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Från användning till handling. Om kvalitet i ett marknadsorienterat informationssystem. 

Sammanfattning: 
Marknadsorienterade informationssystem är en typ av informationssystem som är på stark 
frammarsch. Hos Volvo har man sedan ett par år tillbaka arbetat med ett system som ska fun
gera för och ha en yta mot både bilförsäljare och kund. På IKEA:s varuhus håller man på att 
införa "kundkiosker", informationssystem som kunder ska nyttja antingen själva eller tillsam
mans med varuhusets personal. Många andra företag står också i startgroparna för liknande 
försök. En del av dessa försök ser ut som en blandning av traditionell postorder och digitala 
kataloger, andra går ut på att göra produkter och tjänster tillgängliga via globala nät. 

Det dominerande sättet att betrakta informationsteknologi och IT-kvalitet av idag utgår 
från ett användningsperspektiv. Detta ger dock dåligt stöd för arbete som rör marknadsorien
terade informationssystem. Marknadsorienterade informationssystem handlar i hög utsträck
ning om kunder och kundgränsytor. Ett användningsperspektiv behandlar användare och an-
vändargränsytor. I marknadsorienterade informationssystem är den intressanta interaktionen 
den som sker mellan en människa och människa-dator. (M-(M-D)). Ett användningsperspek
tiv fokuserar interaktionen mellan människa och dator (M-D). 

Denna avhandling utgår från att ett informationssystem ska betraktas som en del i ända
målsenliga sammanhang och att dess kvalitet bestäms utifrån en situationsbunden och ord-
ningsskapande rationalitet. Från denna utgångspunkt härleds en modell och ett kvalitetsmått 
tillämpbara på M-(M-D) sammanhang. Det centrala begreppet är actability vilket handlar om 
systemens prestationer. 

Med stöd i den modell och det kvalitetsmått som formuleras i denna avhandling blir det 
möjligt att se men också förklara en mängd iakttagelser som varken syns eller låter sig förkla
ras genom ett användningsperspektiv, exempelvis varför några av de mest framgångsrika IT-
projekten någonsin blev så framgångsrika, varför ett projekt kan vara misslyckat trots att dess 
produkt har blivit accepterad av såväl kunder som personal, varför långa och tunga förhand
lingar mellan personal och systemutvecklare kan vara nödvändiga för ett systems kvalitet, 
varför ett informationssystem kan förändra handlingsmöjligheter utan att förändra handlings
mönster, varför en förståelse av personalens och kunders föreställningar är så viktig, och sist, 
men inte minst, varför det är nödvändigt att lära sig att ta hänsyn till ett handlingssamman
hangs inre. 

Ett användningsperspektiv kan grovt sett ge stöd för att se och förklara iakttagelser och 
samband inom ramen för ett användningssammanhang, men de iakttagelser och samband 
som presenteras ovan går utöver ett vanligt användningssammanhang. Det är samband som 
"går in i" ett handlingssammanhang. 

Hela denna avhandling kan betraktas som en enda lång argumentation för en tyngd
punktsförskjutning från användning till handling, från MDI till M-MD-I, från användargräns-
snitt till klientgränssnitt, från användare till klient, från användningskvalitet till tjänstekvali
tet, och slutligen, från usability till actability. 
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FÖRORD 
Egentligen är svårt att i förväg säga vart ett arbete som detta ska ta vägen. Det 
är, som delvis också går att läsa i avhandlingens modell, ett successivt framväx
ande av insikt där varje nytt steg ändrar förutsättningar och möjligheter för det 
nästa. Då är det lättare att i efterhand förstå vad som har hänt. Detta kan bland 
annat göras genom att titta på olika inspirationskällor. Många av de "inspiratö
rer" som inverkat på detta arbete finns med inne i avhandlingen. Dock inte alla. 
Bland annat är det svårt att hitta Torbjörn Nordström. Med tanke på vad han 
betytt borde han ha fått ett väldigt stort utrymme. 

Några som fått ett visst utrymme är Erik Stolterman och Kristo Ivanov. Frå
gan är bara om utrymmet varit tillräckligt. Det känns som en omöjlig uppgift 
att fullt ut beskriva värdet av deras insatser. Med Erik som handledare och 
Kristo som ett outtröttligt stöd blir det omöjligt att skylla ett misslyckande på 
någon annan än mig själv. Ett stort tack ska ni ha för både skärpa och briljans, 
för att inte tala om tålamod. 

Stor tacksamhet går även till inspiratören och "projektpappan" Olov Fors
gren. Tillsammans med Mikael Söderström och Anna Croon har vi haft många 
både givande och roliga "projektstunder". Denna tacksamhet gäller också övri
ga kolleger vid institutionen för informatik. Ingen nämnd, ingen glömd. 

Det är svårt att förneka att ett avhandlingsskrivande många gånger är både 
uppslukande och slitsamt. Och detta, inte bara för den som skriver. En varm 
kram och ett stort tack ska ni i alla fall ha, Helena, Hanna, Malte och Felix. Både 
för att ni har stöttat, stått ut och klarat er helskinnade från detta äventyr. Nu 
borde vi väl kunna hitta på något nytt... 

Umeå och Sörmjöle, September 1995. 

Per Levén. 
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EN KORT INLEDNING -

PROVA, KUNDATTITYDER OCH 
INFORMATIONSTEKNOLOGI 

Det satsas stora belopp på informationsteknologi (IT) i dessa dagar. Takten är 
hög och förväntningarna stora. Men, hur bra går det egentligen? Och, görs det 
överhuvudtaget några utvärderingar? Detta arbete handlar på olika sätt om IT-
kvalitet och utgår ifrån att studier och utvärderingar av denna teknologi är ak
tiviteter som kommer att bli allt viktigare i takt med informationsteknologins 
ökade omfattning och betydelse. 

Hösten 1989 blev undertecknad tillsammans med Olov Forsgren tillfrågade av 
en representant för Volvohandelns utvecklings AB (VU) om vi ville medverka 
vid en kundattitydundersökning rörande kunders attityder till ett nytt infor
mationssystem för Volvos bilhandlare. Sedan ett par år tillbaka hade de arbetat 
med ett större projekt, syftande till att förändra sitt sätt att sälja bil från vad 
som delvis på skämt talades om som "hästhandel" till något mer seriöst. De ville 
sätta kunden i centrum och tänka sig systemet ur ett kundperspektiv. En bra 
bilhandel var en bilhandel som var bra för kunden, och ett bra informations
system var ett informationssystem som innebar något bra för kunden.1 

Internt upplevde VU sina ansträngningar som smått revolutionerande, detta 
i fråga om såväl bilförsäljning som systemutveckling. Man ville bli bättre i be
mötandet av kund och förbättra kundens situation i mötet med verksamheten. 
Det fanns flera motiv till detta. Ett var att bilhandel med tiden blivit alltmer 
komplicerad, dels genom ökad informationsmängd dels genom alltmer krä
vande bilkunder. Ett annat var att ett bilinköp nu kommit att bli den näst stör
sta investeringen för allt fler människor och därigenom något som definitivt 
borde behandlas seriöst. 

Det informationssystem man arbetade med gick vid denna tid under arbets
namnet Prova, detta i och med att det var ett prototypsystem som framförallt 
skulle provas och senare ligga till grund för ett mer slutgiltigt system längre 
fram. Prova var ett säljstödssystem som skulle vara placerat på skrivbordet 
mellan bilförsäljare och kund, och ett system som därigenom skulle ingå som 
en slags tredje part i mötet säljare-kund. 

Prova kretsade i hög utsträckning kring delarna "Specificera ny bil", "Söka bil 
i lager", "Finansiering", "Produktinformation", samt en del som allmänt gick un
der namnet "Älgen & fälgen". Specifikationer, sökfunktioner och finansieringen 
var av ganska traditionellt slag. Produktinformation och Älgen & Fälgen var 
mer speciella. Produktinformation motsvarade den lilla pocketbok som många 
bilförsäljare går och bär på som innehåller diverse uppgifter om alla tänkbara 
bilmodeller. Älgen & Fälgen bestod i en animering i vilken man visades skillna

1 För vidare läsning om denna undersökning, se (Forsgren & Levén, 1990) samt (Levén, 
1994). 



den mellan att undvika en älgkollision med eller utan ABS-bromsar, samt bilder 
av Volvobilar med olika färger respektive fälgar. 

Målsättningen med systemet var att förbättra situationen för och informa
tionen till kund. Därför ansågs en kundattitydundersökning som ett naturligt 
och viktigt steg för att bedöma provsystemets kvalitet. Under våren 1990 var 
vi med och genomförde undersökningen och fann attityder som kan fångas 
under uttryck som "löjligt", "teknik för tekniks skull" och så vidare men också 
"professionellt", "trovärdigt" och liknande. Och, det var inte så att vissa kunder 
gav ifrån sig de positiva omdömena medan andra gav de negativa. De flesta 
kunders övergripande intryck var en blandning av "löjligt" och "professionellt", 
på en och samma gång. 

Vid sidan av vår medverkan i denna attitydundersökning genomförde vi 
också en del andra undersökningar, däribland samtal med säljare, egna försök i 
rollen som kund samt läsning av projektdokumentation. I samtal med säljarna 
fann vi en blandning av skepticism och entusiasm, dock med en gemensam 
osäkerhet i hur vissa funktioner egentligen skulle användas i mötet med kund. 
Vidare var de irriterade över att systemet innebar dels en viss ordningsföljd i 
säljprocessen dels att de nu blev tvungna att ha nya bord. Vad gäller dessa 
bord var upprinnelsen den att VU försökte hitta bord som skulle underlätta för 
både säljare och kund att se Prova, men vilket dock ledde till situationer vilka 
en del säljare upplevde som att de "fick kunden i knät". Vid vår läsning av pro
jektdokumentationen var det, trots projektledningens formuleringar om kund
kvalitet, i huvudsak diskussioner och formuleringar om användarvänlighet och 
säljarens relation till systemet. Även om projektledningen kämpade för kund
kvalitet tycktes projektarbetet således gå ut på att göra Prova bra för säljarna. 

För projektledningen uppfattades projektet och Prova som en utmaning och 
något som närmast var att likna vid en bilbranschens revolution. Ur ett forsk
ningsperspektiv var projektet intressant i och med att man ville skapa ett sys
tem som inte bara var bra för en direkt användare utan också för en mer svår-
definierbar nyttjare, nämligen verksamhetens kunder. Det var ett informa
tionssystem som på en och samma gång skulle fungera både för två tämligen 
olika intressen och i två olika processer. Prova skulle ha en gemensam yta mot 
och fungera för såväl säljare som kund. Det skulle vara bra i både en sälj- och 

^ Löjligt! Teknikfö^s 
Proffsigt! tekniks skull! 
s^Ganska trovärdigt!^ Prova 

Kund 

Figur 1. Provas kvalitet med avseende på kundvärde. 
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en köpprocess, och ha en fungerande relation till både ett verksamhets- och ett 
kundintresse. En kravbild som mig veterligen inte är särskilt väl studerad. 

För att göra bilden riktigt tydlig kan det vara poäng att gå in lite närmare på 
några av de omständigheter som gör informationssystem i denna typ av situa
tion speciellt intressanta. En verksamhet, menar jag, innebär en sak för en an
ställd men något helt annat för en kund. Anställda arbetar och utför något för 
en verksamhet, och har ett ansvar och ett åtagande gentemot denna verksam
het. Vanligtvis tillbringar de också en stor del av sin tid inom och för den, och 
har (förhoppningsvis) en lagstadgad rätt till inflytande över utformningen av 
den, och så vidare. En kund däremot, han handlar i en verksamhet eller får en 
tjänst utförd av en verksamhet och kan ha "relationer" till i stort sett hur många 
verksamheter som helst. En kund tillbringar heller inte särskilt mycket tid inom 
var och en av dessa verksamheter, och är på så sätt mindre beroende av hur 
dessa verksamheter är utformade än en anställd. För att sammanfatta: att vara 
anställd eller kund implicerar olika slags förhållanden till en verksamhet. Och, 
något motsvarande torde gälla också för relationer till informationsteknologi. 
När ett system också ska nyttjas av en kund borde en mängd kvalitéer och fak
torer bli viktiga vilka inte skulle blivit det om det enbart nyttjats av en anställd. 

VU:s ambition att utveckla och införa ett informationssystem som också 
skulle ha kvalitet ur ett kundperspektiv visade sig vara svårt. Något som bland 
annat kan illustreras av de kunder som reagerade mot de mest påkostade 
funktionerna som löjliga, och säljare som inte kunde få detta system att 
stämma med deras sätt att sälja bil. Jag menar att VU:s svårigheter i hög ut
sträckning bestod i att de inte visste hur IT skulle utformas och implementeras 
för att fungera mot både kund och personal. Jag misstänker att det, för att 
klara dylika svårigheter, fordras en förmåga att kunna relatera IT-kvalitet till 
värde för kund och kunskap om hur en dylik kvalitet kan påverkas och för
bättras genom systemutformning och implementation. Det gäller att kunna 
bedöma IT-kvalitet med hänsyn till kundvärde1 och veta hur värderad kvalitet 
kan påverkas. I linje med detta kommer denna avhandling att utgå från två 
preliminära men övergripande frågeställningar, nämligen: 

• Vad bestämmer IT-kvalitet med avseende på kundvärde? 
• Hur kan IT-kvalitet i detta avseende påverkas och förbättras? 

Den första frågan ligger nära själva nyttjandet av teknologin medan den andra 
är mer relaterad till utvecklandet, införandet och förbättrandet av samma tek
nologi. Vad bestämmer alltså IT-kvalitet ur ett kundperspektiv? Vilka faktorer 
påverkar? Och, om man vill förbättra IT-kvalitet med avseende på kundvärde; 
vilka möjligheter har man för att påverka de faktorer som främst bestämmer 

1 Möjligtvis kan det framstå som något underligt att tala om kundvärde. Innebörden är dock 
bara att något är värdefullt för en kund. IT kan vara värdefullt för en människa exempel
vis genom att möjliggöra en kontakt med en god vän. Det jag dock vill komma åt är ett 
generellt begrepp för att något kan innebära eller vara upphovet till att en kund kan 
uppnå eller erhålla vissa önskvärda värden. 
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denna kvalitet? I och med dessa frågor kan man också säga att IT-kvalitet med 
avseende på kundvärde är avhandlingens studieobjekt. 

Denna avhandling har egentligen två syften. Det första kan formuleras till 
att skapa en djupare förståelse för IT-kvalitet med avseende på kundvärde, 
alltså avhandlingens studieobjekt. För att dock kunna studera detta objekt och 
skapa denna förståelse kommer en stor del av arbetet att handla om att formu
lera en modell. Avhandlingen innefattar på så sätt också en begreppsbildande 
ambition. Som ett mer generellt och övergripande syfte handlar avhandlingen 
om att formulera denna modell. Det centrala begreppet och tillika modellens 
kvalitetsmått är begreppet actability. 

Genom avhandlingens modell och begreppet actability kommer jag hävda 
att informationsteknologin måste ses i det sammanhang i vilket den samverkar 
med en mängd andra faktorer, däribland aktörer, och att det viktiga är de vär
den som detta samfällda handlande leder fram till för handlingssammanhang
ets klient. Kvaliteten i informationsteknologi kan varken frikopplas från de ak
törer med vilka den samverkar eller de människor som betjänas/drabbas av 
dess (med-)verkan. Preliminärt kan sägas att kvaliteten i Prova varken kan fri
kopplas från dess samverkan med försäljarna eller de värden som det kan 
främja hos verksamhetens kunder. 

I avhandlingen kommer hävdas att IT-området domineras av ett använd
ningsperspektiv och att detta perspektiv inte kan ge ett tillräckligt bra stöd för 
att bedöma och förbättra IT-kvalitet med avseende på kundvärde, eller för att 
förklara varför säljare och kunder reagerade på Prova och de förändringar 
som detta system innebar på de sätt som de gjorde. 

Genom hela avhandlingen kommer det pendlas mellan två begreppsmässigt 
sett olika nivåer, en som kan beskrivas som begreppsbildande och en som 
närmast kan karaktäriseras som illustrerande. På den begreppsbildande nivån 
kommer jag steg för steg formulera avhandlingens modell. På den illustrativa 
kommer jag dels illustrera och förtydliga de begrepp och de tankegångar som 
presenteras på den begreppsbildande nivån, dels pröva den begreppsbildande 
nivåns begrepp. Vissa gånger kan säkert detta pendlande leda till svårigheter 
och förvirring. Därför görs en kortfattad beskrivning av de begreppsbildande 
begreppen i en ordlista i slutet på denna avhandling. Tanken med denna är 
dock inte främst att bringa klarhet i dessa begrepp utan snarare att hjälpa läsa
ren att skilja de centrala begreppen från de som används i mer illustrativt syfte. 

Ser man till avhandlingens disposition ligger den första delen, En lägesöversikt 
på den illustrativa nivån. Denna del går ut på att relatera avhandlingens fråge
ställningar till IT-området och delar av relevant forskning. Den andra delen, 
Handling, har en klar tyngdpunkt på begreppsbildandet. Under denna del pre
senteras de flesta av avhandlingens centrala begrepp, även om de inte "sätts 
ihop". Det gör de däremot i den tredje delen, En modell. Under denna del pre
senteras såväl avhandlingens modell som begreppet actability. Om man skulle 
säga att del två presenterar modellens byggstenar presenterar del tre själva 
bygget. Del fyra slutligen, Några studier, är återigen en del med tonvikt på den 
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illustrativa nivån. Under del fyra prövas och illustreras avhandlingens modell 
genom ett par studier. 

Man kan tänka sig olika ingångar till ett arbete som detta. En av dessa utgår 
ifrån olika praktikers problem där systemutvecklare, i likhet med VU, försöker 
åstadkomma system som ska fungera bra gentemot en verksamhets kunder. 
En annan tar utgångspunkt i en kritik av ett användningsperspektiv och kvali
tetsbegreppet usability, och hävdar att dessa inte tillräckligt bra tar hänsyn till 
de verkningar som all informationsteknologi innebär för dess sociala samman
hang. I detta arbete har jag valt den första ingången och försökt relatera såväl 
kvalitetsbegrepp som modell till Volvos Prova. I ett kommande arbete är det 
troligt att jag istället väljer den senare. 

Begreppet informationsteknologi kommer att användas i en vid och tämligen 
oreflekterad bemärkelse, och synonymt med till begreppet informationssys
tem. Man kan säga att jag nyttjar en ganska enkel och intuitiv definition enligt 
vilken IT är en kombination av det som traditionellt sett brukar benämnas 
hård- respektive mjukvara. IT utgörs på så sätt av såväl de hårdare maskinella 
delar till vilka kan räknas skrivare, centralenheter, minnesenheter och så vi
dare, som de mjukare programvarumässiga delarna vilka till exempel kan be
stå i operativsystem, ordbehandlingssystem, överföringsprotokoll och så vida
re. Jag varken kan eller vill dra några hårda gränser mellan denna hård- och 
mjukvara. Snarare vill jag betrakta dem som en enhet. En del forskare1 nyttjar 
begreppet informationssystem för att också innefatta en användare. Det gör 
dock inte jag. Informationsteknologi och informationssystem kommer här att 
användas synonymt syftande på hård- och mjukvara. I båda dessa begrepp 
drar jag gränsen vid artefakten och håller människan vid sidan om. På så sätt är 
inte informationsteknologi och informationssystem system i den bemärkelse 
som förs fram genom den sociala systemteorin2 eller i kapitel fyra i denna av
handling. Däremot ska de betraktas som delar i dylika system. 

Det kommer ofta att talas om perspektiv, och när så görs används begrepp
et i dess alldagliga bemärkelse, ungefär som synsätt. Har man intagit ett visst 
perspektiv kommer vissa aspekter att bli synliga, och dessutom möjliga att 
värdera. Betraktar man något ur ett användningsperspektiv kommer olika an
vändningssammanhang och användningssituationer att träda fram. Betraktar 
man något ur ett handlingsperspektiv kommer olika handlingssammanhang 
och handlingssituationer att göra motsvarande. Till detta kan läggas att per
spektiven, i denna bemärkelse, kan relateras till olika ideal. Med ett använd
ningsperspektiv för ögonen ligger det närmast till hands att kunna främja olika 
användningsideal, exempelvis användarvänlighet. Med ett handlingsperspektiv 
är det troligare att olika handlingsideal blir bäst ombesörjda. 

1 Se exempelvis (Flensburg & Köhler, 1985). 
2 Med den sociala systemteorin avses den systemteori som framförallt företräds av West 

Churchman (se exempelvis Churchman 1968) och som presenteras längre fram i denna 
avhandling. 
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Ett ideal för en hammare ur ett användningsperspektiv skulle kunna vara att 
den skulle vara lätt att spika med för snickaren, alltså föremålets användare. 
Motsvarande ideal ur ett handlingsperspektiv skulle kunna vara att hammaren 
kunde medverka till bra bostäder och bostadsområden för olika boende. Det 
senare perspektivet kan i och för sig fordra att hammaren också ska vara lätt 
att spika med, men inte med någon enkel automatik eller nödvändighet. 

På ett plan behandlar denna avhandling frågorna varför och hur man kan och 
ska betrakta informationsteknologi i relation till kund- och verksamhetskvali
tet. På ett annat och mer generellt plan handlar den också om hur informa
tionsteknologi överhuvudtaget ska betraktas och relateras till sitt sociala sam
manhang. Det svar som kommer att ges kan ha olika innebörd och leda till 
olika konsekvenser. En möjlig innebörd är ett slag för mer estetiska och etiska 
aspekter inom ämnet informatik. En annan är att användningsperspektivets in
klusive verktygsmetaforens dominans slutgiltigt måste brytas och ge plats för 
nya alternativa angreppssätt. 
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DEL I - EN LÄGESÖVERSIKT 
Denna del syftar till att sätta in detta avhandlingsarbete i sitt sammanhang. 
Först kommer avhandlingens övergripande frågeställningar att relateras till in
formationsteknologins praktikerfält och ämnesområde (kapitel 1). Därefter föl
jer en granskning av ett användningsperspektiv (kapitel 2) samt en diskussion 
kring några alternativa perspektiv till detta användningsperspektiv (kapitel 3). 

