur användarna 
använder IT-systemet. Användarnas kunskap ökar med tiden de använder IT-
systemt och förhoppningsvis följer inställning och attityd med. Användar- och 
användningsfokus bör tas som ett komplement till handlingsfokuset i 
verksamhetskontexten för att öka handlingsbarheten i IT-system. Alla faktorerna 
påverkar användare i sin kontinuerliga utveckling vilket i sin tur påverkar 
användningen av IT-systemet enligt modell nedan. 
 
Figur 7.3 Fokus, design och funktionalitet samt användarefokus 
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7.5 Teoretisktfundament? 
Vad kommer det sig att handlingsbarhet inte har spridits internationell? Trots att 
vissa artiklar är skrivna på engelska och presenterade vid internationella 
konferenser?  
 
Figur 7.4 VITS-medlemmar, forskningsområdet IT-systemet handlingsbarhet 
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Det som jag ställer mig frågande till är hur det kan komma sig att ingen tidigare 
har kritiserat handlingsbarhet eller om konceptet är ignorerat vilket är en form av 
kritik Vad mer är värt att notera är att det är under tio författare till verken inom 
konceptet med ett fåtal återkommande. 
 
För att säkerställa validiteten vid framställningen av 
handlingsbarhetsrelationsmodellen (modellen över relationerna mellan 
kriterierna för god handlingsbarhet) frågade jag Goldkuhl via mailkontakt om 
han hade konstruerat någon modell över dessa relationer. Någon sådan modell 
hade inte tagits fram enligt Goldkuhl.  
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7.6 Slutsats  

7.6.1 Är handlingsbarhet något nytt? 
Ja, handlingsbarhet är i vart fall ett nytt perspektiv på IT-system vilket fokuserar 
på vad som görs vid IT-användning. Perspektivet fokuserar på handlingar som 
utförs av människor och IT-system. Handlingsbarhet definieras enligt: ”Ett IT-
systems förmåga att utföra handlingar, och att befrämja, möjliggöra och 
underlätta handlingar som utförs av IT-systemets användare både genom IT-
systemet och baserat på information från IT-systemet i en verksamhetskontext.”, 
IT-system ses som ett instrument för verksamhetskommunikation. 
 
Handlingsbarhet och användbarhet är begrepp som går i varandra, och i många 
fall överlappar varandra. Det beror mycket på vilket perspektiv på användbarhet 
beskådaren använder sig av, om ISO-standarden är utgångspunkt för 
användbarhet tas även de sociala aspekterna upp, vilket också gäller 
handlingsbarhet. Det som handlingsbarhet bidrar med är fokus på 
kommunikationsprocessen och kommunikation mellan användare medan 
användbarhetsperspektivet i främst fokuserar den enskilde användaren. 
Handlingsbarhet är enligt mig inte lika heltäckande som användbarhet men ett 
intressant nytt fokus som bör användas som komplement till övriga teorier och 
perspektiv inom utvecklingen. Cronholm och Goldkuhl pratar fokusvidgning 
vilket inte räcker, det krävs fokus lyft från design och funktionalitet till 
helhetsfokus där även användare tas med i utveckling. Eftersom gemensamt för 
användare med begränsade kunskaper i affärssystemet är att de ansåg sig också 
ett dåligt stöd i affärssystemet. 
 

7.6.2 Hur hänger kriterierna för god handlingsbarhet 
ihop? 

Kriterierna har relativt svag koppling till varandra men de flesta men hänger 
ihop enligt figur 6.1 (Handlingsbarhetskriterierelationer) vilken är en helt ny 
modell och anmärkningsvärt är att det finns kriterier vilka inte har relationer till 
andra vilket tyder inkonsistens i teorin. 
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7.6.3 Är handlingsbarhet kritiskt granskat? 
Actability är ett begrepp som inte har fått någon internationell spridning eller 
acceptans. Uttrycket har inte heller blivit utsatt för kritik, så jag ställer mig 
tveksam till om det kan vara ett stabilt eller ens teoretiskt fundament, när 
dessutom de tre grundarna är med i så gott som alla artiklar som skrivits om 
actability. Vid jämförelse utifrån hur citat som citerar verket hade Nielsens 
Usability Engineering blivit citerad 3384 gånger och det verk inom actability 
som blivit mest citerat är Goldkuhl och Ågerfalks Actability: a way to 
understand information systems pragmatics vilken har blivit citerad 59 gånger 
men tyvärr så är majoriteten av citaten till dem själva, cirkelreferenser.  

7.7 Källkritik 
Uppsatsens teori bestod av tre teoretiska områden och på två av dem fanns det 
mycket skrivet, såväl positivt som kritiskt med olika infallsvinklar. Däremot 
inom teorin kring handlingsbarhet saknades det både kritik och bredd av 
författare samt internationellspridning.  