1. IT-OMRÅDET OCH STUDIER 
Det är lätt att uppfatta IT och IT-området av idag som oerhört "hett". Våra hög
sta styrande tillsätter IT-ministrar och IT-kommissioner1, våra dagstidningar 
har extrabilagor om digitala motorvägar2, på tekniska museet är det IT-festi-
val3, och en nystartad tidskrift som i hög utsträckning kretsar kring Internet 
har skapat en i det närmaste kultstämning runt elektroniska nät4. Det är svåra
re att veta hur man ska förstå och överblicka detta fenomen och område, såväl 
till omfattning som utveckling. Detta är ett förhållande som också kan sägas 
gälla för avhandlingens studieobjekt, alltså marknadsorienterade informations
system. 

I detta första kapitel ska jag ge en grov bild av marknadsorienterade infor
mationssystem samt relatera detta arbete till dylika system och sätt att bedriva 
IT-studier. 

1.1. Marknadsorienterade informationssystem 
Vad är marknadsorienterade informationssystem och på vilka sätt förhåller sig 
dessa till de frågeställningar som presenterades i inledningen till denna avhand
ling? Ett marknadsorienterat informationssystem är ett informationssystem 
som nyttjas som en del i den yta som finns mellan ett företag och dess kunder5. 
Som exempel på tillämpningar kan nämnas Volvos Prova, men också system 
som bankomater och liknande. Dessa system kan betraktas som marknadsori
enterade i och med att de är vända mot och nyttjade av ett företags kunder. 

På IKEA:s varuhus håller man på att införa vad man kallar kundkiosker. Det 
är informationssystem som kunderna ska nyttja för olika tjänster antingen själ
va eller tillsammans med varuhusets personal. Många andra företag står också 

1 (Blume, 1994). 
2 (Juslin, 1994). 
3 (Brink, 1994). 
4 När tidskriften Wired började ges ut kunde den närmast framstå som ytterligare en fack

tidskrift för redan frälsta nätanvändare. Efter bara en kort tid stod det dock klart att den 
lyckats skapa sig en läsekrets långt utanför de redan invigda. 

5 Diskussioner om marknadsorienterade informationssystem finns bland annat redovisade i 
den projektdokumentation som producerats i anslutning till ett forskningprojekt som gått 
under namnet MIT-2000. Man talar där om marknadsorienterad informationsteknologi. Se 
(Albinsson & Forsgren, 1995). 
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i startgroparna för liknande försök. En del av dessa försök handlar om bedriva 
handel genom en blandning av postorder och digitala kataloger1, andra hand
lar om att göra sina produkter och tjänster tillgängliga via globala nät2. Samtli
ga dessa försök är intressanta som exempel på försök med marknadsorientera-
de informationssystem. 

Det talas ibland också om publika system3. Socialstyrelsen försöker utforma 
system som ska förse patienter med medicinsk information, och vissa kommu
ner är i startgroparna för att tillhandahålla kommunmedborgare diverse kom
muninformation. Marknadsorienterade informationssystem kan ses som en 
delmängd av publika system. Gemensamt för både publika och marknadsori
enterade system är att de framförallt är till för människor utanför den organi
sation som informationssystemet handlar om eller nyttjas i. Det kan vara kun
der, patienter, medborgare och så vidare, men hela tiden personer som varken 
kommer att nyttja systemen särskilt ofta eller vara speciellt beroende av de 
organisationer som utvecklat dem. Medan publika system kan definieras som 
informationssystem som på något sätt är riktade mot och tillgängliga för nå
gon slags bred allmänhet, kan marknadsorienterade informationssystem alltså 
ses som en delmängd riktade mot och tillgängliga för en organisations kunder. 

Marknadsorienterade och publika informationssystem kan sägas vara för
hållandevis sena inslag inom IT-området. Även om det gjorts vissa ganska ti
diga försök är det först under sent 80-tal och tidigt 90-tal som det blivit vanligt 
att diskutera och utforma informationsteknologi som ska nyttjas av någon an
nan än en väl initierad och inarbetad användare. Förklaringarna till detta kan 
troligtvis vara många men en faktor som ändå ser ut att ha en särskilt stor be
tydelse är de genombrott och utvecklingar som skett på den tekniska sidan. I 
och med att multimediala aspekter, fönsterhantering, pekskärmar och så vi
dare kunnat göra såväl dialog som presentation både mer intuitiva och hanter-
bara har det blivit görligare att utforma system som också ska kunna fungera 
för personer som bland annat kan karaktäriseras som "sällananvändare". 

Precis som för IT-området i stort är det rimligt att tänka sig att inte heller 
marknadsorienterade system har nått några gränser för tänkbara artefakter 
eller tillämpningsområden. Det man kan se idag är system som biljettautomat
er, informationskiosker, postorderköp via nätverk och liknande, men mycket 
talar ändå för att detta bara är en början. Ett marknadsorienterat informations
system finns i gränslandet mellan företag och kund men riktat framförallt mot 
kunderna. Ett marknadsorienterat informationssystem är alltså orienterat, i be
märkelsen riktat, mot ett företags marknad och del i den kommunikation som 
ett företag har med denna marknad. Marknadsorienterade system innebär på 
så sätt en fokusering på de personer som befinner sig utanför en organisation 
men som ändå kan sägas vara de personer som företaget primärt är till för. 

1 Det finns bland annat ett stort postorderföretag i Tyskland som lagt in hela sitt sortiment 
på CD-skivor som distribueras till kunder som så önskar. 

2 Som ett lite, men ändå exempel kan nämnas de försök som tidningen Z-magasin håller på 
med där de lagt upp sin Z-shop som en tjänst tillgänglig via "Webb-sidor" på internet. 

3 Se exempelvis (Grönlund, 1994). 
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1.2. Fokuseringar vid IT-studier 
Betraktar man den forskning som bedrivs kring informationsteknologi av idag 
får man ofta se forskare som antingen studerar detta fenomen med avseende 
på antingen nyttjande eller utvecklande. Antingen så är man intresserad av 
produkten och olika aspekter rörande ett nyttjandet av den, eller så koncentre
rar man sig på den process under vilken denna produkt blir utvecklad. Inom 
bägge dessa grupper finns det också variationer i huruvida man intresserar sig 
för tekniska eller sociala aspekter och frågeställningar. I dessa sammanhang be
traktar jag alla de val som innebär antingen eller som olyckliga. De frågor som 
denna avhandling ställer handlar om både produkt och process, och både tek
niska och sociala aspekter. Och, detta betraktar jag som nödvändigt för att kun
na förbättra IT med avseende på kundvärde. Frågorna handlar om IT-området 
i dess helhet och behandlar både nyttjande och utvecklande, och dessutom in
kluderande både människor och teknologi. Jag vill kunna relatera tekniska 
aspekter till sociala sammanhang men också kunna visa hur kunskaper som 
rör nyttjande har betydelse för situationer som handlar om utvecklande. Ett 
sätt att förtydliga detta är att vända blicken mot arkitekturens område. 

Arkitektur handlar i icke ringa omfattning om byggnader och boende Man 
behandlar former, stilar, tidsepoker, färgsättningar, konstruktionssätt, utform
ningar och så vidare, allt i syfte att utveckla en känsla för vad som är bra och 
mindre bra egenskaper i olika byggnationer. Och, detta görs i relation till de 
sammanhang i vilka de ska nyttjas. Kvaliteten i en byggnad går inte att be
stämma utan en tydlig, om än implicit, referens till det sammanhang i vilket 
den ska ingå. Det handlar om form såväl som funktion och struktur, och studi
erna går såväl inåt mot byggnadernas uppbyggnad och konstruktion som utåt 
mot de sociala sammanhang i vilka de ska verka. 

IT-kvalitet måste på samma sätt som byggnadskvalitet relateras till det soci
ala sammanhang i vilket teknologin ska verka. För att kunna utveckla och in
föra bra system krävs en utvecklad förmåga att bedöma och värdera produk
ter och nyttjande. Det smått tragikomiska kan annars bli systemutvecklare som 
utvecklar system utan den minsta känsla för om det som de gjort är något bra 
eller ej. De måste kunna skilja dåliga system från bättre. Det handlar bland an
nat om att utveckla en god förmåga i att känna igen och värdera sitt områdes 
produkter. Om man säger att IT-kvalitet med avseende på kundvärde handlar 
om produktkvalitet handlar frågor om hur denna kvalitet kan påverkas om 
processkvalitet. Men i båda fallen är det viktigt att kunna hålla kvar både en 
teknisk och en social dimension. 

Att välja antingen process- eller produktinriktade studier innebär att ta den 
andra sidan på något sätt för given. Om man menar att det går att studera pro
cessen utan hänsyn till produkten utgår man från att en god process automa
tiskt leder till en god produkt. Fokuserar man uteslutande produkten finns en 
motsvarande förvissning om att processen alltid ordnar sig bara man vet vad 
man vill åstadkomma. Min inställning är, med risk för att bli tjatig, att den an

1 För såväl initierade som intressanta diskussioner om arkitektur, se (Lundequist, 1992). 
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dra sidan aldrig kan lämnas vind för våg. De frågor som avhandlingen behand
lar omfattar både nyttjande och utvecklande, och både produkt- och proces-
studier. Och, detta i ett och samma ögonblick. 

Det finns ett par forskningsfält som mer eller mindre framgångsrikt lyckats 
hålla samman process och produktstudier. Ett av dessa är det fält där man stu
derar konsekvenser av datorisering. Med utgångspunkt i att datorer innebär så 
pass stora förändringar för individ såväl som organisation och samhälle tycks 
forskare inom detta fält mena att det är av yttersta vikt att förändringar beting
ade av informationsteknologi kan kartläggas så väl det bara är möjligt. I Sve
rige har forskning inom detta område bedrivits på en mängd olika platser, 
bland annat finansierat och framdrivet av Arbetsmiljöfonden och Styrelsen för 
teknisk utveckling genom deras gemensamma forskningsprogram Människa-
Datateknik-Arbetsliv.1 Till en av de mer kända grupperna inom fältet kan räk
nas de som finns på Public Policy Research Organization vid University of Cali
fornia i Irvine.2 Med förgrundsfiguren Rob Kling i spetsen har de genomfört 
mycket omfattande studier kring datoriseringens konsekvenser. 

Gruppens utgångspunkt är att datorisering är en social process som betingas 
av och påverkar såväl organisationsformer som värderingar, normer och an
dra aspekter av mänskliga verksamheter.3 Gruppen är kritisk till den utbredda 
teknikdeterminismen, det vill säga den inställning som säger att det enbart är 
tekniken som styr utvecklingen och att denna kraft är okontrollerbar. Istället 
menar de att vi måste försöka förstå det komplexa påverkansförhållande som 
råder mellan teknik och organisation för att medvetet motverka olika problem 
så långt det bara är möjligt.4 För att koppla de insikter de vunnit genom nytt-
j andestudier till utvecklande har de utvecklat checklistor som kan användas för 
systemvärdering, och modeller för konstruktion och implementation5. 

Ett annat fält som innefattar såväl nyttjande- som utvecklandestudier är 
MDI-fältet (Människa-Dator Interaktion). Detta är ett stort fält som huserar in-
formatiker, datavetare, psykologer, ingenjörer och så vidare. Det är ett fält 
som inte är lätt att entydigt definiera men tittar man på de försök som ändå 
gjorts så ser man att det spänner över alltifrån djupare psykologiska teorier till 
hårdare tekniska utgångspunkter6. Vissa förespråkare menar att människa-da
tor system består av användare, dator, uppgift samt omgivning och att samt
liga dessa måste tas med i beräkningen vid diskussioner om dylika system. Ett 
typiskt inslag är modeller för att förstå själva interaktionen, andra är design av 
användargränssnitt samt psykologisk-organisatoriska frågeställningar. 

Inom MDI-området finns många olika intressanta ambitioner och utgångs
punkter. Det jag dock i detta sammanhang ser som mest intressant är deras 
grundläggande perspektiv. MDI av idag intar ett utpräglat användningsper

1 Som exempel kan nämnas (Broady, 1987), (Henriksson, 1987) och (Waern, 1987). 
2 För en mycket bra genomgång av gruppens arbete, se (Broady, 1987). 
3 Se exempelvis (Kling, 1980) och (Kling, 1978). 
4 Se exempelvis (Kling, 1991). 
5 Se exempelvis (Kling, 1984). 
6 För en kortare genomgång av MDI-områdets omfattning, se (Wang, 1992). 

Sida 10 



spektiv. De studerar och försöker förstå denna teknologi i användning vilket 
innefattar studier av både de människor som ska använda tekniken och teknik
en som sådan. Primärt utgör MDI, menar jag, ett design- och utvecklingsfält 
som dock, för att kunna veta vilka typer av funktioner de ska bygga in och vil
ka gränssnitt de ska utforma, försöker skapa kunskap om de sammanhang i 
vilka deras artefakter ska fungera. Inom MDI-fältet är kunskap om de sam
manhang i vilka tekniken ska nyttjas central. 

Min utgångspunkt vad gäller avhandlingens frågeställningar och Prova är alltså 
att det fordras insikter som rör såväl det sammanhang där systemet ska nyttjas 
som de sätt på vilka dylika sammanhang kan påverkas och förbättras. Både 
den datoriseringsforskning som bedrivs under Rob Kling och den MDI-forsk-
ning som bedrivs inom MDI-fältet försöker skapa insikter som rör båda dessa 
sidor. Den förstnämnda med förankring i övervägande sociologiska studier, 
den senare i dito psykologiska och datalogiska. Båda är intressanta i denna av
handling, dock med viss övervikt mot MDI-fältet. 
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2. ANVÄNDNING 
I de utredningsdirektiv och kravspecifikationer som författades runt Volvos 
säljstödssystem Prova betonades användning och användningskvalitéer mer 
än något annat. Det är också det utan tvekan vanligaste sättet att tala om IT. 
Merparten av alla människor, oavsett om de är IT-forskare, systemutvecklare 
eller helt enkelt bara nyttjare, talar om IT som något som ska användas. Områ
det domineras i hög grad av begrepp som användbarhet, användarvänlighet, 
användarmedverkan och liknande. Det är en teknologi som förhållandevis 
oproblematiskt betraktas som något som används och som ska ha kvalitet i ett 
användningssammanhang. Men vad innebär egentligen detta, och vilka möjlig
heter ger detta till att besvara avhandlingens övergripande frågeställningar el
ler förklara de iakttagelser som gjordes runt Prova? En kund som på ett eller 
annat sätt erfar ett informationssystem har mer eller mindre en relation till det
ta system. Det är dock inte självklart vad denna relation består i eller hur man 
ska kunna tala om den. 

I detta kapitel diskuteras huruvida ett användningsperspektiv kan ge stöd 
för att behandla de frågeställningar som förs fram i denna avhandling och som 
kan hävdas ha relevans vid arbete med marknadsorienterade informationssys
tem. MDI-fältet är det fält inom vilket det förefaller allra mest självklart att rela
tionen människa-dator ska betraktas som en användningsrelation. Chansen att 
där träffa på någon som säger något annat är närmast obefintlig1. För att bät
tre förstå men också bedöma tillämpbarheten i ett användningsperspektiv 
finns det därför goda skäl till att granska MDI-fältet närmare.2 

2.1. Informationsteknologi som verktyg 
För att förstå och veta hur hon ska handla i världen har människan alltid, me
nar Janlert3, försökt hitta betraktelsesätt som gjort detta möjligt. Det har hand
lat om att kunna upptäcka möjligheter, förhållningssätt och roller som gjort 
hennes tillvaro bättre och behagligare, och hennes grund för detta har ofta va
rit analogin. Hon har försökt förstå det nya genom det gamla och kända på ett 
typiskt metaforiskt maner. Om än det varit på det hela taget omedvetet har det 
blivit en strategi där vår förståelse av skrivmaskinen fått stå modell för vår dito 
om den datoriserade ordbehandlaren. 

Inom MDI-området utgår man i stort sett undantagslöst från att datorn ska 
betraktas som ett verktyg. Det är en betraktelse som i vissa situationer kan 

1 Oavsett om man tittar i de mer kända verken inom fältet eller granskar titlar från konfe
renser så går mönstret igen. Se t.ex. (Helander, 1988), (Shneiderman, 1987) och (Norman, 
1989). 

2 Någon kanske ställer sig frågan varför jag inte inte istället vänt blicken mot den fackpoli
tiska tradition som, med en användarorientering, varit framträdande inom skandinavisk 
IT-forskning. Jag menar dock att den fackpolitiska traditionen framförallt har varit fram
gångsrik kring frågor om inflytande och relationen arbetstagare - arbetsgivare, medan jag 
är ute efter de konsekvenser som ett användningsperspektiv får för relationen människa -
dator. För initierade diskussioner om den fackpolitiska traditionen, se (Ehn, 1988). För en 
historisk överblick relaterad till övriga traditioner, se (Bansler, 1987). 

3 Avsnitt 2.1 bygger på i hög utsträckning på (Janlert, 1991). Se framförallt sidorna 10-12. 
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vara nog så träffande, men i andra både missvisande och förrädisk. Ett verktyg 
kan lätt förleda tanken till någon slags neutralitet, vilken på inget sätt är själv
klar när det gäller datorer. Det finns gott om värderingar inbyggt i en dator, 
inte minst om språkbruk och sätt att se på människan. I en verktygsmetafor 
ligger också innebörden av en tingest i händerna på en användare vilken ska 
stå för det totala ansvaret för deras gemensamma och samfällda handlingar. 
Det förbises ofta från att verktyg kan ha en sådan komplexitet som gör det 
omöjligt för såväl användare som andra att förutse vad det egentligen kan 
åstadkomma. Vad gäller datorer kan sägas att de ibland kan vara enkla att för
stå ur ett ytligt användningsperspektiv, men oerhört svåranalyserade på ett 
större djup. I varje datortillämpning finns inbyggt förutsättningar och värde
ringar som är allt annat än lättillgängliga. 

Ett verktyg, säger Janlert, är en anordning som kan förstärka och speciali
sera en viss enskild handling. Det utgör en slags förlängning eller transforme-
ring av en användares kapacitet. Utmärkande är dess osjälvständighet, att det 
finns en användare som besitter initiativet, och att det är denne som sitter inne 
med målet eller planen. För att kunna utöva denna kontroll är det viktigt att 
användaren kan observera effekterna av sitt användande och också hantera 
verktyget för att manipulera arbetsstycket på det sätt han vill. Det idealiska 
verktyget har en total följsamhet, omedelbar respons, ingen tröghet och tillåter 
hur nyanserade styrimpulser som helst. Dessutom gör detta verktyg det möj
ligt att upprätthålla en exakt bild av vad som åstadkoms. Användning av ett 
verktyg är som en kedja av styrimpuls, effekt på arbetsstycke och observation 
av effekt. Brister eller knakar denna kedja på något ställe är risken stor för att 
användaren inte längre klarar av att hålla ansvaret för sitt handlande. Det är 
användaren som är ansvarig, och är det så att det uppstår problem vid använ
dandet av ett verktyg så beror det för det mesta på oskicklighet hos denne an
vändare. 

Michael Polanyi diskuterar i sin bok Tacit dimension1 den problematik som 
ligger i att våra verktyg blir alltmer komplexa och svåröverblickbara. Det finns 
en överhängande risk, menar han, att vi använder "verktyg" utan att upptäcka 
de alltifrån svåra till oönskade konsekvenser som dessa ständigt för med sig. 
Och, att hävda att informationsteknologin inte skulle ha en komplexitet som i 
vissa stycken är mycket svåröverblickbar är nog inte längre möjligt. Denna 
komplexitet blir tydlig när användare, trots att de förnuftsmässigt vet att de 
jobbar med ett verktyg som de tycker sig ha en bra bild av, inte känner att de 
kan förutse och förstå de saker som händer i och på grund av deras system2. 
Det blir en motsättning mellan deras bild av vad som ska ske, och det som fak
tiskt sker. 

Man kan diskutera lämpligheten i metaforen verktyg, men också själva an
vändningsbegreppet. Redan termen användning indikerar ett metaforberoen
de. Vad är det som gör det så naturligt att betrakta datorer som något som ska 

1 (Polanyi, 1983) 
2 En dylik diskussion för (Stolterman, 1991) i samband med IT-designers problem att hitta 

bra sätt att tänka på sin designprodukt. 
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användas? Vi utgår från att datasystem används, men i detta sammanhang kan 
vi dra paralleller till några andra situationer. Går det att säga att eleverna i en 
skola använder en lärare? Är vi användare av våra hus, eller tidningar eller TV-
apparater? Även om det går att svara ja på dessa frågor är det svårt att hävda 
att detta skulle vara det enda eller ens det bästa sättet att se på berörda relatio
ner. 

För de flesta barn är datorer något som man spelar spel på. Relationen är 
alltså mellan ett spel och en spelare. När vi tar ut pengar via en uttagsautomat 
säger vi att vi använder denna automat. Hur skulle det låta om vi sa att vi an
vände en bankkassörska när vi tagit ut pengar ur en traditionell bank? Bank
kassörskor är vanligtvis någon som man kan vända sig till eller få hjälp ifrån, 
men inte något som används. Vad skulle det innebära om vi sa att vi vände oss 
till en uttagsautomat? Det finns situationer där vi konsumerar, agerar, läser, 
surfar och använder; men bland alla dessa tänkbara begrepp tycks användan
det fått mest gehör. 

Egentligen vill jag inte krångla till det. Däremot vill jag visa att det inte alls är 
självklart att informationsteknologi är något som vi människor harmen an
vändningsrelation till. På motsvarande sätt finns det inget som säger att Volvos 
kunder nödvändigtvis ska använda Prova. Man kan tänka sig att det är ett sys
tem som de ska vända sig till eller något som de ska surfa på lika väl. 

2.2. Usability 
Vad är då, enligt ett användningsperspektiv, ett bra informationssystem? I cen
trum för modern MDI-forskning står i hög utsträckning användargränsytan 
(ibland användarytan), det vill säga gränsytan mellan användare och dator. Det 
är ytan mellan användaren och datorn, och handlar därför lika mycket om an
vändaren för datorn som tvärt om. Den forskning som bedrivits kan övergri
pande beskrivas som att ha behandlat olika interaktionsformer, exempelvis 
dialogstilar och manipuleringssätt. 

Synen på vad som är en bra relation mellan människan och datorn har, en
ligt Janlert, förändrats en del under de senaste decennierna och på så sätt också 
synen på människan1. Ett sätt för att förstå utvecklingen inom MDI-området 
kan därför gå via vilken attityd man har haft gentemot förhållandet människa
dator. Det går att se en gradvis förskjutning från att beakta datorn till att be
akta människan i första hand. Attityden kan beskrivas som att ha rört sig från 
idiotsäkerhet över till uppfostringsattityd vidare till användarvänlighet och 
därnäst användaracceptans för att nu ha landat i användbarhet (usability) och 
nyttighet. 

Ett sätt att läsa denna utveckling är, som Janlert säger, som en förskjutning 
av fokus från maskinen mot användaren. Ett annat sätt är som att människan i 
MDI-relationen fått bli mer människa. Från att ha varit som en automat, ma
tande en annan automat har användaren fått bli en som ska få ut något av sys
temet. Men, vad innebär då detta? Kan man säga att de ideal som främjas i 

1 (Janlert, 1991), sid. 27. 
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modern MDI-forskning är tillräckliga för sammanhang som Provas? Ger något 
av dessa ideal tillräckligt bra stöd för att förstå vad som bestämmer IT-kvalitet 
med avseende på kundvärde? För att granska dessa ideal närmare finns det 
anledning att titta närmare på begreppet usability, det begrepp som ser ut att 
förfäktas mest inom MDI-forskningen av idag1. 

En utgångspunkt inom usability är, enligt Adler och Winograd2, att ny tek
nologi introduceras utan nödvändig hänsyn till konsekvenserna för arbetskraf
ten. Och, i de fall då det ändå tas hänsyn utgår systemutvecklare från två när
liggande myter3, nämligen myterna om idiotsäkra system respektive avkvalifi
cerande arbeten. Enligt den första tänker man sig maskinen så perfekt att den 
ska kunna motstå varje begränsning hos dess användare, och enligt den senare 
tror man att ny teknologi innebär enklare och mindre krävande uppgifter. 

Adler och Winograd menar att den verkliga utmaningen för aktiva system
utvecklare och IT-folk är att bestämma hur utformandet av ny teknologi ska gå 
till för att man bäst ska kunna ta tillvara användares färdigheter och skicklig
het. Detta ska göras för att skapa den mest effektiva och produktiva arbetsmil
jön, och för att klara denna utmaning måste industrin utveckla bättre usability-
kriterier. 

Inom den disciplin som brukar gå under samlingsnamnet human-factors 
engineering (HFE) utgår man, enligt Adler och Winograd, i alltför hög grad 
ifrån människan som en komponent i ett större system, och där designerns 
uppgift till största delen handlar om att göra ett så bra gränssnitt som möjligt 
för att få denna komponent att passa så bra som möjligt i detta större system. 
Usability måste, menar de, ta steget förbi denna position. För att kunna förstå 
och ta utgångspunkt i olika högre kognitiva funktioner som exempelvis kom
plexa tankegångar och social interaktion måste man överge det fysiskt-meka-
niska perspektiv som forskare inom HFE anlagt på människan. Det senare fo
kuserar enbart en viss specifik repertoar av handlingar. De är också kritiska 
mot att man ger användningsaspekterna en väldigt låg prioritet i HFE-projekt. 
Den fråga som disciplinen behandlar är, menar Adler och Winograd, hur detal
jerna i en viss given teknik kan modifieras för att bättre passa olika mänskliga 
begränsningar. De viktigaste personerna i systemutvecklingsprojekt har varit 
ingenjörerna, vilket blivit begripligt under det att usability-frågor främst 
handlat om psykologiska och lägre kognitiva aspekter. Går man dock över till 
att också låta dem omfatta olika högre kognitiva dito fordras en annan typ 
utav insikt. 

Usability ska, menar Adler och Winograd, ses som en länk mellan teknik-
och arbetsutformning. Dock inte med utgångspunkt i idiotsäkra eller avkvalifi
cerande myterna vilket skulle leda till en strävan mot att minimera beroendet 
av användarens kunnande och medverkan i arbetet. Det handlar om att skapa 
en kontext med ömsesidiga ansvarstaganden där såväl anställda som ledning 

1 Se exempelvis (Ehn, 1995), (Löwgren, 1993) eller (Adler & Winograd, 1992). 
2 I fortsättningen är detta avsnitt framförallt baserat på (Adler & Winograd, 1992), sid. 3-13. 
3 Egentligen är nog myt ett alltför starkt ord för det som de skriver om. Snarare borde de 

talat om oreflekterade tänkesätt eller något liknande. 
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kan utnyttja tekniken för att utveckla sina färdigheter. Att bortse från usability 
är att ta risken för situationer där plötsligt arbetskraften börjar motverka tek
niken och teknikinförandet. Design för usability måste ses som design för att 
ge användaren möjligheter att improvisera och hantera nya situationer. 

Usabilityfrågorna måste också, menar Adler och Winograd, komma in tidigt 
i designarbetet. För att understryka detta drar de en parallell till arkitektarbe
tet. Arkitekten måste på ett tidigt stadium väga olika önskemål och behov mot 
det som är möjligt att bygga samt olika ekonomiska och ingenjörsmässiga be
gränsningar. För usabilitydesignern gäller det att tidigt ge användare hos dess 
uppdragsgivare en föreställning av vad som är möjligt så att de kan förutse 
olika konsekvenser av projektet. 

Adler & Winograd menar att usability måste ges samma prioritet som funk
tionalitet1. Att åstadkomma detta och gå ifrån idiotsäker- och avkvalificerings-
myten är dock inte lätt. Detta kan skapa ett dilemma där designern inte kan ta 
sin utgångspunkt i en given och snävt begränsad uppgift. Denne måste samti
digt tänka på utrustning och arbetsutformning. Den potentiella kraft som lig
ger i vår nya teknologi kan, menar de, endast bli utnyttjad om man antar deras 
mer ambitiösa usability-utmaning. 

Adler & Winograd skriver om sitt usability som ett stort och viktigt steg för 
området, och kanske också för människan. Men hur utmanande är deras utma
ning egentligen, och vilka är den en utmaning för? Det är svårt att undgå deras 
mycket starka fokusering på användare och arbete. Egentligen är dessa ideal 
viktiga och bra, men samtidigt blir deras fokuseringen så stark att de ser ut att 
missa en mängd andra viktiga faktorer som finns bortom användare och an
ställda. Ett hårddraget användnings- och usabilityperspektiv se ut att kunna 
leda till att det, metaforiskt sett, skapas bombplan som i och för sig är otroligt 
utvecklande och stimulerande för bombare och pilot, men samtidigt innebär 
både bokstavliga och bildliga kratrar i andra människors livsrum. Det kan vara 
så att usability avgränsar bort de problem som informationssystem innebär för 
människor som finns i systems större omgivningar, och att den utmaning som 
Adler och Winograd skriver om snarare innebär obehag för människor i sys
temens omgivningar än utmaningar för IT-designers och liknande. Jag menar 
att en risk kan vara att hela synsättet i grunden siktar för lågt, såväl socialt som 
teknologiskt. 

2.3. Problemen med det större sammanhangen 
För att kunna uttala sig om ett visst systems kvalitet måste man ha en idé om 
vad som då utmärker bra kvalitet. Detta gäller också för arbetet med att utvär
dera Prova där frågan ungefär var; vad utmärker ett bra system ur ett kund
perspektiv? Är det då, utifrån diskussionerna i föregående avsnitt, rimligt att 
tänka sig att usability eller ett användningsperspektiv överhuvudtaget ska er
bjuda tillräckliga utgångspunkter för att behandla IT-kvalitet ur ett kundper

1 Den funktionalitet som de talar om är med den förhållandevis enkla innebörd som be
greppet fått inom IT-området, det vill säga ifall ett visst system kan utföra de rutiner och 
funktioner, exempelvis utskrifter och beräkningar, som man försökt bygga in. 
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spektiv? Innebär god användarkvalitet också god kundkvalitet? Blir ett system 
automatiskt bra gentemot en kund genom att vara bra gentemot sin använda
re? 

Man kan, som gjorts i detta kapitel, kritisera den verktygssyn som präglar 
ovanstående användningsperspektiv för såväl en tvivelaktig ansvarsförskjut
ning som en felaktig beskrivning av relationen människa-dator. Man kan också 
ifrågasätta den dominans som användningsbegreppet fått med hänvisning till 
dess sammanhang och i viss mån snävt avgränsade ideal. Men, den fråga som 
är den mest centrala i denna avhandling är huruvida ett användningsperspek
tiv förmår hantera avhandlingens frågeställningar och det sammanhang som 
Prova befann sig i. 

Vad skulle det innebära om vi sa att kundperspektivet inte var så viktigt 
utan istället hävdade att en väl fungerande interaktion mellan säljare och sys
tem automatiskt innebär ett bra system för kund? Här kan det vara på sin plats 
med ännu en parallell. 

Under en lång period av år har vi i Sverige haft en förhållandevis hård lag
stiftning vad gäller arbetsmiljöer. Arbetsmiljöer får inte vara skadliga för de 
människor som vistas i dem. Vad som dock inte funnits med i denna arbetsmil-
jölagstiftning är förhållandena för dem som vistas utanför dessa arbetsmiljöer. 
Medan arbetsplatsombud med stöd i lagen rensat upp inne på fabrikens lacke
ring har de människor som befunnit sig utanför fabriken, exempelvis de boen
de, fått betala dyrt i form av sjukdomar och allmän ohälsa. Bara för att kontak
ter med gifterna reducerats inne på fabriken behöver de inte gjort det utanför 
densamma. Jag menar att ett system kan vara aldrig så bra för en närmiljö, 
exempelvis för en användare, men detta till trots förpesta dess fjärrmiljö å det 
grövsta. Omsorgen om en användare och dennes arbetsmiljö kan, om man inte 
är vaksam, gå ut över andra människor och deras globala miljö. Omsorgen om 
en säljare kan, om än inte lika dramatiskt, gå ut över verksamhetens kunder, 
exempelvis genom att säljarna får ännu bättre stöd för att manipulera sina kun
der. 

Jag kan inte se några som helst garantier eller ens tecken som tyder på att ett 
system som fungerar väl för en säljare med automatik skulle fungera väl för en 
kund. Ett system utformat för att passa en användare kan vara en riktig plåga 
för en kund, och omvänt. Däremot känns det intuitivt tveksamt om ett system 
som upplevs miserabelt för en säljare skulle uppfattas så mycket bättre av en 
kund. Troligtvis skulle en kraftigt motarbetad säljare kunna få också en fjärr
miljö att bli väldigt dålig. 

Det är viktigt att komma ihåg att begreppen användare och kund implicerar 
två helt olika relationer. Användare har en relation till och interagerar med ett 
medel vilket i sig inte har några direkta mål eller meningar. Det är användare 
som är oomtvistade herrar i sina situationer och som därigenom ska besitta en 
kontroll. Kunder däremot interagerar med verksamheter som i likhet med 
dem själva har mål och avsikter. I en kundrelation finns det målsättningar på 
mer än en sida. I en användningsrelation finns det, i princip, bara på den ena. 
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MDI handlar om interaktionen människa-dator (M-D), fast i Provas fall ser 
det mer ut att handla om interaktionen människa - människa-dator (M - M-D). 
Det är en interaktion mellan å ena sidan kund och å andra sidan säljare - sys
tem. Kunden ska inte bara interagera med en maskin utan en maskin i samar
bete med en säljare. Man kan alltså säga att de situationer som Prova befann 
sig i var mer omfattande än vad ett normalt MDI-perspektiv tillåter. Ett an
vändningsperspektiv blir alltså alltför begränsat för att se på en kunds situa
tion, det vill säga på ett sätt som tillåter mål och mening på båda sidor av mö
tet. För att förstå kundens situation måste sammanhanget vidgas. Annars 
missas en mängd faktorer som kan vara av stor betydelse. För kunden omfat
tar mötet inte bara ett system och en säljare utan en total miljö i vilken såväl 
ljudnivå som luftkvalitet och möblering på ett eller annat sätt kan spela in. 

Det traditionella användningsperspektivet utgår från en användargränsyta. I 
mötet verksamhet-kund vore det bättre att tala om en kundgränsyta. 

Volvohandelns utvecklings AB, de som utvecklade Prova, ville på sätt och 
vis mer än Adler & Winograd1 och andra likartade förespråkare för usability. 
Nog skulle Prova genomsyras av användarkvalitet, men i minst lika hög ut
sträckning av kundkvalitet. Jag menar att en kund aldrig fullt ut kan förstås 
som en användare. Den relation som en kund har till såväl en verksamhet som 
de informationssystem som ingår i denna verksamhet avviker en hel del från 
den relation en traditionell användare har till motsvarande system. Med tradi
tionella användare avses vanligtvis personer som, i vissa avseenden, har en re
lation till informationssystem och verksamhet. Detta gäller inte för en kund. En 
kund är en intressent som när som helst kan bestämma sig för att lämna verk
samheten. En kund har egentligen knappt "gått in i" verksamheten. Medan en 
användare ofta har till uppgift att nyttja ett visst informationssystem baseras 
kundens relation till systemet i långt högre grad på frivillig basis. Man kan säga 
att en kund, för att en relation ska bestå, kontinuerligt måste tillskriva verk
samheten och dess system ett värde medan en traditionell användare vanligtvis 
tillskrivit verksamheten dess värde sedan långt tillbaka och nu enbart följer de 
överenskommelser som man enats om. 

1 Se avsnitt 2.2 eller (Adler & Winograd, 1992). 
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3. NÅGRA ALTERNATIVA PERSPEKTIV 
Det användningsperspektiv som beskrivits i kapitel två har, förutom dess prä
gel på design- och implementationsarbetet i anslutning till Prova, varit och är 
det dominerande perspektivet inom modern IT-forskning. Dock har det funnits 
och finns det personer som varit kritiska mot detta, och det från en par olika 
positioner. En sådan är Staffan Persson som redan för cirka 10 år sedan upp
märksammade problematiken med företagsledningars svaga intresse för, det 
som han kallade, ADB-frågor1. Det fanns en utspridd uppfattning bland dessa, 
menade han, att IT och ADB-frågor enbart var att betrakta som vilka teknik-
och verktygsinvesteringar som helst vilket fick till följd att man aldrig kunde se 
att de system som man klubbade igenom ganska snart blev mycket centrala 
faktorer i hela verksamheter. I många fall blev dessa system till rena hinder för 
att genomföra några i övrigt önskvärda förändringar. 

I detta kapitel ska jag presentera ett par forskare och forskningsinriktningar 
som jag menar betraktar informationsteknologi ur perspektiv som skiljer sig 
från ett renodlat användningsperspektiv. Jag har valt att dela in dem i de som 
utgått ifrån vad jag vill karaktärisera som ett verksamhetsperspektiv respekti
ve en handlingsrelation. 

3.1. Ett verksamhetperspektiv 
Bland de IT-forskare som gått utöver ett traditionellt användningsperspektiv 
finns, som nämnts tidigare, Rob Kling2 som genom sina studier av datorisering 
och dess konsekvenser befäst ett synsätt som starkt kritiserar en enkel verk
tygssyn. Bland dessa finns också forskare som Mason3 och Swanson4 vilka sna
rast kan sägas ha utgått från intressen i organisations- och ledningsfrågor, och 
Forsgren5 som fördjupat sig i frågor om förändringsproblem. 

Kling kan, som tidigare nämnts, karaktäriseras som en konsekvensforskare 
även om det möjligtvis ger en allt för enkel och snäv bild av hans insatser6. När 
man studerar delar av de rapporter som han och hans forskargrupp publicerat 
kan man se att de gång på gång angripit de synsätt som på ett eller annat sätt 
utgår från ett passiviserande teknikdeterministiskt synsätt. Datorisering måste 
betraktas som en komplex strategisk intervention i människors och organisatio
ners liv, och för att förstå datoriseringen som förlopp gäller det att inse att det 
också handlar om interventioner på organisationsstrukturer, samarbetsformer 
och så vidare. 

Kling ställer inte upp på synsätt som beskriver datorer som verktyg i dess 
mest förenklade form. Han betonar istället att de närmast ska betraktas som 
medel vilka har konsekvenser under väldigt speciella och komplexa omstän
digheter. De sätt på vilka vi interagerar med datorer följer inte några enkla la

1 (Persson, 1987), sid. 18-21. 
2 Se exempelvis (Kling 1991) eller avsnitt 1.3 i denna avhandling. 
3 Se (Mason, Ives, & Jarvenpaa, 1993) 
4 Se (Swanson, 1988) 
5 Se (Forsgren, 1994) 
6 Se exempelvis (Kling, 1991). 
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gar. Snarare möter vi en teknologi som är inbäddad i ett relativt komplext so
cialt mönster. Att syssla med datorisering innebär att syssla med de organisa
toriska ordningar som omger denna teknologi. För Kling är relationen män
niska-dator betydligt mer komplex och laddad än vad ett traditionellt använd
ningsperspektiv ger vid handen. 

Swanson å sin sida tycks i hög grad intresserat sig för informationsteknolo
gins roll i företag och affärsdrivande verksamheter1. Hans position har dock 
stora likheter med Klings. Även Swanson betonar att informationsteknologi 
har mycket långtgående implikationer för organisationer och företagande, och 
betonar kraftigt att denna teknologi spelar en mycket aktiv roll i verksamheter. 
Detta gör den exempelvis genom att dess data tas för givna, och att organisa
tionsstrukturer, rutiner, arbetstakt och så vidare förkroppsligas och institutio-
naliseras. I hans syn på relationen människa-dator hävdar han att man åtmins
tone, förutom användare och teknologi, måste ge utvecklingspersonal en plats 
i bilden. Annars går det inte att få vare sig system eller teknologi att fungera 
och leva vidare. 

Även Mason menar att informationsteknologi är en mycket central aspekt 
av alla verksamheter, och för att förstå denna teknologis roll så måste man ta 
hänsyn till verksamheternas så kallade sociotekniska nät2. Ett nät som omfattar 
faktorer som affärsidé, informationsflöden, organisationsstrukturer och så vi
dare. Den relation som teknologin har till de omgivande människorna bör för
stås i ljuset av detta nät, det vill säga som något mycket mångfacetterat och 
svårförutsebart. 

Forsgren betraktar, i likhet med Mason och Swanson, informationsteknologi 
i ljuset av en verksamhet, men det problem som fängslat Forsgren kretsar 
framförallt kring hur de data och regler som utgör ett informationssystems 
kärna degenererar3. För att behandla detta problem har han tagit teoretisk ut
gångspunkt i den sociala systemteorin4 i vilken en av de bärande tankarna är 
att fakta är avhängigt en bakomliggande uppfattning om det sammanhang och 
syfte i vilket de skall nyttjas. Det centrala i Forsgrens arbeten har utifrån detta 
blivit att skapa en syntes som förmår beskriva datortillämpningar i ett socialt 
sammanhang. 

För Forsgren är datortillämpningen en social aktör som tillsammans med 
övriga aktörer (kan ofta liknas vid en verksamhets personal) ska serva verk
samhetens klienter (kan ofta liknas vid en verksamhets kunder) under överin
seende av en ledning (motsvarar de som beslutar om verksamhetens och da
tortillämpningens utformning). Datorns relation till människan omfattar i den
na begreppsram en relation till såväl aktör som ledning, klient och systemut-
f ormare. 

1 Se (Swanson & Beath, 1989). 
2 Se (Mason, McKenney, & Copeland, 1991). 
3 Se framförallt (Forsgren, 1988). 
4 Jag avser här den sociala systemteori som framförallt företräds av West Churchman, bland 

annat formulerad i (Churchman, 1968) och (Churchman, 1979). 
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3.2. En handlingsrelation 
Ytterligare en IT-forskare som jag menar gått utöver ett traditionellt använd
ningsperspektiv är Erik Stolterman. I Designarbetets dolda rationalitet1 presente
rar han ett sätt att förstå det handlande som utförs av aktiva systemutvecklare i 
deras design av datortillämpningar. Det i detta sammanhang mest intressanta i 
hans skrift är dock hans beskrivning av användarens relation till datortillämp
ningen samt hur han relaterar systemutvecklaren och dennes produkt till an
vändaren. Den dominerande synen bland systemutvecklare menar han är att 
se på datortillämpningen som något passivt, framförallt då ett verktyg. Denna 
syn har dock inte alltid varit till så stor hjälp för användarna i deras handhavan-
de. 

Ett stort problem är nämligen att de flesta datortillämpningar av användarna upplevs som 
aktiva på så sätt att datortillämpningen tar initiativ och styr arbetets gång. För en använ
dare blir det i dessa situationer svårt att hålla fast vid en renodlad verktygssyn. I dessa lä
gen utvecklar användaren istället olika intuitiva modeller eller metaforer i försök att hitta 
en rationalitet i datortillämpningens uppförande. Det användaren försöker nå är en förståelse 
av datortillämpningens helhet, inte bara av enstaka funktioner.2 

... designprocessens egentliga resultat inte uteslutande är ting eller artefakter, utan framför
allt förändrade handlingsmönster för 'a nvändarna . ... Därför måste vi se design av artefakter 
som något mer än att bara konstruera faktiska objekt med funktioner och egenskaper som 
enkelt går att mäta. ... En stor del av design handlar alltså om design av tänkbara sociala 
miljöer, inte artefakter. Design är att föreslå och fastslå handlingsutrymme. Om vi ser på ex
emplet med att designa en datortillämpning så framstår det rätt tydligt att artefakten är 
viktig i första hand för att den har en kapacitet att förändra ett handlingsmönster hos en 
användare. Det är en kapacitet som är medvetet eller omedvetet skapad, önskad eller oön
skad.3 

Nyckelbegreppet för Stolterman är alltså handlingsutrymme. Varje gång en 
produkt blivit införd och satt i användning så har det skapats ett handlingsut
rymme för vissa personer som inte tidigare varit uppenbart eller ens möjligt4. 
För att förstå den produkt som designers skapar kan man därför inte tänka sig 
denna som en avgränsad och separabel enhet utan något som direkt kommer 
att påverka ett handlingsutrymme för någon användare. Kunskap och insikt 
om en användares relation till och interaktion med omgivande artefakter är, 
enligt Stolterman5, av avgörande betydelse. Det användaren behöver är något 
som kan ge en känsla av sammanhang. 