7.8 Metodutvärdering  
Eftersom jag antog ett kritiskt förhållningssätt och vill skapa helhet och delarna 
visade sig kritisk hermeneutik vara den lämpligaste metoden. Hermeneutiken 
används för att skapa förståelse utifrån delarna för att skapa en större helhet och 
där med hitta luckor i teorin. Nackdelen är att det går att tolka på olika sätt vilket 
leder till att det inte finns någon korrekt tolkning. Alltså duger inte Gadamers 
strävan efter en korrekt tolkning, det finns fler faktorer som spelar in så som 
auktoritet och tradition. Vidare följer utvärdering vald metod enligt kapitel 2. 
 
Analysmetod 
Min slutsats beträffande analysmetod är att som oerfaren forskare tror jag att de 
är mycket svårt att utföra detta arbete på ett bra sätt med bra resultat utan givna 
mål. Jag tror att forskaren bör bestämma sig vad man letar efter i form av 
styrkor, svagheter, samband med mera.  
 
Pålitlighet 
Jag har arbetat med att säkerställa tillförlitlighet genom att använda många citat 
från de mest betydelsefulla inom ämnet samt rikligt med modeller för att läsaren 
själv kan dra sina egna slutsatser. Överförbarheten i arbetet är tveksam eftersom 
det är kritisk studie inom handlingsbarhet med resultat som påvisar ett instabilt 
teoretiskt fundament samt att modell som tagits fram över kriterierna är 
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specifika för handlingsbarhet men en god grund för att forska vidare inom ämnet 
med ett kritiskt förhållningssätt. Dock skulle det vara möjligt att använda 
sambanden eller viss brist på samband i modellen till närliggande teori som 
användbarhet. Trovärdigheten är relativt hög, framförallt modellen över 
handlingsbarhetkriterierna eftersom en av grundaren till handlingsbarhet har 
kontrollerat den. Men eftersom uppsatsen är på D-nivå så har inte författaren 
kunnat hålla sig till vald metod till 100% men utfört arbetet med avsikt att följa 
de vetenskapliga principer. Saklighet, jag som forskare har försökt att vara 
objektiv men jag tror inte att det är möjligt att vara helt objektiv då vissa 
ställningstagande krävs. Jag anser dock att jag är minst lika objektiv som VITS-
gruppen eftersom inte någon av dem har tänkt kritiskt. Men när det gäller 
modellen över handlingsbarhet påverkas denna inte av personliga värderingar 
utan samband vilka jag tidigare nämnt att de var granskade grundaren till 
handlingsbarhet då han reagerade positivt eftersom den var något helt nytt.  
 
Giltighet  
I uppsatsen finns ingen empiriskstudie utan baseras på analys, och om 
uppsatsens ger en rättvisande bild av ämnet finns det nog delade meningar om 
eftersom studien är av kritisk karaktär så kommer det nog att råda delade 
meningar beroende på inställning till handlingsbarhetskonceptet. Beträffande de 
inblandade i uppsats så kan jag bara svara för mig själv som forskare men jag 
tror det samma gäller handeldare och examinator att de kommer erhålla kunskap 
och förhoppningsvis en ny infallsvinkel men tyvärr tror jag inte att opponenten 
kommer att erhålla så mycket eftersom de förmodligen saknar viss förkunskap. 

7.9 Utvärdering av undersökning som helhet 
Att skriva uppsats själv har inneburit både fördelar och nackdelar. Fördelarna är 
flexibiliteten samt att jag har kunnat utföra arbetet på mitt eget sätt och 
nackdelarna vara att det har inneburit mycket arbete samt att jag inte haft någon 
att bolla idéer med vilket kunnat lede högre validitet. Enligt mig som författare 
är validitet god nog men annan tolkning av enstaka relationen mellan kriterierna 
för god handlingsbarhet kan göras på annat sätt men grunden för relationerna 
mellan kriterierna är lagd. Roligt att som student kunna påpeka en svag teoretisk 
grund samt att skapa en ny modell med relation mellan kriterierna så jag är nöjd 
med resultaten i uppsatsen. 
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7.10 Förslag till fortsatt forskning: 
Handlingsbarhet är ett ämne som hittills inte har fått utstå kritisk granskning, så 
nu var det på tiden. Uppsatsen är alltså en första kritisk granskning av begreppet 
handlingsbarhet vilket medför att det finns stora luckor kvar att fylla i den 
kritiska granskningen inom handlingsbarhet. En annan intressant infallsvinkel 
till ämnet är att betrakta, från både användare och verksamhetsperspektiv, och se 
hur dessa hänger ihop eller ej samt att ta in effektivitet/nytta eller ansvarsfrågan 
vid agenthandlingarna. Förhoppningsvis är min uppsats starten till en debatt 
inom ämnet. 
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