Stoltermans resonemang utgår från att konsekvenser från informationstek
nologi är så pass komplexa och svåra att förutsäga att det är mer fruktbart att 
tänka sig denna teknologi som ett fastställt handlingsutrymme än som ett av-
gränsbart ting. Och, i en strävan att göra detta handlingsutrymme så hanter-
bart som möjligt föreslår han att utformningen bör ses som ett arbete med att 
ge datortillämpningen en övergripande karaktär. 

Med detta menar jag den helhet av egenskaper som man som användare upplever vid 
kontakt med en specifik datortillämpning. Det är denna helhet som utgör datortillämp

1 (Stolterman, 1991). 
2 (Stolterman, 1991), sid. 169. 
3 (Stolterman, 1991), sid. 61. 
4 (Stolterman, 1991), sid. 166. 
5 (Stolterman, 1991), sid. 61. 
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ningens fokus, dvs den punkt utifrån vilken man som användare försöker utröna, dedu
cera eller gissa hur datortillämpningen kommer att agera i olika situationer. Det är denna 
punkt som utgör grunden för den bild som användaren skapar sig av datortillämpningen. 
Det är denna punkt som också borde utgöra grunden för designerns syn på datortillämp
ningen. 1 

På sätt och vis kan det tyckas att denna diskussion om Stoltermans designper
spektiv har blivit oproportionerligt långt och utförligt. Mitt motiv till att ge det 
detta utrymme är dock att det, på ett annorlunda men för denna avhandling 
viktigt sätt, ger ett alternativ till det förhärskande användningsperspektivet. 
Medan man kan säga att såväl Kling som Swanson, Mason och Forsgren kom
mit fram till sina alternativ med utgångspunkt i informationsteknologins roll i 
ett större sammanhang så har Stolterman nått motsvarande position med ut
gångspunkt i användarens relation till designern och informationssystemet. 
Trots att han håller sig kvar vid användarbegreppet menar jag att detta är ett 
viktigt bidrag till granskningen av användningsperspektivet. 

Människans relation till datorn blir, i Stoltermans begreppsram, dels desig
nerns dels användarens relation till ett förslag på förändrat handlingsutrymme. 
Användare och informationssystem har en relation där det förenande är deras 
gemensamma handlande. Systemet kan fastslå vissa handlingsutrymmen, men 
det är användaren som ska handla utifrån dessa möjligheter och begränsning
ar. Användare och system ingår i en handlingsrelation. 

3.3. Utgångspunkter för ett handlingsperspektiv 
Å ena sidan har vi här ståndpunkten att informationteknologi inte kan förstås 
och behandlas med mindre än ett verksamhetsperspektiv. Den spelar alltför 
stor och genomgripande roll för att inte betraktas som en central del i verk
samheters göranden. Å andra sidan har vi mött ståndpunkten att en verktygs
metafor inte kan förklara de upplevelser som användare har av denna teknolo
gi. Relationer till informationsteknologi kan inte alltid förklaras som använd
ningsrelationer. För att sammanfatta detta kapitel kan man säga att de alterna
tiv som presenterats dels omfattat större sammanhang dels diskuterat relatio
nen människa-dator som mer komplext än vad som egentligen påbjuds av ett 
traditionellt användningsperspektiv. 

Volvos Provaprojekt utgick till sin omfattning ifrån, kan vi nu säga, ett verk
samhetsperspektiv och till dess komplexitet i relationen människa-dator från 
något som påminner om en handlingsrelation. Från VU:s håll så var avsikterna 
att utveckla verksamheten. Man ville utforma ett datorstöd som kunde förän
dra bilhandeln i riktning bort från vad som ibland liknades vid en hästhandel 
mot något mera seriöst. Samtidigt så baserades det mesta design- och imple-
mentationsarbetet på en användnings- och verktygssyn. De ideal som sattes 
upp var att systemet skulle vara lättanvänt, vilket på sätt och vis implicerade en 
grundsyn som sade att det som var bra för säljaren också borde vara bra för 
kunden. 

1 (Stolterman, 1991), sid. 171. 
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En utgångspunkt för denna avhandling är att ett handlingsperspektiv kan 
utgöra en bra grund för att både bedöma och förbättra IT-kvalitet med avseen
de på kundvärde. Detta handlingsperspektiv skymtar till viss del fram i de al
ternativa perspektiv som presenterats i detta kapitel. Gemensamma begrepp 
för dessa har varit aktivitet och handling. I såväl Klings som Swansons, Masons 
och Forsgrens arbeten är det en (handlande) verksamhet (på engelska activity) 
som utgör det större sammanhang till vilket varje utformad datortillämpning 
måste relateras och ges kvalitet. Och enligt Stolterman är det centrala begrep
pet handlingsutrymme. Även om den kommande begreppsbildningen i denna 
avhandling inte direkt bygger på någon av dessa personers verk så kan de 
ändå ge en ganska god fingervisning för vart det fortsatta arbetet kommer att 
gå. De har samtliga varit viktiga inspirationskällor. 

Från och med nu kommer detta arbete att utreda och behandla ett hand
lingsperspektiv. Först kommer jag försöka renodla vad jag egentligen menar 
med ett dylikt perspektiv, och sedan försöka omsätta det till en tillämpbar be
greppsram för informationsteknologi. För att ge en preliminär definition av 
begreppet handling innebär det, till skillnad från händelse, något medvetet ut
fört vilket i sig inkluderar såväl en förståelse som ett handlande subjekt. En 
handling är alltså medvetet utförd av en människa. Jag vill dock redan nu säga 
att jag kommer föra fram en del reservationer mot en alltför enkel tillämpning 
av denna vedertagna definition. Det är aldrig särskilt lätt att avgöra huruvida 
en annan persons görande verkligen innefattade en förståelse eller ej. Dess
utom kan man fråga sig om det räcker med att den agerande själv uppfattar sig 
ha förstått vad den gjort, eller om andra också bör dela dennes förståelse för 
att något ska gå att betrakta som medvetet utfört. 
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DEL II - HANDLING 
Denna del syftar till att utreda begreppet handling samt skapa en grund för att 
kunna behandla avhandlingens inledande frågeställningar, det vill säga vad 
som bestämmer IT-kvalitet med avseende på kundvärde samt på vilka sätt 
kvalitet i detta avseende kan påverkas och förbättras. Först kommer här pre
senteras ett sätt att betrakta handlingar i ett sammanhang (kapitel 4), därefter 
ett sätt att förstå ett handlande som situationsbundet och "oförutsebart" (kapitel 
5), sedan problematiken men också tänkbara sätt för att påverka ett dylikt situ
ationsbundet handlande (kapitel 6), och slutligen aspekter som kan sägas ut
märka möten mellan personer styrda av en situationsbunden handlingsratio
nalitet (kapitel 7). 

4. PROVA I EN SYSTEMBETRAKTELSE 
För att inleda detta avsnitt ska jag börja med att ge en bild av en teori som 
ibland går under namnet den sociala systemteorin1. Det är en teori som pri
märt utvecklades som en slags pragmatisk/holistisk kunskapsteori av C. West 
Churchman, och som senare kommit att tillämpas inom en mängd områden, 
däribland beslutsteori och informationsbehandling. De personer som introdu
cerat teorin för mig är Olov Forsgren2, som tillämpat stora delar av den för att 
diskuterar förändringsproblem och Kristo Ivanov3 som använt samma bygg
stenar för att skapa en stabil utgångspunkt för att tala om kvalitativ informa
tion. Varför teorin finns med i denna avhandling hänger dock närmast sam
man med dess kopplingar till handling. Jag menar att den sociala systemteorin, 
i Churchmans tappning, i väldigt hög utsträckning handlar om sätt att betrakta 
handlingar i ett socialt, ändamålsenligt sammanhang.4 

Churchman kan närmast beskrivas som en filosof som, via besvikelser inom 
såväl filosofi som operationsanalys5 började fundera över framåtskridande. 

1 De system som denna teori behandlar ska inte förväxlas med datoriserade informations
system även om det ofta talas om denna teknologi som just system. De system som denna 
teori behandlar är snarare system i en vidare och mer generell bemärkelse, som exempel
vis i sjukförsäkringssystem eller transportsystem. 

2 Se framförallt (Forsgren, 1988), men också avsnitt 3.1 i denna avhandling. 
3 Ett av hans tidiga bidrag omkring informationskvalitet var (Ivanov, 1972). (Ivanov 1994) 

är ett tydligt försök att föra fram Churchman inom informatikämnet. Han talar där om 
Churchmans Design of inquiring systems (Churchman, 1971) som en plattform för studier 
av hypermedia. 

4 Kapitlet grundas huvudsakligen på böckerna (Churchman, 1968) och (Churchman, 1979). 
Istället för Churchman 1968 kommer jag dock att referera till en svensk översättning från 
1978, (Churchman, 1978). Framförallt de inledande avsnitten är inspirerade av sidorna 23-
33 i (Churchman, 1978). 

5 Operationsanalys kan beskrivas som en disciplin inom beslutsteori som bland annat försö
ker tillämpa en teknik som linjär programmering på olika typer av beslutssituationer. I 
korta ordalag går denna teknik ut på att ställa upp målfunktioner, exempelvis där netto
vinsten ska maximeras med hänsyn till vissa restriktioner (visst maximerat antal maskin
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Genom hans arbete inom operationsanalysen upptäckte han med tiden ett an
tal mycket centrala problem som svårligen kunde hanteras genom denna me
todik. Ett var att oavsett hur säkra de än lyckades göra sina operationsanalyser 
så fanns hela tiden osäkerheten i om de verkligen fastställt rätt målfunktion. Ett 
annat var att hur säkra de än kände sig på sina analyser så återstod alltid pro
blematiken med att få olika beslutsfattare att förstå och ta till sig dessa resultat. 

I problemet med att fastställa målfunktionen låg hela tiden svårigheten att 
fastställa rätt funktion. Med tiden lärde han sig att varje gång man studerat ett 
avgränsat system, löper man en mycket stor risk för suboptimering. Även om 
ett företags lager har minskat sina kostnader med aldrig så många kronor kan 
det, vid en betraktelse av företaget i dess helhet, visa sig vara dyrbara bespa
ringar. Givet detta större system kan det mycket väl visa sig att det faktiskt är 
mycket mer lönsamt med stora och dyra lager än små och billiga. Motsvarande 
gäller för alla studerade system. Givet ett större sammanhang kommer vi alltid 
att göra fel antaganden om ett systems målfunktioner, resurser och restriktio
ner. Det är samma problem som går igen på många håll i samhället, exempel
vis arbetsförmedlingar som "tjänar" på att arbetslösa blir omklassificerade som 
sjukskrivna, vilket dock ofelbart leder till kostnader i något annat system. Med 
ett vidare perspektiv hade det varit möjligt att ha andra utgångspunkter för att 
se vad som är bättre i ett vidare sammanhang. 

4.1. Handling i ändamålsenliga system 
Churchmans systemteori är i grunden framförallt teleologisk, det vill säga än
damålsenlig. System skall betraktas som ändamålsenliga och därigenom som 
syftande till att utföra någon viss funktion i något visst syfte. Funderar man 
över ett dörrhandtag bör man inte låsa sig till att tänka på de fysiska uppenba
relser som brukar sitta på våra dörrar, utan också fundera över olika andra 
lösningar som de facto fyller den funktion och det ändamål som man vill att ett 
dörrhandtag ska fylla. En fotocell i taket kan, tillsammans med en maskinell 
dörröppnare, fungera utmärkt för människor som vill komma förbi en dörr. 
Detta skulle därigenom kunna utgöra ett dörrhandtag i bemärkelsen dörröpp
nare. En dylik lösning blir så mycket bättre om man dessutom tar in i bilden att 
dörren vissa gånger ska kunna öppnas av rullstolsbundna eller folk med en 
massa varukassar. 

I de ändamålsenliga betraktelser som Churchman gör av alla system är det 
viktigt att ställa varje enskild del i relation till systemets övergripande funktion 
och ändamål1. Motiveringar bakom dörrhandtag till ett varuhus kan ha följt ett 
resonemang likt det ovan. Fast åter igen, vilket är egentligen det större syste
met? Vilket är det övergripande målet? Churchmans teori betonar ändamål
senligheten, men också risken för holistiska felslut. Vi måste alltid fråga oss om 
vi egentligen har utgått från rätt större system, eller om våra ansträngningar 

er och så vidare) och tillgängliga relevanta resurser, vilka, givet dessa förutsättningar fak
tiskt går att maximera. Operationsanalys är delvis beskrivet i (Churchman, 1979), sid. 49. 

1 (Churchman, 1978), sid. 44. 
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ändå bara blivit en suboptimering i relation till den "riktiga" övergripande 
funktionen. 

Så fort man på allvar börjar tänka i dylika holistiska banor kommer man 
snart att inse att man i stort sett aldrig har utgått från rätt system. System har 
blivit något ytterst komplext där varje system faktiskt alltid är del i något annat 
system, och varje betraktelse alltid kommer innebära en suboptimering med 
utgångspunkt i ett annat större system. Churchmans väg ut ur detta dilemma 
blir mer av ett förhållningssätt än en lösning. Det viktiga är en "ta-med" inställ
ning. Varje fenomen som tycks kunna påverka systemets görande och som in
nebär ett vidgande av detta system bör försöka tas-med i tänkandet om hela 
systemet.11 fallet med dörrhandtaget skulle det innebära att vi inte direkt avvi
sade den person som kom och påpekade att dörren i vissa fall också måste 
kunna stänga ute folk, exempelvis på natten. Detta skulle då, enligt principen 
om att ta-med, innebära att vi försökte få med denna uppgift i vår nästa sys
tembeskrivning. 

Exempel med dörrhandtag kan kanske tyckas ganska enkla och lösningsba
ra. Dock är en ta-med inställning lika viktig där som i exempel som rör sjuk
vårdssystem och dylikt. I båda fallen är suboptimeringen inte bara en risk utan 
ett hela tiden närvarande problem. Hur väl vi än lyckats formulera våra be
skrivningar så kommer våra förslag alltid, betraktat i .ett större eller helt annor
lunda sammanhang att framstå som suboptimeringar. Problematiken består i 
en mängd saker, exempelvis i det vanskliga i att ta ett mål eller en restriktion 
för given. Något hårddraget kan man säga att vi alltid i ett eller annat hän
seende gjort fel. Och, detta är nog den första och dessutom den kanske viktig
aste av de lärdomar man kan dra från Churchmans systemteori, nämligen att 
hur väl vi än tänkt på ett visst system så har vi, betraktat ur ett vidare perspek
tiv, alltid tänkt fel. 

I ett tidigare kapitel (2.2) hävdades att usability och ett användningsperspek
tiv kunde innebära att vi skapar bombplan som är otroligt väl utformade för 
pilot och bombare utan att ta hänsyn till de verkningar som plan och besätt
ning kommer att kunna bli upphovet till. En fundering man kan ha med tanke 
på Churchmans systemteori är ifall ett användningsperspektiv alltid innebär en 
vansklig systemavgränsning som skärmar bort de vidare verkningar som arte-
fakter alltid kan innebära. 

Insikten att vi ur ett vidare perspektiv alltid tänkt fel kan tyckas något hård. 
Churchmans systemtänkande går dock, som jag ser det, i korthet ut på att få 
oss att tänka på och förhålla oss till världen med utgångspunkt i dels denna lär
dom, dels ett ändamålsenligt och därigenom etiskt försvarbart perspektiv för 
att hantera detta förhållande. Även om vi aldrig kan göra helt rätt så är det 
viktigt att vi ständigt försöker göra bättre. Med ett tänkande som utgår från att 
vi å ena sidan alltid tänkt fel och å andra sidan ständigt försöker få vårt tän
kande att ta fasta på vilka mänskliga värden vi vill att våra system ska tjäna, 

1 (Churchman, 1979), sid. 80. 
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försöker Churchman formulera en utgångspunkt som, han säger, förhopp
ningsvis kan leda till mänskligt framåtskridande. 

Om man skulle tillämpa ett systemtänkande på Prova kan man till att börja 
med säga att en systembetraktelse som enbart tog med säljaren och informa
tionssystemet skulle löpa risk att göra fel utifrån det större systemet i vilket 
också kunden är en del. Även om man lyckats optimera Prova för varje säljare 
så är det inte säkert att det vore en optimering för varje eller ens någon kund. 

4.2. Systemet och systemkategorierna 
För att skapa utgångspunkt för ett systemtänkande har Churchman i några av 
sina verk lagt fram förslag på hur man kan tänka lite mer strukturerat på sys
tem1. Förslaget är skrivet för, som han säger, planeraren. Denne motsvarar 
dock alla de människor som i mer eller mindre grad vill tänka på sitt görande 
och sina liv i systemtermer. Till dessa räknar jag mig själv. 

Övergripande bygger förslaget på ett tydligt ändamålsenligt perspektiv. 
Förslaget bygger också på att det ska vara människor i centrum för våra sätt 
att tänka på system och därigenom handlandets relation till olika personer. Den 
strukturering som han föreslagit innebär i stort sett att systemen bryts upp i ett 
antal kategorier indelade i fyra grupper om tre kategorier. Varje grupp med ett 
mänskligt medvetande i centrum. 

Den första gruppen består av de som systemet bör vara till för, de som ska 
betjänas, stöttas och främjas av systemets göranden. För denna gäller det att 
bestämma vilka som är klienter [clients], vad som är deras syften och hur dessa 
syften ska kunna vävas samman i ett prestationsmått. Den andra utgörs av de 
som ska fatta beslut om och utföra systemets görande. För denna gäller att be
stämma vilka som är beslutsfattare [decision makers], vad dessa kan nyttja som 
resurser och komponenter, samt vad dessa måste ta hänsyn till men ändå inte 
kan påverka, alltså deras miljö. Den tredje gruppen omfattar de som ska utföra 
själva planerandet av systemets göranden. För denna grupp gäller att fastställa 
vilka som är planerare [planners], hur dessa ska kunna göra en implementation 
och sätta sin plan i verket, samt vad som ska garantera, eller utgöra garantor 
för, att deras planerande ska kunna åstadkomma förbättringar för oss männis
kor. Den fjärde gruppen är i detta skede något mer komplicerad och därför 
något som jag återkommer till senare, nämligen i slutet på denna avhandling. 

Det kan vara nära till hands att sammanblanda klienten med den eller de per
soner som betalar för ett visst systems göranden. Så är dock inte fallet. En kli
ent kan bättre liknas vid framtida generationer eller människor i tredje världen. 
I Churchmans anda kan man likna en klient vid en person som med händer 
och fötter bundna vid en trädstam flyter allt närmare det fruktansvärda vatten
fallet. Det är en bild av hjälplöshet. Klienten kan, ur planerarens perspektiv be
traktas som en grupp människor i desperat behov av hjälp, och utgör den vik
tigaste kategorin i hans system. I tidigare versioner av hans sätt att beskriva 
system var det yttersta systemets syfte. Fördelen med att istället sätta katego

1 (Churchman, 1979), sid. 79. 
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rin klient i första rummet är att den gör tydlig att det är mänskliga värden som 
ska sättas först.1 Att betrakta Volvos bilkunder som klienter till det större sys
tem i vilket Prova är en del kan troligtvis tyckas som ett ganska inskränkt val 
av klient. Dock kan man tolka VU:s ansträngningar att förändra Volvos bil
handel till något bättre ur ett kundperspektiv som ett försök att främja intres
set för just kunderna, en grupp som sällan har så mycket att säga till om vad 
gäller utformandet av bilhandel. 

Innebörden i kategorin syfte ligger nära den alldagliga betydelsen, ungefär 
som ett önskvärt framtida läge eller tillstånd, och som i högre eller lägre grad 
kan uppnås genom ett beslutsfattande. För att förtydliga sin idé om syfte dis
kuterar Churchman skillnaden mellan mål och ideal. När man arbetar med 
operativa mål tar man oftast det större sammanhanget för givet. När man 
sysslar med strategiska mål är man i och för sig öppen för att ställa olika större 
målsättningar mot varandra, men i botten skiljer man dessa mål åt genom att 
hänvisa till vissa yttre givna uppgifter. När man talar om Churchmans syfte är 
det närmare till hands att vända blicken mot ideal eller visioner. Det är syftes
formuleringar som varken tar utgångspunkt i objektivt givna mål eller data, 
utan börjar i mänskliga värden vars rätt eller fel bara kan diskuteras i en etisk 
mening.2 I fallet med Prova kan man kanske betrakta VU:s strävan att lämna 
ett stadium av hästhandel som att de ville främja ett syfte som gick ut på att 
kunder skulle kunna göra sina bilköp på bättre, och eventuellt också mer för
svarbara grunder. 

Ett systems prestationsmått kan diskuteras på motsvarande sätt som syfte. 
För att mäta ett operativt eller strategiskt måls uppfyllnad kan man utgå från 
vissa givna mål eller data. Att mäta uppfyllandet av ett ideal eller en vision är 
svårare. Ofta så svårt att olika försök missar helt. Många skolor säger sig yt
terst vilja främja en god kunskapstillväxt men utnyttjar samtidigt olika former 
av genomströmningsmått för att bedöma sina prestationer. Risken är inte bara 
att man får fram fel mått, risken är också att man ger en helt fel bild av skolans 
målsättningar som gör att såväl lärare som elever börjar agera på sätt som di
rekt motverkar en god kunskapstillväxt. Det viktiga med ett prestationsmått, 
säger Churchman är att man faktiskt ständigt har det med i sin kritiska betrak
telse av "sitt" system. Genom att hela tiden sträva mot att skapa så bra presta
tionsmått som möjligt kan man åtminstone få de olika inblandade att tänka och 
agera på så bra sätt som möjligt. Det viktigaste är kanske inte måttet i sig utan 
det kritiska sinnelag som det kan leda till gentemot det egna görandet.3 För 
VU:s del kunde ett möjligt prestationmått vara att Volvohandelns kunder skul
le bli mer kunniga bilköpare. Att nyttja antalet sålda bilar som prestationsmått 
för deras strävanden torde definitivt inte främja valda klienter och syften. 

Så har vi då kommit till beslutsfattaren. Det är den kategori som ska välja ett 
visst alternativt handlande, vilket samtidigt innebär att han väljer bort att göra 
enligt andra alternativ. En beslutsfattare tänker man ofta på som en enskild 

1 (Churchman, 1979), sid. 80-81. 
2 (Churchman, 1979), sid. 83. 
3 (Churchman, 1979), sid. 84. 
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person som agerar utifrån antingen tydligt fastställda regler eller löst formule
rade ramar. Andra gånger kanske vi ser denne som en grupp människor som 
gemensamt, genom någon form av demokratisk procedur diskuterar fram en 
konsensus. I Churchmans begreppsram är det naturliga att tänka sig denna roll 
i ett producent-produkt perspektiv. Med ett sådant blir allt det som i mer eller 
mindre grad påverkar ett beslutsfattande en slags med-producenter. I så måtto 
kan till och med en atmosfär eller en telefonsignal ses som medverkande till ett 
visst beslut. Det kan till och med vara personer som håller sig borta från ett be
slutsfattande som påverkar ett beslut. Beslutsfattande är på detta sätt en stor 
och för tanken närmast ofattbar röra. Man kan tänka sig oändligt många på
verkande faktorer. Perspektivet har dock den förtjänsten att det gör det möj
ligt att ta-med också faktorer som i förstone skulle placerats vid sidan av be
slutsfattandet med som ändå i hög grad påverkat systemets handlande.11 fallet 
med Prova ser jag det som möjligt att betrakta säljarna som beslutsfattare. Det 
är de som har till uppgift att, genom att välja vissa specifika handlanden, möj
liggöra för kunderna att uppfylla sina syften. 

Beslutsfattarens komponenter och miljö är medproducenter i det som åstad
koms, dock med den skillnaden att komponenter, i motsats till miljön, är fakto
rer som beslutsfattaren rår på. Det är väldigt svårt att hålla dessa två på plats. 
Det skulle vara möjligt att utgå ifrån att antalet anställda i ett företag är en slags 
restriktion (miljö), samtidigt som att det i princip alltid borde gå att förändra 
detta antal. På samma sätt som det varit med de övriga kategorierna så är det 
viktiga dock inte att nagla fast en viss beskrivning utan att börja tänka på sitt 
system på ett bra sätt. Komponenter och miljö är bra genom att de innebär att 
man måste tänka över vad som egentligen är och borde vara beslutsfattarens 
handlingsutrymme. Den bild som Churchman vill ge av systemets beslutsfat
tare är krigaren, utrustad med brutet spjut och trubbigt svärd, omringad av ett 
formlöst grönt monster som när som helst kan sluka honom. Det är en bild 
med stora problem men med en obändig vilja att agera för det rätta. Enligt 
Churchman är det beslutsfattaren, hans komponenter och hans miljö som till
sammans utgör producenter av systemets handlande.2 Jag ser inga direkta 
problem med att betrakta såväl Prova som interiören hos Volvos bilhandlare 
som medproducenter i det gemensamma agerandet gentemot kund. Däremot 
är det svårt att bedöma graden av och formen för detta medproducerande. 

För att karaktärisera kategorin planerare kan man säga att det är någon som 
bryr sig om sakernas tillstånd. Hans planerande utgår i första hand från en situ
ation och frågan om denna är något som han ska bry sig om. En situation där 
en person fallit halvvägs ned från femtonde våningen kunde nog bedömas 
som något som inte var värt ett genomtänkt planerande. I en situation som 
däremot bedöms som värd ett genomtänkt planerande börjar han med att gö
ra en systembeskrivning där han fastställer klient- och beslutsfattargrupp. Ut
ifrån denna lägger han därefter fram ett förslag på handling. Är det så att hand
lingen sätts i verket blir hans nästa steg att i ett dialektiskt förlopp väva in 

1 (Churchman, 1979), sid. 85-87. 
2 (Churchman, 1979), sid. 89-93. 
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denna handling i sin beskrivning och göra ett nytt förslag och så vidare. Denne 
planerare blir som sagt aldrig riktigt färdig. Sakernas tillstånd kan alltid förbätt
ras, så även hans tänkande.1 

En planerare kan vara många olika typer av människor, det kan vara förän
dringskonsulter (som säger sig veta hur verksamheter ska förändras) och det 
kan vara modellbyggare (som vet hur företag ska modelleras, t.ex. med hjälp 
av datorsimuleringar). Detta berör den viktiga frågan om vem som ska utföra 
en planering. I generella termer kan detta röra sig på en skala från de personer 
som har ideal om alla människors välbefinnande (någon form av expert) till de 
som inte vill låta andra pådyvla dem liv som bara några andra har tänkt ut 
(vilka kan göra alla till experter och planerare). Idealt, eller åtminstone i denna 
avhandling, är alltså alla vi som vill förbättra ett handlande planerare.2 Enligt 
den preliminära systembetraktelse jag gjort av Prova utgör VU systemets pla
nerare. Det är VU som börjat bry sig i att bilhandeln, trots den storlek som en 
bilinvestering innebär, fortfarande på sent 80-tal fungerar som en "hästhandel". 
Inom VU kan man identifiera såväl projektledare som IT-designers och imple-
mentatörer som planerare. 

Nästa kategori rör frågan om implementation, hur planen ska omsättas i fak
tiska handlingar. Svårigheterna med att göra detta ligger i flera plan. Förutom 
de som diskuterats i inledningen till detta kapitel kan också nämnas den politi
ska dimensionen. Bara för att ett förslag är bra betraktat ur ett visst övergrip
ande perspektiv är det inte säkert att alla människor är beredda att ställa upp 
på det. Ofta innebär förändringar, även om de innebär något bättre på ett 
övergripande plan, försämringar för vissa intressen och grupper. Inom ramen 
för denna politiska dimension finns också individuella outtalade mål. Dessutom 
tillkommer, i och med implementationen, planerarens ångest. Varje gång ett 
förslag går igenom och ska till att implementeras förvandlas också planeraren 
till en beslutsfattare med dennes alla våndor. Vilka ohyggligheter kommer att 
måste genomdrivas för att sätta planen i verket? Vilka metoder kommer 
egentligen att användas? Kan ett förslag att förbättra vårt resursförvaltande 
genom minskat barnafödande innebära att man begår fysiskt våld på alla jor
dens föräldrar eller att män och kvinnor måste tvingas leva åtskilda? Genom 
implementationen kommer planeraren att tvingas leva med den totala bördan 
av handling, till skillnad mot den lätta vikten av hans vision. Håller förslaget 
etiskt såväl som ändamålsenligt? Kommer förslaget att leda till de förbättringar 
han vill? Vilka andra konsekvenser kan det innebära?3 I fallet med Prova be
traktar jag VU:s införande av Prova som den egentliga implementationen. 

Garantorn kommer sedan in när vi frågar oss hur vi ska veta om våra förslag 
egentligen är bra, det vill säga leder till mänskliga framsteg. Finns det något 
som kan garantera att våra förslag verkligen är bra i detta hänseende? Det vet 
vi som sagt aldrig. Däremot måste vi ständigt fundera över denna fråga och 
fundera över vad, om något, som kan fungera som en slags garant för att vi 

1 (Churchman, 1979), sid. 93. 
2 (Churchman, 1979), sid. 94. 
3 (Churchman, 1979), sid. 94-97. 
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tänkt och gjort rätt. En tänkbar kandidat som Churchman diskuterar är en 
upplyst allmänhet. Problemet med denna blir dock att också den kandidaten 
kan ifrågasättas i vad mån det finns något som garanterar dess upplysthet och 
så vidare. Återigen är vi tillbaka vid själva den idé som Churchman har med 
hela sitt systemtänkande. I och med att vi alltid, ur ett vidare perspektiv, har 
tänkt fel är det inte våra beskrivningar som är de viktiga utan rörelsen i vårt 
tänkande. Det gäller att hela tiden vara beredd på att ta-med fler relevanta fak
torer.1 

4.3. Systemet, systemtänkandet - och Prova... 
Churchmans sociala systemteori handlar om handlingar i relation till dess om
givande sociala sammanhang. För att förstå denna teori kan dock tänkande tjä
na som bättre inkörsport. Teorin handlar om ett systemtänkande. Detta är ock
så, vill jag hävda, det viktigaste i Churchmans systemteori. Det är ett tänkande 
som utmärks av en ändamålsenlighet, det vill säga att vi ständigt funderar över 
för vem och vilka våra system skall verka, en holism, det vill säga att vi ständigt 
ifrågasätter vår systembetraktelse över såväl tiden som rummet, och slutligen 
ett lärande, det vill säga att vi alltid måste vara beredda på att tänka om. 

Ett utmärkande drag för ett systemtänkande kan formuleras genom begrep
pet förhållningssätt (på engelska mood). Även om det ligger nära till hands att 
primärt tala om Churchmans systemteori som en kunskapsteori känns det som 
att ett öppet men engagerat förhållningssätt ger den bild som bäst kan tjäna de 
klienter och syften som hela teorin sägs vilja tjäna. Samtidigt som vi verkligen 
vill något för någon så finns en medvetenhet om att vi kan ha tänkt fel. Jag 
menar att systemteorin ska betraktas som frigörare, syftande till att frigöra oss 
från snäva perspektiv och värderingar, men också som ett oerhört kraftfullt 
sätt för att tänka på handlande och mänskligt framåtskridande, det vill säga 
kvalitet ur ett handlingsperspektiv. 

Det är, som jag hoppas framgått av detta kapitel, inga problem att tillämpa 
Churchmans systemkategorier på Prova. VU kan betraktas som planerare som 
försöker planera för att skapa en bättre situation för Volvos kunder, vilka däri
genom kan betraktas som systemets klienter. Och, för att skapa en bättre situa
tion för dessa kunder måste VU omsätta sin plan i handling, det vill säga de 
måste implementerà Prova hos bilförsäljarna. För att bedöma om planen lyck
ats kan ett prestationsmått bestämmas till i vad utsträckning kunderna kan för
verkliga de syften som de, enligt VU, har. Provas kvalitet blir vid en sådan be
traktelse en fråga om huruvida systemet kan bidra till att främja kundernas 
syften. 

Den preliminära betraktelsen av Prova kan helt klart ses som ett tillämpande 
av Churchmans systemkategorier. Det går att betrakta kunderna som klienter, 
säljarna som beslutsfattare och VU som planerare. Det är dock inte den enda 
tänkbara betraktelsen. När Bengt Bratt satte sig över sitt företag Bofors AB och 
gick ut i pressen och avslöjade deras omfattande illegala vapenhandel kan man 
betrakta detta som att han tog på sig rollen som planerare. Han försökte im-

1 (Churchman, 1979), sid. 97. 
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plementera en plan som gick ut på att minska denna handel och främja klient
intressen långt ifrån företagets fabriker och anställda. En motsvarande betrak
telse skulle också gå att göra över Volvo med Björn Gillberg som planerare, 
drivandes en plan som gick ut på att få bilindustrin att släppa ut mindre tung
metaller i miljön. För mitt syfte med denna avhandling är dock den preliminära 
betraktelsen mest lämpad. Åtminstone så här långt. 

Kvaliteten i Volvohandeln kan, i fallet med Prova, betraktas som huruvida 
kunden kan uppfylla sina syften utifrån verksamhetens handlande. Om VU vill 
förändra bilhandeln från hästhandel till något mera seriöst är de inte bara be
roende av hur väl de lyckas med sin utformning av Prova utan också säljarnas 
sätt att sälja bil och kundernas sätt att värdera dessa nya sätt att sälja bil (vilket 
eventuellt kan förändra deras sätt att köpa). 

För att åstadkomma klientvärde är planeraren beroende av såväl beslutsfat
tarens beslutsfattande som klienternas sätt att skapa värde utifrån fattade be
slut. Därför gäller för planeraren att förutse och ta med i sin plan hur klienterna 
värderar och beslutsfattarna fattar beslut. VU har förutsett att kunderna kom
mer att sätta värde i att bli bemötta på mer seriösa sätt och att de, i linje med 
detta, försökt påverka Volvohandelns säljare att sälja bil på mer seriösa sätt. 
Det senare, framför allt i form av utformandet och implementerandet av ett 
nytt informationssystem, alltså genom Prova. 

För den som vill främja en viss klients syften gäller att utforma en plan och 
sedan försöka omsätta denna plan i handling. Dock beror en eventuell fram
gång i slutändan också på i vilken utsträckning klienten, utifrån det handlande 
som utförs, kan uppfylla sina egna syften. Den som vill främja miljöintressen 
skulle kunna planera för en bilverksamhet där det tydligt redovisades hur 
mycket luftföroreningar som varje enskild bilmodell torde innebära, och sedan 
omsätta detta i verksamheten. För att denna plan dock skulle bli framgångsrik 
fordras att verksamhetens redovisande verkligen nådde fram till bilspekulan
terna (vilket bland annat skulle bero på ifall säljarna valde att vissa dessa upp
gifter), och dessutom innebar att deras bilval lät sig påverkas i mer miljövänlig 
riktning. I detta fall vore ytterligare en komplikation att också kunden blev be
traktad som en beslutsfattare. 

/"^Vilken seriösN 
v^handlare! s 

BilhaU 
Prova 

Sätt att sälja bil- Kund 

Design och 
implementa 

Volvohandeln utvecklings AB (VU) 

Säljare 

Figur 4.1. En preliminär systembetraktelse av Prova. 
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Man kan nu säga att kvaliteten i Prova med avseende på kundkvalitet beror 
på hur det kan förändra säljarnas handlande och därigenom öka kundernas 
möjligheter att uppfylla sina egna syften. För att ge förslag på förbättringar 
med avseende på kundkvalitet fordras insikter i hur man genom utformande 
och införande av IT kan förändra och förbättra handlande och värderande, vil
ket i sig fordrar insikter i handlande och värderande. 

Denna avhandling arbetar med två huvudsakliga frågor. Den ena handlar 
om IT-kvalitet i relation till värde för kund och den andra om utgångspunkter 
för att kunna förbättra IT i detta avseende. Man kan nu ställa ett par frågor. För 
att, som systemutvecklare, åstadkomma informationssystem som har kvalitet 
ur ett kundperspektiv, räcker det med att ha en bra plan? Innebär en bra plan 
automatiskt ett bra resultat? 
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5. DEN OFÖRUTSÄGBARE FÖRSÄLJAREN 
I inledningen av Lucy Suchmans bok Plans and situated actions1 skisseras två 
skilda sätt att tänka sig den ändamålsenliga, avsiktliga handlingen. De åskådlig
görs genom två olika beskrivningar av hur man kan navigera till sjöss. I den 
första beskrivningen är sjöfararen en europé och enligt denne är det viktigaste 
att man har en plan. Genom att hela tiden följa denna plan kommer han också 
att nå det mål som han föresatt sig. I den andra beskrivningen är det en turkisk 
sjöfarare som inte har tillstymmelse till plan utan istället koncentrerar sina an
strängningar till det mål som han vill nå, och därför kontinuerligt kontrollerar 
var han befinner sig och korrigerar sin kurs i enlighet med denna jämförelse.2 

5.1. Handlandets situationsberoende 
De två beskrivningarna kan ses som två modeller för ändamålsenligt hand
lande. Enligt den första är det viktigaste att det gjorts en noggran planering och 
att uppgjorda planer kan följas och följs. Enligt den andra är det istället den 
faktiska positionen i relation till destination som är det viktiga. Man skulle då 
kunna tolka skillnaden mellan dessa olika rationaliteter som att det faktiskt fö
religger en större skillnad i deras angreppssätt och att denna skillnad hänger 
samman med olika djupgående kulturella skillnader. Den skulle också kunna 
sägas bero på skillnader i skicklighet, typ av handling eller resurstillgång. Such
mans position är dock att det på det hela taget inte är någon större skillnad i 
deras angreppssätt. Båda har i grund och botten handlat situationsbundet och 
situationsberoende3. 

All handling är, menar Suchman, situationsbunden. I och med att omständig
heterna kring våra handlingar aldrig går att fullt ut förstå eller förutse, och 
dessutom är under ständig förändring handlar vi alla mer eller mindre som den 
turkiske sjöfararen. Det handlingsförlopp som Suchman beskriver har tydliga 
inslag av cybernetik i sig. Centralt är de bedömningar som görs av situationen 
och hur de "avvikelser" som iakttas från ett i många fall undermedvetet ideal le
der till "korrigeringar" i form av nya handlingar. Planer blir i detta samman
hang framförallt resurser för ett situationsbundet handlande snarare än styran
de för ett planenligt handlande.4 

En plan är i stort sett bara framträdande innan och efter själva handlingen, 
före i form av föreställda scenarier och efter i form av efterhandskonstruktion
er. Att planen träder fram när vi ska beskriva vår rationalitet för ett visst hand
lande säger dock mer om hur planen påverkar vårt rekonstruerande än om 
själva handlandet. Efterhandskonstruktioner har en klar tendens att, i sin åter
blick, huvudsakligen komma ihåg de detaljer som stämmer överrens med upp

1 (Suchman, 1987) 
2 (Suchman, 1987), sid. vii. 
3 Den egentliga termen är situated action (Suchman, 1987), sid. viii-ix. Det går att tänka sig 

flera olika översättningar i stil med situations -beroende, -belägen, -bunden osv. I 
fortsättningen kommer jag dock att använda beteckningen situationsbunden. 

4 (Suchman, 1987), sid. ix. 
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gjord plan.1 Föreställningen att vårt avsiktliga handlande är planstyrt är något 
som är djupt rotat i vår kultur och vetenskapstradition. 

That term [situated action] underscores the view that every course of ac tion dependes in es
sential ways upon its material and social circumstances. Rather than attemting to abstract 
action away from its circumstances and represent it as a rational plan, the approach is to 
study how people use their circumstances to achieve intelligent action. Rather than build a 
theory of action out of a theory of plans, the aim is to investigate how people produce and 
find evidence for plans in the course of s ituated action. More generally, rather than sub
sume the details of action under the study of pl ans, plans are subsumed by the larger pro
blem of situated action.2 

Det är vanligtvis bara genom att handla i en viss situation som dess möjligheter 
blir tydliga. Vanligtvis förutser vi inte alternativa riktningar förrän en viss rikt
ning är ingångsatt.3 Ett dylikt händelsestyrt handlande kan också ge utrymme 
till att följa upp oförutsedda observationer och möjligheter som kommit ur en 
viss specifik utgångspunkt. Grunden för handlande i detta perspektiv är lokala 
interaktioner med en omgivning vilka görs mer eller mindre med referens till 
abstrakta representationer av situationer och handlingar, och vilka är mer eller 
mindre tillgängliga för representationerna själva. Representationerna ska inte 
tjäna som specifikationer för det lokala handlandet utan för att orientera oss så 
att vi kan ta in och handla bättre i vår omgivning.4 

Handlande kan, i detta perspektiv, inte förklaras genom varken förutbe
stämda kognivita scheman eller institutionaliserade sociala normer. Det som 
bestämmer varje handling är en framträdande egenskap i den stegvisa interak-
tion som pågår mellan olika aktörer, och mellan aktörer och omgivning.5 

En tolkning av Suchmans situated action innebär att om vi vill förstå Prova 
som del i ett ändamålsenligt system duger det inte att enbart förstå VU:s plan. 
Säljares handlande är då inte planenligt utan situationsbundet, och därigenom 
mer eller mindre oförutsägbart. För att förstå detta sammanhang fordras en 
förståelse för hur ett ändamålsenligt, situationsbundet handlande egentligen 
bestäms. 

5.2. Den inre känslan 
Donald Schön är en forskare som jag menar på ett bra sätt har lyckats skapa en 
rationalitet bakom ett situationsbundet och ändamålsenligt handlande. Stora 
delar av detta samt de närmast följande kapitlen baseras i hög utsträckning på 
en läsning av hans böcker The reflective practitioner och Educating the reflective 
practitioner6 men i viss mån också på ett par av hans artiklar7. Det problem som 
Schön behandlat är att vi, trots handlandets situationsbundenhet (eller i hans 
egna termer, att alla våra situationer i mer eller mindre grad präglas av osäker
het, unikhet och motsättningar) kan handla på sätt som faktiskt kan se ut att vara 

1 (Suchman, 1987), sid. 51-52 
2 (Suchman, 1987), sid. 50 
3 (Suchman, 1987), sid. 52 
4 (Suchman, 1987), sid. 188 
5 (Suchman, 1987), sid. 179 
6 Se (Schön, 1983) respektive (Schön, 1987). 
7 Se (Schön, 1988; Schön, 1992a; Schön, 1992b). 
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rationella. Den tolkning som presenteras i denna avhandling är att Schön "löst" 
detta problem genom att postulera en ordningsskapande rationalitet. Det är en 
rationalitet som, i likhet med Suchmans situationsberoende handlande, bär tyd
liga drag av cybernetik, även om det i detta fallet rör sig om en rationalitet som 
till största delen är undermedveten och oartikulerad. 

Kärnan i det arbete som Schön tar sig an är, kan man säga, den sida av all 
mänsklig handling som ofta kallas praktisk kunskap. Enligt den etablerade 
uppfattningen ses denna, säger Schön, bara som en tillämpning av det verkliga 
vetandet, nämligen det teoretiska. Detta är dock, menar han en felsyn. För att 
förstå praktiskt kunnande duger inte en indelningen mellan teoretisk och prak
tisk kunskap. Snarare måste man tala om artistiskt kunnande. Det viktiga är att 
utreda artisktiskt kunnande och skillnaden mellan bra och dålig artistisk kom
petens, och inte fastställa vilka explicita regler och fakta som ska användas i 
varje given situation. Detta kunnande hänger dock inte ihop med vår förmåga 
att beskriva vad vi kan och vad vi gör. Man kan mycket väl vara en mycket 
kompetent tennisspelare utan att kunna ge en explicit förklaring av ens kun
nande. Kunnandet är i viss mån undermedvetet. 

En utgångspunkt för Schöns arbete är hans syn på olika kunskapsteoretiska 
frågeställningar. Enligt hans syn är bland annat problem inte något som existe
rar i en värld oberoende av människan. Snarare är problem något som härrör 
sig till den större bild som varje människa har av världen. Invävt i vår percep
tion ligger såväl problem, möjligheter som ideal, och det som driver männis
kan framåt mot nya utmanande design- och kunskapsproblem är vårt starka 
engagemang i att skapa en inre ordning som kan göra våra situationer såväl han-
terbara som bättre. Vi försöker förstå våra situationer tillräckligt bra för att 
kunna utföra alla de handlingar som vi vill kunna utföra, vilket innebär ett kon
tinuerligt skapande av inre meningssammanhang. 

Michel Polanyi hävdar att vi kan känna igen mycket, exempelvis ett ansikte, 
utan att kunna förklara hur eller varför. På motsvarade sätt kan vi också känna 
igen olika ytor enbart genom en handberöring. Schön tar upp Polanyis formu
lering där han säger att vi känner från "fingertip sensations to the quality of the 
surface".1 Motsvarande gäller till och med när vi har verktyg i våra händer. Vi 
känner materialet vi arbetar med genom förnimmelser i det verktyg vi håller i 
vår hand. Detta är ett kunnande som gör det möjligt att också göra normativa 
uttalanden. Vi gillar det ena materialet eller ansiktet bättre än det andra, dock 
utan att riktigt kunna förklara varför. Den känsla som Polanyi skriver om är en 
del i ett kunnande som oftast är svårt att beskriva, både till känslor och tilläm
pande. Känslan är trots detta omeddelbar och påtaglig. Vi känner igen, och gör 
det direkt. Vi behöver ingen tid till eftertanke eller genomgång av regler för att 
göra en jämförelse. Blir vi däremot ombedda att beskriva detta kunnande och 
dessa känslor skulle våra beskrivningar i de flesta fall dock inte duga mycket 
till. Avståndet mellan beskrivning och känsla skulle bli alltför stort. 

1 (Schön, 1987), sid. 23 
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För att bringa reda i vårt praktiska kunnande, trots olika problem med att 
göra explicita beskrivningar av detta, tolkar jag alltså Schön som att han postu
lerar en inre rationalitet. Det är en rationalitet som dels är situationsbunden dels 
är ändamålsenlig, och innebär att man kan göra begripligt olika yttre skeenden 
som annars skulle varit svårbegripliga. Det handlar på så sätt om att kunna 
koppla olika yttre tecken till motsvarande inre. Något kortfattat kan Schöns sätt 
att skapa reda för denna komplexitet skisseras på följande sätt: när vi träder in i 
en ny situation konfronteras en oändlig mängd yttre tecken med våra erfaren
heter och ideal, och ur denna konfrontation uppstår en känsla för situationen i 
dess helhet. Den handling som sedan följer utgår ifrån denna situationskänsla 
och de önskvärda förändringar som denna känsla pekar ut i den faktiska situa
tionen. Schön identifierar också två olika varianter av detta förlopp. Det ena 
bygger han upp runt begreppet knowing-in-action (i fortsättningen förkortat 
KiA) och det andra runt reflection-in-action (RiA). 

Figur 5.1. Den inre känslan som en slags kunskap om kvalitéer i våra situationer. 

KiA står för det knowhow kunnande som ständigt kommer till uttryck i vårt 
intelligenta handlande. Vår KiA är i handling, även om det går att observera 
och reflektera över den vid sidan av själva handlandet. När han talar om i på 
detta vis motsvarar det ungefär den tidigare behandlade situationsbundenhe
ten. Kunnandet skapas och formas i handlandet och situationen. KiA är en kon
tinuerlig aktivitet i vilken uppmärksamhet, bedömning och justering är cen
trala inslag. Den erfarne tennisspelaren är uppmärksam på den boll som är på 
väg mot honom, bedömer dess hastighet samt ställer fötterna i rätt position. 
Detta förlopp är dynamiskt och kontinerligt, och är något vi ständigt håller på 
med. Det handlar om att ta in, bedöma samt handla i varje enskild situation. 
KiA är ett framträdande inslag i våra sätt att ta oss igenom våra liv och vårt sätt 
att möta den variation som vardagen innebär.1 

Oftast fungerar vår KiA lugnt och stilla. Vi behöver inte ägna några explicita 
tankar åt vårt görande. Plötsligt, och även det tämligen återkommande, sker 
dock något som vi, utifrån vår KiA inte kunnat förutse. Vår situation uppvisar 
ett ansikte vi inte trodde fanns. I det läget kopplar vi på, antingen vår förmåga 
till RiA eller reflektion över vårt handlande. När vi reflekterar över vår hand
ling stannar vi upp och tänker igenom vår KiA och vad det var som gick snett. 

1 (Schön, 1987), sid. 25-26. 
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När vi reflekterar i handling stannar vi däremot aldrig upp utan försöker di
rekt, i handling, gå vidare och skapa ordning i vår situation. Vi försöker om
skapa situationen på ett sätt som åter ger den en tydlig mening.1 

RiA är som en form av direkt-på-platsen-undersökning av en situation och 
hur vi ska kunna gå vidare i denna. Schön beskriver den som bestående av fem 
steg: (i) vi befinner oss i en situation i vilken vi responderar mer eller mindre 
rutinmässigt, (ii) vi möter en respons som faller utanför de ramar vi förutsett, 
en överraskning, (iii) denna överraskning leder till reflektion vilken gör att vi i 
viss mån blir mer medvetna om vad vi gjort och hur vi tänkt, (iv) denna reflek
tion innebär ett ifrågasättande av vår KiA och en ny problembestämning och 
tolkning av situationen, (v) vi sätter igång med ett på-platsen experiment och 
testar vår nya problembestämning. När vår RiA är som mest framgångsrik så 
innebär den att vi lyckats ta in överraskningen och gjort den till en del i vår ra
tionalitet. Vi har på så sätt utvecklat vår kontinuerliga handlingsberedskap.2 

I de fall då vi, istället för att reflektera i handling stannar upp och funderar 
igenom det hela från början, det vill säga reflekterar över vårt KiA och even
tuellt också RiA påverkar det indirekt vårt handlande genom att lägga grunden 
för framtida KiA och RiA. Att kunna reflektera över vårt handlande handlar 
dock om en helt annan kompetens. Då blir det mer centralt att kunna beskriva 
ens tänkande och handlande. För att kunna utveckla en god artistisk förmåga 
spelar rörelsen mellan dessa bägge nivåer en framträdande roll.3 

5.3. Handlingsprocessen 
Navet i den handlingsrationalitet som Schön för fram, alltså den ordningsskap-
ande rationaliteten, är en känsla för situationen i dess helhet [sense of the whole]4. 
Utifrån denna kan vi bestämma vad som ska göras och hur detta görande ska 
göras. Att han betonar situation tolkar jag som att han vill peka ut just dessa 
yttre observerbara fenomen. Känslan är dock något invändigt och individuellt. 

I samma stund som vi konfronteras med en situation så uppstår alltså van
ligtvis en känsla för situationen i dess helhet. Åtminstone om situationen inte 
uppvisat några överraskningar. Denna känsla uppstod på grund utav att vår 
repertoar av tidigare erfarenheter och våra ideal konfronterades med just denna si
tuation. Även om vi aldrig befunnit oss i en situation identisk den som vi nu be
finner oss i så kan vi dra fördel av tidigare erfarenheter i form av olika se-som 
och göra-som5. Yttre tecken kan kopplas till inre i såväl deskriptivt som norma
tivt hänseende. I denna helt nya situation känner vi ändå igen olika delar som 
något vi mött förut och kan koppla detta till mönster av hur vi gjort tidigare. Vi 
kan, något förenklat, se den nya situationen som en tidigare, och därigenom 

1 (Schön, 1987), sid. 26-27. 
2 (Schön, 1987), sid. 28. 
3 (Schön, 1987), sid. 31 
4 I fortsättningen kommer jag att tala om detta nav som ibland en känsla för situationen i 

dess helhet och andra gånger som en känsla för situationen. Detta är i viss mån av prak
tiska, utrymmesmässiga skäl, men också för att jag själv tänker mig dessa känslor som just 
en helhet. Se (Schön, 1987), sid 30-31. 

5 (Schön, 1987), sid. 66-68. 
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göra ungefär som vi gjorde då. En säljare som möter en synsvag kund känner 
igen detta från sin gamle farfar och minns (troligtvis undermedvetet) att det 
brukar hjälpa upp situationen om han tänder så mycket belysning som möjligt. 

What I want to propose is this: Quist [en lärare vid en arkitektutbildning] has built up a re
pertoire of ex amples, images, understandings, and actions. His repertoire ranges across the 
design domains. It includes sites he has seen, buildings he has known design problems he 
has encountered, and solutions he has devised. All these things are parts of Q uist's reper
toire insofar as they are accessible to him for understanding and action. 

When a practiotioner makes sense of a situation he perceives to be unique, he sees it as 
something already present in his repertoar.1 

Denna repertoar är som mer eller mindre sammanhängande delar - bilder, 
handlingar och så vidare - som aktiveras varje gång som vi konfronteras med 
nya situationer. Och, samtidigt som repertoaren blir aktiverad så blir den också 
förändrad och berikad. 

Repertoaren är alltså central vid formandet av vår känsla för situationen i 
dess helhet, men det är också vad jag här kallar våra ideal. Samtidigt som vår 
repertoar "hjälper oss" att se vad det är för en situaion som vi befinner oss i så 
kommer våra ideal och värdesystem att "ge stöd åt" ett värderande och be-
dömmande. 

From his repertoire of examples, images, descriptions, he has derived (by seeing-as) a way 
of framing the present, unique situation. He tries, then, to shape the situation to the frame; 
and he evaluates the entire process by ctireria I have described earlier in this chapter -
whether he can solve the problem he has set; whether he values what he gets when he sol
ves it (or what he can make of w hat he gets): whether he achieves in the situation a cohe
rence of artifact and idea, a congruence with his fundamental theories and values; whether 
he can keep inquiry moving.2 

Vår känsla för situationen i dess helhet utgörs, som jag tolkar Schön, av tre 
olika delar. För det första är det en hanterbar bild av situationen. Vi har skapat 
mening i den. Sedan är det en värdering av hur vi egentligen skulle vilja att 
denna situation såg ut. Vi har en bedömning av den. Och slutligen, vi har en 
handlingsplan för denna situation. Vi har en idé om vad vi borde göra relativt 
denna situation för att få den att närma sig vår ideala bild av hur den borde se 
ut. På så sätt kan man alltså beskriva det förlopp som formar vår känsla för si
tuationen i dess helhet som meningsskapande, värdeskapande och handlande. Det 
är också de tre stegen i Schöns KiA. Vi läser, värderar och agerar i våra situatio
ner. 

Figuren nedan är ett försök att åskådliggöra den rationalitet som Schön be
nämner KiA. När vi befinner oss i en handlingssituation konfronteras vår re
pertoar och våra ideal med materialet i vår situation. Detta leder, i ett första 
skede, till att vi försöker skapa mening i denna situation. Lyckas detta ställs den 
mening vi skapat mot våra ideal, vilket leder till en bedömning av situationen. 
Vi får en känsla för om vi sätter värde på situationen eller ej, vilket i stort sett 
alltid resulterar i att situationen måste ändras på ett eller annat sätt. Detta är då 
upphovet till vårt nästa steg, vår nästa handling. Och, i samma ögonblick som 
denna utförs blir den också till något yttre, och därigenom del i den nya hand

1 (Schön, 1987), sid. 66-67. 
2 (Schön, 1987), sid 68-69. 
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lingssituation i vilken vi försöker skapa ordning. En viktig aspekt är därigenom 
att detta förlopp är dynamiskt. I samma stund som en handlingssituation kon
fronteras med repertoar och ideal påverkas såväl handlingssituation som re
pertoar och ideal, och dessutom vår känsla för situationen i dess helhet. Och, 
denna dynamik gäller i samtliga skeden. Det är ett kontinuerligt påverkande 
som egentligen aldrig stannar av. 

[andling 
Handlingssituation 

Repertoar^ 
ideal 

"Känsla för 
situationen 
i dess helhei 

Figur 5.2. Tolkning av den rationalitet som benämns knowing-in-action (KiA).1 

Vår KiA utgår hela tiden från en känsla för situationen i dess helhet. Vi hand
lar hela tiden utifrån det sätt på vilket vi uppfattat och värderat situationen. I 
vissa lägen kan vi dock inte skapa mening i vår situation. Det är i dylika lägen 
som vi kopplar på vår RiA. RiA handlar om att ta in olika överraskningar och 
efterhand göra dem till en del i vår övergripande känsla för situationen i dess 
helhet. RiA kan beskrivas som en reflektiv konversation med materialet i vår 
situation2 genom vilken vi försöker skapa en ny ordning i vilken överrask
ningen ska bli en del och testar denna nya ordning genom olika på-platsen ex
periment. Är det så att situationens svar3 stämmer med vår nya ordning har vi 
lyckats skapa en ny, om än temporär, ordning att handla utifrån. Vi har skapat 
en ny ordning utifrån vilken vår nya KiA kan börja verka. 

För att beskriva sitt begrepp RiA talar Schön ofta den reflektive praktikern 
och dennes reflektiva konversation med materialet i sin situation. Denna kon
versation, säger han, är en form av experiment i omskapande. Man ger situa
tionen en mening och värderar därefter resultatet. Det gäller att fråga sig om 
det var en lösning, om det gav en ny ordning och om det var acceptabelt. Varje 
omskapande av en situation bär med sig en hypotes om en ordning i denna si
tuation. Den bär också med sig en idé om en önskad ändring och ett idealt till
stånd. Den är på så sätt en total bild av praktikerns värld, såväl normativt som 
deskriptivt.4 Det primära intresset för den reflektive praktikern är att förändra 
sin situation till det ideala vilket görs med en implicit hänsyn till varje situations 
tröghet. 

1 Denna, och ytterligare ett par av figurer är starkt inspirerad av den figur som Stolterman 
använder för att åskådliggöra designprocessens förlopp. Se (Stolterman, 1991), sidan 79. 

2 (Schön, 1987), sid. 30-31. 
3 Schön talar i detta fall om situationens back-talk. 
4 (Schön, 1987), sid. 58 och 72. Detta berör egentligen viktiga och oerhört svåra såväl filoso

fiska som teologiska och psykologiska frågeställningar, exempelvis samband mellan vilja, 
behov och konflikter. Jag har dock inga ambitioner att reda ut dessa inom ramen för detta 
arbete. 
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Den sida av handlandet som utmärks av RiA kan beskrivas som en sekvens 
av drag, konsekvenser, implikationer, bedömningar och ytterligare drag. Det 
handlar om att omskapa en situation och skapa nya idéer. Akten består av ett 
antal rörelser mellan olika poler: valfrihet - acceptera implikationer, lokal inlev
else - distanserade överväganden av resulterande helheter. Sammantaget kan 
man säga att den reflektive praktikern hamnar i situationer som kräver en på-
läggning av en ordning, och att denna, när den väl är pålagd, utreds i termer av 
implikationer och konsekvenser. Detta steg leder ofta, säger Schön, till nya 
oväntade ordningar och meningsenheter, vilka i sin tur kan påverka processen 
i olika riktningar.1 

Figur 5.3. Tolkning av den rationalitet som benämns reflection-in-action (RiA). 

För att hantera situationer som han aldrig tidigare mött betraktar praktikern 
dem genom att se dem som något i sin repertoar av exempel, bilder, förståelser 
och handlingar, det vill säga olika former av gjorda erfarenheter. När han ska
par mening i en ny situation gör han det genom att se den som något ur sin re
pertoar, både till likheter och skillnader mot de bekanta. Hela processen är ett 
växlande mellan att se-som och att göra-som, och kan fortsätta i stort sett utan 
medveten artikulation. Dessutom kommer varje ny erfarenhet av denna RiA 
att berika repertoaren med ytterligare erfarenheter.2 

Varje ny ordning i en situation bär alltså med sig en idé om en önskad änd
ring och ett idealt tillstånd. Detta innebär också att samtidigt som praktikern 
lyckas skapa ordning i en situation så har han också inramat sina medel och 
mål. De blir en del av hans problembestämning och ordningsskapande. I detta 
kan man då också konstatera att hans ordning och resultat bara blir tilltalande 
för dem som delar det värdesystem som utgjort grunden för hans bestäm
ning3. 

Det sätt på vilket vi människor i allmänhet tar oss igenom vardagen motsva
rar i stora drag det sätt på vilket professionella praktiker agerar. Schön menar 
dock att det finns vissa viktiga skillnader. Inom varje professionell praktik har 
det utvecklats typfall, olika former av regler, förebilder och så vidare som på så 
sätt håller professionen samman. Professionens medlemmar delar repertoarer 
och ideal som vi övriga inte behöver dela.4 I linje med detta kan man dock 

1 (Schön, 1987), sid. 57. 
2 (Schön, 1987), sid. 66-68. 
3 (Schön, 1987), sid. 73-74. 
4 (Schön, 1987), sid. 32. 
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tänka sig att det utvecklas motsvarande typfall och liknande också inom verk
ligt stora grupperingar, exempelvis hela samhällen och kulturer. 

5.4. Uppmärksamhet, lärande och Prova 
Bengt Molander1, en svensk filosof som i likhet med Schön intresserat sig för 
vad som kan kallas den praktiska kunskapen, har en i många stycken likartad 
syn på handlandets rationalitet. Han skriver om kunskap i handling vilket kretsar 
i hög grad kring begreppen uppmärksamhet, lärande och förståelse. Den kun
nige praktikern, säger Molander, utmärks av en mycket stark uppmärksamhet 
i handling. För den drivne musikern utmärks detta av att han spelar och lyss
nar i ett, men också samtalar med och lyssnar på andra. För den kunniga bil
mekanikern märks detta i den koncentration han riktar mot bilen och alla dess 
ljud, vibrationer, lukter med mera. I båda fallen handlar det om en känsla och 
förståelse för sitt material och situation, och dessutom ett kontinuerligt utveck
lande av denna känsla och förståelse. 

Det är lätt att se likheter mellan Schöns och Molanders syn på handlande. 
Molander har också en del bra sätt att uttrycka de tankar som jag tror delas av 
Schön. Också Molander betonar handlandets dynamisk struktur och beskriver 
detta som ett växlande mellan del och helhet samt mellan inlevelse och distans. 
Ibland ska man leva sig in i det skapade, ibland måste man släppa det och för
söka inta nya perspektiv och arbetssätt. Det dynamiska har också, menar Mo
lander, en annan alldeles speciell innebörd, nämligen som en rörelse mellan att 
styra materialet och låta materialet styra en själv. I arkitektarbete kan detta 
handla om en växling mellan att ibland skapa sina skisser för att därefter låta 
dessa skisser styra de egna tankarna. Det är ett samtal med situationen och det 
egna skapandet. Ena stunden gäller det att vara uppmärksam på den egna inre 
bilden, andra stunden gäller det att istället rikta uppmärksamheten på det som 
gjorts. Det handlar om att ha en abstraktionsförmåga och helhetsförståelse, ett 
se-som, som kan ge en känsla och en överblick för det väsentliga, som gör att 
man kan ta sig fram, göra-som, på bra sätt. 

Den uppmärksamhet som kommer till uttryck i handling tar, säger Molan
der, alla sinnen i bruk. I ett exempel med en sjukgymnast beskriver han hur 
denna kan ta kroppen i dess helhet i bruk för den såväl verbala som kroppsliga 
dialog som sjukgymnastik så ofta handlar om. Den kan tjäna som mötesplats 
för att tala med patienter om deras situation. Det viktiga är då att inte bryta 
upp kroppens förmedlande kraft i de olika kontaktytor som den erbjuder, ex
empelvis rörelser, beröring och kroppsspråk. Istället ska man öppna kroppen 
som enhet för en kroppslig förståelse och dialog. Det är ett samtal i förkropps
ligad mening med en uppmärksamhet riktad mot flera håll. 

Det finns en viktig poäng i Molanders exempel på kroppen som medium. 
Det se-som som Schön talar om handlar inte enbart om visuella dimensioner. 

1 Detta avsnitt bygger på en läsning av Bengt Molanders Kunskap i handling (Molander, 
1993). I denna bok försöker han reda ut det mesta som rör vad han kallar praktiskt 
kunnande och kunskap-i-handling. Egentligen finns det stora problem i detta försök. 
Dock avstår jag från att gå in på närmare kritik i detta sammanhang och istället hänvisa 
till kommande rapporter och framställningar. 
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Snarare rör det sig, som Molander säger, om en total upplevelse med samtliga 
sinnen påkopplade. 

Den repertoar och de ideal som ständigt finns närvarande i allt handlande 
fyller, enligt Molander, ett flertal olika funktioner. För det första kan de ge en 
säkerhet och rytm åt handlandet. Därigenom kan de också bidra till att skärpa 
uppmärksamheten på det som sker vid sidan om det rutingivna. Egna upplev
elser kan få fäste i ett handlingssammanhang vilket också möjliggör för bättre 
lärande. 

Nu kan man ställa sig frågan vad detta kapitel har inneburit för denna avhand
ling och behandlandet av Prova. Jag menar att om Prova ska kunna förändra 
säljarnas sätt att sälja bil i den riktning som VU tänkt sig gäller det att såväl Pro
va som VU:s övergripande vision kan gå in i och bli en del av säljarnas känsla 
för situationen i dess helhet. Det gäller att säljarna kan lära sig skapa mening 
och värde i sina situationer i enlighet med ett mer seriöst sätt att sälja bil, och 
dessutom med Prova som ett viktigt inslag i deras situationer. Man kan, i likhet 
med Stolterman (3.2), tänka sig att Prova är ett förslag på nytt handlingsutrym
me för dessa säljare. Men, för att det också ska leda till nya handlingsmönster 
fordras troligen mer än bara ett informationssystem. 

Med stöd i Schöns begreppsram kan man säga att de handlingar som Volvos 
säljare utför är resultatet av deras reflektiva konversationer med materialet i 
sina situationer. Av stor vikt är vad som händer när deras repertoar och ideal 
konfronteras med olika handlingssituationer, vilket gör dessa repertoarer och 
ideal väldigt centrala. Om deras sätt att läsa och värdera en situation när en bil
spekulant kommer in till deras kontor resulterar i att de försöker lura denne 
spekulant så gott det går, lär det bli svårt för VU att förändra sin bilhandel till 
något mera seriöst genom att enbart införa ett informationssystem. En nyckel
faktor kommer då istället bli ifall VU förmår förmedla de erfarenheter och vär
deringar som kan förändra säljarnas sätt att skapa mening i sina situationer, 
och därigenom sätt att sälja bil. 
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6. ATT PÅVERKA EN FÖRSÄLJARE 
För att utveckla sin begreppsram kring den reflektive praktikerns rationalitet 
utnyttjar Schön ofta designområdet. Detta gäller i än högre utsträckning när 
han ska utveckla sin syn på hur en reflektiv förmåga kan förmedlas. Design, 
menar Schön, är en form av skapande, och därigenom intressant med tanke på 
hans praktiker. Design handlar inte, menar han, om problemlösning. Det är en 
aktivitet som handlar om att sätta ihop saker och att utveckla nya faktiska ting, 
och där både skapande och implementerande ingår i ett sammanhang. Ett vik
tigt inslag i en designstudio, en studio där designerns kunnande ska tillämpas 
och vidareförmedias, är såväl tränarens som studentens designakter. 

Det finns en paradox inbyggd i den inlärningssituation som Schön skriver 
om. Varje student är tänkt att på egen hand upptäcka ett kunnande utan att på 
förhand veta vilket det är eller hur det ser ut. Hon måste söka efter något som 
hon inte på förhand kan känna till eller få beskrivet. Kunnandet kan därigenom 
inte, säger Schön, läras ut. Studenten måste lära sig själv och kan bara göra det
ta genom att börja lära det hon ännu ej vet vad det är. I och med att hon börjar 
göra, kommer hon dock att föra fram sig själv till situationer från vilka hon 
kommer att kunna börja känna igen det kunnande som hon hela tiden är på 
jakt efter.1 

6.1. Att förmedla en reflektiv förmåga 
Det finns olika sätt att skaffa sig den artistiska och reflektiva förmågan, alltså 
tillgodogöra sig väl utvecklade repertoarer och ideal. Man kan gå den långa 
vägen och lära sig allt på egen hand. Fördelar kan då vara en viss form av fri
het medan brist på stöd och risken att uppfinna hjulet på nytt är klara nackde
lar. Ett annat och vanligare sätt är annars att man går i lära hos någon mästare. 
Det har då fördelen att man kan dra nytta av dennes lärdomar och misstag, 
men samtidigt nackdelen att det handlar om skarpa situationer. Misstagen kan 
bli dyra. Ytterligare ett sätt, vilket också är det som Schön främst intresserat sig 
för, är det som görs i olika former av studios, exempelvis designstudios. Schön 
kallar dessa inrättningar för practicum.2 

I ett practicum är tanken den att studenten på egen hand, i en nästan verklig 
miljö, ska få lära sig praktikens konventioner, restriktioner, språk och bedöm
ningssystem. I detta ligger mönster av KiA, olika former av systematisk kun
skap och dessutom en repertoar av gångbara exempel. Inlärningen vilar i hög 
utsträckning på principen lära-genom-att-göra och riktar till största delen in sig 
på de mer grundläggande uppgifterna inom respektive praktik. Formen inne
bär en hög grad av interaktion med dels en tränare dels andra studiekamrater. 
Från tränarens sida handlar det mycket om demonstrationer, råd, ifrågasättan-
den och kritik. Från studenternas sida handlar det om att uppmärksamma och 
försöka.3 

1 (Schön, 1987), sid. 83 och 93. 
2 (Schön, 1987), sid. 37. 
3 (Schön, 1987), sid. 37-40. 
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En bra student är kapabel att frivilligt avstå från misstro. Detta innebär ofta 
en känsla av risktagande varför det också är viktigt att tränare och student kan 
bygga upp ett starkt förtroende för varandra. Båda två måste kunna förstå och 
tolka varandras meddelanden för att kunna komma in i ett gemensamt RiA och 
uppnå en samstämmig uppfattning om innebörder. Den kommunikation som 
pågår mellan de båda nyttjar både meddelanden och handlingar. Det gäller att 
kunna beskriva och visa på det viktiga och rätta utan att ha tillgång till explicita 
och tydliga regler. Det gäller både att kunna visa olika handlingar och sätt att 
skapa mening mitt i situationens outtömlighet.1 

För att inlärningen i ett practicum ska fungera menar Schön att varje student 
måste ha vissa övertygelser, däribland att den praktik de refererar till verkligen 
existerar, att den är värd att lära sig, att den är möjlig att lära för just denna 
student, och att practicumet representerar praktiken till sin essens. Schön utgår 
ifrån att det varken finns kunskap som passar varje situation eller rätta svar på 
alla problem. Därför måste studenten lära sig ett kunnande som går utöver 
olika tydliga regler och metoder genom att skapa och testa nya sätt att förstå, 
nya handlingsstrategier samt nya sätt att bestämma en problemsituation. 2 

6.2. Dialogen tränare - student 
Utmärkande för dialogen i ett practicum, det vill säga dialogen tränare-student, 
är att den försigår i en kontext av design, nyttjar både ord och handling, samt 
beror på de inblandades gemensamma RiA. För tränaren är detta en RiA och 
ett experiment i kommunikation. Han testar dels studentens förståelse dels eff
ektiviteten i sina egna råd. För studenten gäller att skapa ordning i tränarens 
handlingar och meddelanden, och därefter testa denna ordning genom eget 
görande. Även detta är alltså en RiA.3 

Det finns många sätt för tränaren att "tala" till studenten. Däremot är det vik
tigt att deras möte och handledning sker i studentens egen designkontext och 
behandlar hennes frågor och svårigheter. Därigenom kan man dra nytta av 
dennes operativa uppmärksamhet, och dessutom ge studenten möjlighet att 
tämligen omgående vidta nästa drag. Andra gynnsamma aspekter är att träna
ren då och då förflyttar studentens uppmärksamhet till nya aspekter av olika 
situationer, och ofta tar tag i studentens egna ord och behandlar dem på "kor
rekta" sätt. Allt detta gör att studenten successivt kan börja ta åt sig av träna
rens känsla och bedömningsförmåga och efterhand göra den till sin egen.4 

För Schön är imitationen något fundamentalt som vi, mer eller mindre upp
enbart sysslar med livet igenom. Genom att imitera försöker vi få vissa inre 
tecken och känslor att överensstämma med vissa yttre som vi kunnat iaktta. 
Imitationen är också en mycket central sida av Schöns practicum. Det handlar 

1 (Schön, 1987), sid. 94 och 96. 
2 (Schön, 1987), sid. 38. 
3 (Schön, 1987), sid. 101. 
4 (Schön, 1987), sid. 102-103. 
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både om att studera och försöka göra efter en viss förevisad handling och att 
kopiera andras produkter.1 

Imitation är en form av RiA. Genom att imitera så gör man, trots bristen på 
en egen ordning, ett drag vilket gör det möjligt att göra erfarenheter och kom
ma i kontakt med situationer som man annars inte skulle gjort. Man kan säga 
att man får följa med på eller delta i en RiA och utföra saker man ännu ej för
står, men därigenom får se meningar man inte väntat sig få se. Detta gör att 
det som först bara var en imitation plötsligt blir den egna erfarenheten. Studen
ten kan börja bygga upp en egen repertoar av se-som och göra-som.2 

Känsla för 
design- alt. 
lärandesitu*, 

Känsla för 
design- alt. 
lärandesitu. 

tepertoar?" Repertoar, 
ideal 

Tränare Student 
Designförsök, 
•fråga ;ignakt7" 

commentar. Designsituation / 
lärandeiituation 

Figur 6.1. Tolkning av tränarens och studentens gemensamma RiA och KiA. 

Det finns alltid en risk att lärandet i ett practicum stannar av. Då kan man, 
menar Schön, ta ett steg i en reflektionsstege. Han anvisar fyra olika nivåer. 
Den första är själva designen, den andra är beskrivningen av denna design, den 
tredje är en reflektion över beskrivningen av designen och den fjärde är en re
flektion över den reflektion som gjorts över beskrivningen av designen. Ge
nom varje nytt steg ges ett nytt och vidare perspektiv som gör det möjligt att 
fundera över vad som gjorts och hur detta görande kan utvecklas. I designen 
handlar handledningen väldigt mycket om att ge olika vinkar. Vid nästa steg 
lägger man på en kommentar om det som gjorts och kanske gör en kortare 
värdering av detta. Vid steg tre kanske man frågar sig vad den andre menar 
med att säga en viss sak, och vid det fjärde funderar man över om handled
ningen överhuvudtaget kommer framåt.3 

Det viktiga i ett practicum är att studenten börjar göra något. Detta ger då 
tränaren något att börja kommentera och innebär dessutom att de kan dra 
fördel av studentens operativa uppmärksamhet. Viktigt är att studenten har 
med sig en förmåga att imitera för att därigenom kunna utföra delar av en hel
het som hon ännu ej förstår, vilket i sin tur gör det möjligt att se situationer 
som hon annars knappast skulle väntat sig att se.4 

Inlärning och coachning i design är ett experiment, både i design och kom
munikation om design. Tränaren utför ett RiA över studentens designarbete 
och lärande. Studenten lär sig en operativ uppmärksamhet, en reflekterande 
imitation, samt att reflektera över hennes egen KiA och coachens handlingar. 

1 (Schön, 1987), sid. 107. 
2 (Schön, 1987), sid. 109. 
3 (Schön, 1987), sid. 114-116. 
4 (Schön, 1987), sid. 117. 
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RiA i practicumets praktik är inte samma som designarbetets RiA. Studenten 
har med sig mycket in i den förra. Hon har med sig ett kunnande i att kommu
nicera, exprimentera och imitera vilket sammantaget kan leda till den lärande 
dialog som denna läroform är så beroende av.1 

6.3. Den effektiva kommunikationen 
Det finns, enligt Schön, många sätt på vilka kommunikationen mellan tränare 
och student kan gå snett. Ett beror på deras inställning till den gemensamma 
ansträngningen i kommunicerandet. Det finns tränare som inte delar med sig, 
och det finns studenter som ständigt går i en slags försvarsställning. Vissa stu
denter kan uppleva sig hotade på grund av tränarens aura. De är rädda för att 
bli pådyvlade ett tänkande och en känsla som de inte har förmåga att värdera.2 

För att uppnå en effektiv kommunikation, effektiv i bemärkelsen att studen
ten så långt som möjligt kan komma i åtnjutande av tränarens reflektiva för
måga och designtänkande, gäller att studenten är villig att avstå från misstro. 
Hon måste släppa gammalt knowhow, vara beredd att utstå förvirring och för
våning, och dessutom våga lita på tränaren och vara i tillfällig beroendeställ
ning till denne. Trots att ett practicum innebär ett eget ansvar för sin inlärning 
gäller det, menar Schön3, att våga lita till sin tränare. 

Imitation är en variant av inlärning där det är tränaren som har den övergri
pande idén om vad som ska åstadkommas och successivt ger studenten vinkar 
om vad hon ska göra. En annan variant utgår från att det är studenten själv 
som besitter den större idén om vad som ska uppnås och att tränarens roll mer 
består i att vara en hjälp och en meddesigner i skapandet. I en dylik roll kom
mer tränaren få lägga sin kraft på att visa olika sätt för att förverkliga den idé 
som studenten har, och genom detta försiktigt föra över olika ideal som han 
själv besitter. I den senare varianten gäller det att studenten kan och vill ut
trycka sig om sitt mål och att tränaren successivt bedömer studentens hand
lingar i relation till dessa mål.4 

Man kan säga att den inlärning som Schön talar om i ett practicum går ut på 
att studenten ska lära sig själv i en interaktion med en tränare. Framgången är i 
hög grad beroende av deras kommunikation och hur väl de lyckas skapa en 
samstämmighet i meningsbyggandet. Det finns hela tiden en påtaglig risk för 
låsning. I dylika fall finns såväl risken med motinlärning, "att ge dem vad de vill 
ha" som överinlärning, att man uppfattar det kunnande som man erhållit via 
tränaren som den enda vägens kunnande.5 För att undvika låsning gäller, 
framförallt för tränaren men i viss mån också för studenten, att experimentera 
sig fram. Det gäller att tillämpa en RiA också på sin inlärnings- respektive co-
achningssituation.6 

1 (Schön, 1987), sid. 118. 
2 (Schön, 1987), sid. 119-120. 
3 (Schön, 1987), sid. 120. 
4 (Schön, 1987), sid. 154-155. 
5 (Schön, 1987), sid. 154-155. 
6 (Schön, 1987), sid. 138. 
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Praktikens artisteri kan inte läras ut och det finns flera orsaker till detta. En 
är, som nämnts, att det finns ett gap mellan KiA och tillgängliga beskrivningar 
av detta kunnande vilket måste täckas med en RiA. En annan, menar Schön1, är 
att skapandet måste förstås som en helhet, upplevd i handling vilken bäst kan 
förstås i egen handling. Designarbetet beror på en känsla för designkvalitéer 
som måste läras genom handling, gärna med stöd från en tränare. Beskriv
ningar av designarbete beror mycket på en dialog där förståelse och missför
stånd framförallt kan uppfattas genom handling. Och sist, designarbete är en 
kreativ process som ständigt utvecklas varför ingen föregående beskrivning 
kan motsvara ett lärande-genom-görande. 

6.4. Det viktiga i ett practicum 
Ett practicum måste utgå från studentens aktuella situation. Det måste vara 
hennes problem, hennes frågor men också hennes svårigheter och möjligheter. 
I detta blir tränarens uppgift delvis att testa olika design- och dialogidéer, och 
studentens att testa sin förståelse av coachen. Det är alltså två förmågor med i 
bilden, en skapande- och en reflekterande. Och, det är det samtidiga lärandet 
av dessa förmågor som ska leda studentens lärande. Dialogen är till för design
förmågan, samtidigt som designen är till för dialogen.2 

Det gäller att få studenten att göra något som går att ge feedback på, men 
detta är inte alltid så lätt. Det är ofta starka känslor med i bilden. Därför är det 
viktigt att tränare och student tidigt upprättar ett slags outtalat kontrakt. Det 
gäller att de klarat ut vad de egentligen ska ge åt varandra men också vilka för
väntningar de kan ställa på den andre. Som tränare kan man därefter välja två 
olika strategier, en "häng med" och en "jag är med". Det kommer hela tiden att 
handla om att kunna testa och värdera framkomstmöjligheterna med olika 
sätt, det vill säga att utföra ett RiA.3 

Ett absolut krav på ett practicum är, menar Schön4, tränarens äkthet. Utan 
en sådan är risken för en förfelande tvetydighet mer än överhängande. Dess
utom är det viktigt att man hela tiden kan hålla helheten levande. Delprocesser 
kan eventuellt beskrivas, men design är holistiskt och delen behöver alltid hel
heten för att få rätt mening. Dessutom måste man göra för att lära. Först då får 
råd och anvisningar någon mening. Lärandet är på så sätt beroende av effekti
viteten i de inblandades kommunikation. 

Schön ser framför sig olika resultat från ett practicum. Det är en massa poler 
mellan ett lyckat och ett misslyckat resultat. Ett sådant polpar är att bara kunna 
upprepa ord till att ha en djupare förståelse för deras innebörd. Ett annat är 
mellan att lära sig vissa konkreta procedurer till att kunna kombinera och ut
föra ett nät av sammanhängande aktiviteter. Ett tredje par är mellan att bara 
lära sig specifika projekt mot att kunna se och hantera varje ny situation via sin 
repertoar av erfarenheter (se-som, göra-som). Det sista är mellan en överinlär

1 (Schön, 1987), sid. 157-162. 
2 (Schön, 1987), sid. 160-165. 
3 (Schön, 1987), sid. 166-167. 
4 (Schön, 1987), sid. 97. 
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ning som innebär att man bara tror att det finns en rätt väg, och att se det man 
lärt sig som ett möjligt sätt som dock kontinuerligt måste granskas och värde
ras. Det Schön tycker sig ha kunnat iaktta är att i takt med att dialogen närmar 
sig en ideal gemensam RiA tycks lärandet bli bredare, djupare, mer substanti
ellt, holistiskt och sammansatt.1 

Ett practicum är en virtuell värld som dock strävar åt att få med praktikens 
alla väsentligheter. Det ska dessutom präglas av ett arbete med lågt risktagan
de, varierande takt samt fokusering på en uppgift. Kritik som ofta riktas mot 
olika practicum's brukar vara för mycket alternativt för lite realism. För att bli 
trovärdiga och legitima bör de dock, avslutar Schön, vara sina egna världar 
med egen kultur, eget språk, egna normer och så vidare. Annars riskerar de 
falla ihop och bli billiga kopior av antingen praktikens skarpa situationer eller 
den tekniska rationalitetens akademiska kultur.2 

Känslan och kunnandet, säger Schön, kan inte läras ut. Den måste läras in. En 
fråga som då kan ställas är ifall VU har försökt och lyckats stimulera sina säljare 
till inlärning. Har man mött sina säljare i situationer som har bestått i en ge
mensam RiA? Har man försökt åstadkomma samstämmighet i meningsbygg
andet vad gäller diskussioner kring Prova och det nya sättet att sälja bil? Att 
förändra någons sätt att sälja bil handlar om att förändra dennes sätt att skapa 
en känsla för sina situationer i deras helhet, och samtidigt måste detta förän
drande bygga på att säljarna själva försöker erövra ett nytt sätt att sälja bil. 

De utbildningsinsatser som vanligtvis genomförs vid systeminföranden har 
väldigt ofta formen av ett envägs förmedlande av systemspecifik färdighets
kunskap. Med utgångspunkt i Schöns diskussioner om vad som krävs för att 
förmedla en reflektiv förmåga kan man ställa sig frågan vad som egentligen är 
möjligt att uppnå med dylika utbildningsinsatser. Man kan också fråga sig hur 
VU genomförde sin säljarutbildning, och i vilken utsträckning denna egentligen 
har inneburit några möjligheter för säljarna att erövra nya sätt att sälja bil. 

Om man, som ett tankeexperiment, leker med tanken att de flesta säljare eröv
rat VU:s idé om bilförsäljning och säljer bil på precis det sätt som VU tänkt sig: 
kommer då detta med säkerhet att räcka för att få kunderna att värdera 
Volvos bilhandel som något mera seriöst än en traditionell hästhandel? Finns 
det en automatik och förutsägbarhet i kunders sätt att värdera handlingar och 
tjänster? 

I nästa kapitel behandlas det sociala sammanhang i vilket handlingar värde
ras och ges ett värde. Utgångspunkten är att också detta är en central pusselbit 
i förståelsen av ifall införandet av Prova inneburit kvalitet för Volvohandelns 
kunder. 

1 (Schön, 1987), sid. 168-169. 
2 (Schön, 1987), sid. 170. 
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7. BETYDELSEN AV KUNDENS FÖRESTÄLLNINGAR 
Handlande har en social dimension. Det utförs i det sociala rummet. Hitintills är 
det framförallt det enskilda och det förmedlande handlandet som behandlats i 
denna avhandling, men till detta kan läggas det samfällda och det utåtriktade 
handlandet. Ibland, och inte direkt sällan, utför vi saker samfällt. Vi gör något 
tillsammans med andra och försöker uppnå saker som vi kanske annars inte 
haft möjlighet att uppnå. I andra fall agerar vi utåtriktat. Det viktiga är att göra 
något för någon annan. I den preliminära systembetraktelse som gjorts av 
Prova torde säljarens handlande gentemot kunden vara ett utåtriktat hand
lande, och om det hade varit två säljare som tillsammans betjänade en kund 
kunde man sagt att de agerat samfällt. När handlande utförs samfällt eller ut
åtriktat, det vill säga med mer än en person inblandad i handlandet, kommer 
det till ytterligare en dimension till det reflektiva handlandet. En dimension 
som hitintills bara berörts i förbifarten. Vid handlande i det sociala rummet 
spelar ett gemensamt meningsbyggande samt en gemensam RiA viktiga roller. 

7.1. Handlandet och förståelsen - att veta vad man gör 
Tittar man i en ordbok på ordet handling kommer man troligtvis mötas av en 
definition som i korthet går ut på att det skall ha funnits något avsiktligt bakom 
ett agerande för att det ska gå att betraktas som ett handlande. Handling ställs 
på så sätt i kontrast till händelse. En handling innefattar alltid en förståelse. Den 
handlande vet varför och kan ge skäl till sitt handlande. Däremot: 

Om det inte finns något avsiktligt i det någon "gör" - ser ut att göra - är det ett stycke bete
ende som den handlande inte kan förstå som sitt handlande, något som hon är upphov till. 
Det är då inte fråga om något hon gör utan något som händer henne, eller händer med 
henne. * 

Vid första anblicken kan ovanstående definition av handlande se ganska natur
lig ut. Den viktiga kontrasten är i förhållande till händelse. Jag menar dock att 
detta långt ifrån är särskilt enkelt. Det är definitivt inte oproblematiskt. När vet 
vi med säkerhet vad vi håller på med? Och, räcker det med att bara jag själv 
känner mig säker eller bör också andra dela min uppfattning? Med systemtän
kandet i färskt minne kan man exempelvis fråga sig i vilket system som hand
lande ska förstås. Å ena sidan kan det vara lätt att förstå något som man gjort i 
det lilla sammanhanget, exempelvis tvättat kläderna för att få dem renare. Å 
andra sidan kan samma handlande fordra en förståelse också i det större sam
manhanget, exempelvis att tvättmedel förstör våra sjöar. 

Handlande skall ha, säger Molander, en öppenhet. Det är en öppenhet som 
gör att vi ständigt är beredd på att lära oss något nytt, men också en öppenhet 
som kan leda till oro och misstro mot det egna handlandet. Detta slår tillbaka 
mot det egna handlande i och med att tilliten i handlandet är avgörande för 
själva handlandet.2 Ytterligare en sida av handlingens öppenhet rör dess ut-
åtriktning. Vårt handlande har, fortsätter Molander, sin existens i ett socialt 

1 (Molander, 1993), sid. 116. 
2 (Molander, 1993), sid. 128. 
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rum. Det finns ingen privat handlingsvärld lika lite som det finns ett privat 
språk. 

Handlandets öppenhet kan ha en i viss mån dramatisk innebörd. Johan Asp
lund skriver i en diskussion om hälsningsceremonier att ett underlåtande att 
hälsa på sin granne är som att förvandla honom till ett ting1. Genom att se en 
handling i det större sociala sammanhanget blir det tydligt hur komplicerad 
dess identitet egentligen är. Att inte hälsa på sin granne är ett sätt att inte beja
ka eller erkänna honom, vilket dock har en ömsesidig verkan. Genom att för
neka grannen berövar man honom kapaciteten att också bejaka en själv. Mo
lander vill i anslutning till detta exempel poängtera att : 

detta erkännande och bejakande respektive icke-erkännande och förnekande står på spel i 
all mänsklig samvaro, ... Hälsningar spelar därvidlag förvisso en speciellt viktig roll men 
samma mönster är tydligt skönjbart också i andra sociala menings- och handlingssamman
hang: ... Den som aldrig ses och erkänns "förvandlas till ett ting". ... Utan bekräftelser 
skulle våra handlingar "förvandlas till tings rörelser" ...2 

Handlande ligger ständigt, som ovanstående citat anger, snubblande nära hän
delse, men handlar också om ett genuint ömsesidigt beroende. Handlande är 
en källa till såväl osäkerhet som ömsesidigt förbättrad förståelse. Detta bero
ende ska, menar Molander, förstås i en radikal mening och uttrycks av Asplund 
som att: 

När mottagandet uteblir inhiberas även avsändandet. Här rör det sig inte om något slags 
materiella paket, vilka kan skickas eller inte skickas utan att de påverkas därav. Här rör 
det sig om ett dialektiskt förhållande mellan immateriella handlingar. Det avsända blir 
avsänt först genom att bli mottaget. Det icke mottagna blir hejdat redan vid källan. Den 
icke mottagna handlingen är en dödfödd handling.3 

Vi löper ständigt risken att ertappas med att inte förstått vad vi egentligen gjor
de. Vårt handlande kan ständigt bli omgestaltat och få ny identitet, såväl för 
den handlande som någon annan. I det gemensamma handlandet blir våra 
handlingar omgestaltade, vilket både kan ses positivt och negativt. Det innebär 
en grund för utveckling och lärande men också självförintande osäkerhet. Mo
lander menar att det viktiga i sammanhang av gemensamma handlingar är att, 
trots olika påfrestningar, hålla en förståelse inom en bristningsgräns. 

Min egen kunskap om vad jag gör och andras uppfattningar och be skrivningar måste fås att 
sammanfalla - annars klyvs subjektet som handlar i ett inre och ett yttre. Om en sådan 
spricka öppnar sig, öppnar sig också en spricka i det mitt vetande.4 

För att upprätthålla en säkerhet i det egna handlandet gäller det alltså att för
hindra sprickor mellan den egna och andras uppfattningar på frågan om vad vi 
gör. Här, säger Molander, spelar kulturen en viktig roll. Kulturen kan hålla dy
lika spänningar från att brista. 

7.2. Det gemensamma meningsbyggandet 
I det samfällda respektive utåtriktade handlandet spelar den gemensamma för
ståelsen en viktig roll. Man kan säga att den per definition måste finnas med. 

1 (Asplund, 1987). 
2 (Molander, 1993), sid. 130-131. 
3 (Asplund, 1987), sid.46. 
4 (Molander, 1993), sid. 244 
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Om ett individuellt handlande innefattar en individuell förståelse, innefattar ett 
gemensamt handlande en gemensam förståelse. Gemensamt handlande är 
egentligen ingenting som Schön skriver om men ändå något som jag menar 
han implicit behandlar. Framförallt i hans diskussioner om tränarens och stu
dentens gemensamma dialog. 

I Schöns termer bygger förmedlandet av en reflektiv förmåga på de inblan
dades gemensamma meningsbyggande och RiA. Detta utvecklar han framför
allt i samband med sitt practicum. I stort sett går det att utläsa detta som ett ar
bete mot en gemensam förståelse för den gemensamma lärandesituationen. 
Som jag ser det finns det i sak ingenting som hindrar att motsvarande synsätt 
appliceras på det samfällda respektive utåtriktade handlandet. I min tolkning 
skulle det kunna åskådliggöras enligt nedanstående figur. 

I situationer där två personer ingår har de i princip tillgång till samma yttre 
handlingssituation, och framgången i deras gemensamma handlande kommer 
bero på deras gemensamma meningsbyggande. För att handlandet ska fun
gera bra, det vill säga med grund i en gemensam förståelse för det som görs, 
fordras att var och en av dem kan skapa mening i situationen. Det gäller att de 
kan få en känsla för situationen i dess helhet. Det finns dock inget läge i vilket 
någon av dem kan vara säker på i vilken utsträckning de förstått den andre. 
Fast så länge den andres handlingar, vilket kan vara alltifrån uttalanden till tjän
ster, faller inom ramarna för den förstes KiA kommer denne inte att direkt 
misstänka några missförstånd. I det ögonblick när dock den andres handlande 
inte längre är att betrakta som variation på ett och samma tema utan innebär 
en överraskning uppdagas en spricka i den gemensamma förståelsen. I detta 
läge kan den förste antingen stanna upp och reflektera över sitt handlande eller 
koppla på sitt RiA. Vid det senare alternativet kommer dennes känsla för situa
tionen i dess helhet att förbytas i en hypotes om situationen i dess helhet, och 
hans ändamålsenliga handlande att övergå i tester för att undersöka huruvida 
hypotesen kan få stöd från några yttre tecken. 

Ett gemensamt handlande kan, som jag tolkar Schöns begreppsram, förstås 
som ett gemensamt KiA och RiA som, för att kunna skapa gemensamma vär
den, måste uppnå ett gemensamt meningsbyggande. Först därefter kan det 
handla om att skapa värden för någon eller några berörda. Nedanstående sche
ma syftar till att exemplifiera ett gemensamt meningsbyggande. 

(l) A handlar (KiA) —> B kan ej skapa mening i detta 

Känsla för/ 
hypotes om 
situationen,. 

Känsla för/ 
hypotes om 
situationen^ 

Den mottagande p 
^^^X^Förfrågan / tes?^) 

Den utåtriktade 
^Handling/test Handlingssituation 

Figur 7.1. Säljarens och kundens gemensamma RiA och KiA. 
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(2) B testar en hypotes (RiA) —> A tror att han skapat mening i B:s test 
(3) A testar utifrån (2) (RiA) —> B kan nu skapa mening i A:s handlande 
(4) B ställer en fråga (KiA) —> A kan skapa mening 
(5) A handlar utifrån (4) (KiA) —> B kan skapa mening och värde 

I ett möte mellan en säljare och kund kan man tänka sig att A är säljaren, som i 
det första läget (1) lagt fram en finansieringskalkyl varpå dock kunden (B), som 
inte kände till dylika kalkyler, frågade (2) om han visade upp en bild av bilens 
tillverkningkostnader. Säljaren misstänkte då det var själva idén med en finan
sieringskalkyl som kunden hade problem med att förstå och inte kalkylen i sig, 
och därför förklarade (3) vad en finansieringskalkyl är och hur en sådan ska lä
sas. Kunden förstod då att det var en finansieringskalkyl som de betraktade 
och hur en sådan är uppbygg. Därigenom kunde han också ställa en fråga som 
handlade om siffrorna i kalkylen (4) varpå säljaren gav (5) ett såväl begripligt 
som värdefullt svar. 

7.3. Prova i mötet mellan säljare och kund 
Värdet från Prova och frågan ifall detta informationssystem ska kunna främja 
kundens situation hänger nära samman med de sätt på vilka kunden i allmän
het skapar mening och värde i sina situationer, det vill säga dennes ordnings-
skapande rationalitet. Och, denna bestäms i hög utsträckning utifrån kundens 
repertoar och ideal. Ur ett kundperspektiv kommer Provas kvalitet därigenom 
att i hög grad bero på den kunskap, de föreställningar och de förväntningar 
som kunderna har när de kommer in till bilhandeln. Och, väl där är det också 
frågan om ifall säljare och kund kan bygga upp en gemensam förståelse för si
tuationen i dess helhet. Varje människas repertoar och ideal är, i Schöns tapp
ning, individuell och subjektiv. Samtidigt utgörs varje mänsklig gruppering och 
kultur av gemensamma typfall och värdesystem. Även om VU aldrig kan se in 
i huvudena på sina säljare eller kunder kan man tänka sig att de, utifrån inblick 
i olika gruppers typfall, kan gissa sig till vissa "inre tecken". 

Jag säger inte att Prova behöver vara misslyckat bara för att VU inte tagit 
hänsyn till kunders och säljares föreställningsvärld och sätt att skapa ordning. 
Däremot är det min övertygelse att en förståelse för denna problematik kan ut
göra bättre grund för design- och implementationsarbete. Avhandlingens inle
dande frågeställningar var vad som bestämmer IT-kvalitet med avseende på 
kundvärde och hur denna kvalitet kan påverkas och förbättras. Med det som 
nu blivit sagt kan sägas att såväl säljarnas som kundernas ordningsskapande 
ingår i den process som bestämmer Provas kvalitet. 

Kvalitet ur ett kundperspektiv bestäms av det meningsskapande och värdeska-
pande som kunden utför på det totala handlande som möter dem. Centralt är 
alltså det menings- och värdeskapande som kunden utför på säljarnas hand
lingar och handlingsmönster. Och, centralt för dessa handlingar är, i sin tur, 
säljarens ordningsskapande. 
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Om VU vill påverka kvaliteten gentemot kund är deras framgångar i hög 
grad beroende av såväl säljarens som kundens ordningsskapande. Detta i sin 
tur hänger ihop med deras repertoarer och ideal. Införandet av ett informa
tionssystem kan innebära en del för deras ordningsskapande. Dock inte med en 
automatik. Ett sätt att betrakta Prova som design- och implementationsprojekt 
är därigenom som ett test av en hypotes om säljares och kunders ordningsska
pande. 

Fram tills nu har detta arbete utrett vad ett handlingsperspektiv kan inne
bära vid en betraktelse av Prova. I de närmaste kapitlen kommer istället detta 
handlingsperspektiv att utredas och hårdare knytas till informationsteknologi. 
Målet är att formulera en modell som kan ge stöd åt alla de som vill verka för 
IT-kvalitet med avseende på kund- och klientvärde. 
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DEL NI-EN MODELL 
Denna del syftar till att formulera ett kvalitetsbegrepp och en modell (kapitel 8) 
med utgångspunkt i det handlingsbegrepp som utretts i föregående del, samt 
ge svar (kapitel 9) på de frågeställningar som presenterades i avhandlingens in
ledning, det vill säga vad som bestämmer IT-kvalitet med avseende på kund
värde och hur IT-kvalitet i detta avseende kan påverkas och förbättras. Även 
om detta är den del där modellen kommer att presenteras utgår dock delen 
från de begrepp och byggstenar som presenterades och diskuterades i föregå
ende del. En förståelse av modellen fordrar därför i princip en viss förståelse 
för texterna i Del II - Handling. 

8. ACTABILITY 
Churchman har visat ett sätt för att betrakta handlingar i ett socialt ändamåls
enligt sammanhang och Schön ett sätt för att förstå det ändamålsenliga hand
landet. I detta kapitel ska jag, med utgångspunkt i lärdomar från dessa, formu
lera ett utkast till modell som stöd för att förstå och bedöma IT-kvalitet med 
avseende på kundvärde. Kärnan i detta utkast är det engelska ordet actability. 
Actability definieras i Websters 'third dictionary' som the quality or state of being 
actable där actable definieras som capable of being acted ; especially suitable for per
formance on the stage. Actability är ett närapå insomnat begrepp från teaterns 
och dramernas värld med en innebörd som i korthet handlar om skådespela
rens syn på en viss pjäs eller text1.1 detta kapitel vill jag väcka liv i begreppet 
och visa hur det kan bearbetas till att behandla IT-kvalitet i ett ändamålsenligt 
sammanhang. Min målsättning är att visa hur detta begrepp kan användas som 
ett kvalitetsbegrepp för att bland annat relatera informationsteknologi till 
kundvärde, men också till designarbete och handlande. 

Någon kan med rätta fråga sig varför jag valt en engelsk term. Detta beror 
framförallt på stora svårigheter med att hitta en acceptabel svensk motsvarig
het. Det kan också till viss del förklaras (eller ursäktas) genom IT-människors 
ohejdade vana att nyttja detta världsspråks terminologi. Andra vanliga kvali
tetsbegrepp är, som nämnts, usability och utility. 

Syftet till att jag vill föreslå begreppet actability är till viss del för att ge stöd 
och riktning åt personer som arbetar med IT-kvalitet och som vill ta utgångs
punkt i ett handlingsrelaterat betraktelsesätt. I begreppet vill jag ringa in in
formationsteknologi som del i ändamålsenliga sammanhang, och som nyttjade 
och värderade i de sociala och kulturella situationer i vilka de är en del. Actabili
ty står för en strävan mot IT-kvalitet i handling. 

1 Under en konferens om Hypermedia (Workshop on Social Contexts of Hypermedia, 16-17 
februari 1995 vid Umeå Universitet) träffade jag Mika Tuomola från Continuing Education 
Centre Theatre Academy and University of Art and Design i Helsingfors. Han berättade 
att actability inte längre var särskilt vanligt inom dramernas värld, även om de flesta nog 
mycket väl visste vad begreppet stod för. 
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8.1. En jämförelse med usability 
Begreppet actability har, precis som bland annat usability1, den styrkan att det i 
ett och samma andetag presenterar både sammanhang och ideal. Det är som 
ett stort förstoringsglas som å ena sidan hjälper oss fokusera ett visst samman
hang, och å andra sidan innefattar ett ideal och en strävan givet detta samman
hang. Det bär inom sig både vad som är viktigt att ta hänsyn till samt vilka som 
är de centrala kvalitativa aspekterna. Det bär inom sig såväl fokusering som 
ambition, och oavsett om man gillar de ambitioner som det står för så är det 
svårt att förneka dess poänger som både glasögon och riktningsanvisare. Acta
bility ska vara ett begrepp med dubbel funktionalitet. 

Detta avsnitt är ett försök att ge en första bild av actability och den innebörd 
som jag lägger i begreppet. Jag kommer här att jämföra begreppet med de am
bitioner och fokuseringar som innefattas i begreppet usability. Avsnittet byg
ger framförallt på de formuleringar som görs av Adler och Winograd2.1 vissa 
avseenden är de diskussioner som förs tämligen kritiska mot dessa formule
ringar. Detta betyder dock inte på något som helst sätt att jag vill förkasta eller 
förringa olika usabilitysträvanden. Mitt syfte är att presentera actability. 

Användare Användare 
Användargränsyta 

Användargränsyta 

Systemets 
tjänster Systemets 

tjänster 

Systemets 
funktioner Systemets 

funktioner 

Kundgränsyta 
Verksamhetens tjänster 

Figur 8.1. Ett sätt att beskriva ramar för usability respektive actability. 

Begreppet usability hör hemma inom MDI-området och handlar om kvali
téer i samspelet mellan människa och dator. Usability är intressant som ett 
kvalitetsbegrepp inom ramen för den interaktion som kan pågå mellan en an
vändare och ett informationssystem. Jonas Löwgren ger i sin bok Human-com-
puter interaction3 en bra bild av denna ram där han talar om informationssys
temet som ett interaktivt system i två nivåer. I en kärna finns systemets funk
tioner, men över detta finns de tjänster som systemet ska tillhandahålla sin an
vändare samt användargränsytan. De tjänster som systemet tillhandahåller sin 
användare motsvarar vad användaren kan göra med det. Användargränsytan 
är den nivå som gör systemets tjänster tillgängliga för användaren. Det är 
denna nivå som visar användaren hur han kan göra det som han kan göra. 

1 Se kapitel 2 i denna avhandling. 
2 Se (Adler & Winograd, 1992) och kapitel 2.3 i denna avhandling. 
3 Se (Löwgren, 1993) sidan 14. 
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Ramen för actability bör snarare liknas vid en interaktion mellan verksam
het och kund. Om man inom denna ram skulle tala om en användare skulle 
denne betraktas som del i en verksamhet, och som en person som tillsammans 
med bland annat verksamhetens informationssystem ska utföra tjänster för 
verksamhetens kunder. Om idén med usability beskrivs som att systemets 
tjänster och användargränsyta ska möta användarens behov kan idén med ac
tability beskrivas som att verksamhetens tjänster och kundgränsyta ska möj
liggöra för kunden att förverkliga sina egna syften. Skillnaderna mellan ramar
na för usability respektive actability åskådliggörs i figur 8.1. 

Usability måste, som jag ser det, tolkas som att det intressanta samman
hangen är användningssammanhang med det huvudsakliga fokuset kretsande 
kring en eller ett par användare och deras relation till ett visst aktellt informa
tionssystem. Informationsteknologin och användaren ingår i en användningssi
tuation och har en slags inåtvänd bruksrelation där användaren nyttjar datorn 
som ett verktyg. I Provas fall motsvarar säljaren systemets användare. För att 
skapa ordning i sammanhanget talas ofta också om användarmodeller. Det är 
modeller som på olika sätt ger stöd för att begripliggöra detta sammanhang 
som en interaktion mellan människa och dator. 

En motsvarande beskrivning av actability utgår från ett handlings- eller rent 
av dramatiskt sammanhang och innefattar rollerna designer, aktör och klient. 
Aktör är den roll som ligger närmast usabilityperspektivets användare. Med ett 
actabilityperspektiv är datorer del i handlingssammanhang. Det primära är att 
de ska medverka till ett handlande, eller - med några andra ord - utförandet av 
en tjänst. De är en typ av medproducenter. Detta gör vidare att IT enligt en ac-
tabilitysträvan har en relation till de människor som det på olika sätt agerar för, 
eller om man så vill, mot. Det har en relation till en klient1. 

Usability 

Actability 

Figur 8.2. Minsta nödvändiga sammanhang enligt ett actability- respektive 
usabilityperspektiv. 

Ytterligare en viktig sida av actability är relationen till designern. Varje infor
mationssystem är i botten uttryck för och en realisering av en idé hos en de
signer. Ett systems handlande kan därför inte frikopplas från den eller de per
soner som i ett utgångsläge gjorde upp en plan för detta system och dess roll i 
en viss verksamhet. För att i vissa lägen kunna förstå och bedöma ett systems 
agerande är det nödvändigt att kunna relatera detta till dess designers. 

1 Klient används här i Churchmans bemärkelse. Se kapitel 4 eller (Churchman, 1979). 
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Usability och actability innefattar olika ideal om vilken som, givet deras egna 
sammanhang, är den kvalitativt sett mest viktiga rollen. Usability betonar an
vändaren, actability betonar klienten. Enligt den förra ska IT bedömas utifrån 
hur väl den kan främja en viss persons användnings- och arbetsintresse1, enligt 
den senare ska tekniken bedömas med hänsyn till å ena sidan hur väl det kan 
främja en viss grupps värden och å andra sidan de sätt på vilket det förtrycker 
andra gruppers dito. Med ett actabilityperspektiv måste själva verkningarna från 
ett visst systems medverkan tas med i bilden. 

Ett problem vid all datorisering är enligt Adler & Winograd att alltför många 
informationssystem introduceras utan en tillräcklig planering av dess konse
kvenser för verksamhetens arbetsstyrka. Bristen på hänsyn till arbetsstyrkan 
ser de alltså som ett problem, och mot detta vill de föra fram usability som den 
stora utmaningen för alla verksamma IT-designers2. Utmaningen formuleras 
till att utforma teknologi som på bästa sätt kan ta tillvara och dra nytta av an
vändarnas kompetens och kunnande för att på så sätt skapa den mest effektiva 
och produktiva av tänkbara arbetsmiljöer. 

Utifrån actabilitybegreppet kan man misstänka att alltför många system in
troduceras utan tillräckliga, om ens några, hänsyn till de klienter och omgivan
de sociala system som införandet borde vara tänkt att förbättra. Utmaningen 
för alla verksamma IT-designers är därför, enligt mitt actability till skillnad från 
Adler & Winograds usability, att utforma teknologi som, genom att bland an
nat ta hänsyn till aktörers ordningsskapande rationalitet, kan leda till en så 
ändamålsenlig och, etiskt sett, försvarbar verksamhet som möjligt. 

Adler & Winograd skriver också om vad effektivitet i ett informationssys
tem främst beror på och vad som bör vara nyckelkriterier i designarbete. Det 
viktiga vad gäller effektiviteten är, menar de, hur väl systemet stödjer använ
darnas högre kognitiva processer inklusive den sociala interaktion som pågår 
inom verksamheten. Som det viktiga kriteriet för designarbetet lyfter de fram 
förmågan att förstå, lära och hjälpa användarna att gå förbi snäva sätt att se på 
vad som måste göras, och att kunna skapa lösningar som kan hjälpa använda
ren att utveckla sina färdigheter, exempelvis för att kunna hantera nya situa
tioner och inleda ett kontinuerligt lärande.3 

Effektivitet i termer av actability beror av mängd faktorer där dock aktörens 
och verksamhetens förmåga att i handling skapa värde för klienten är det pri
mära. Effektiviteten är på så sätt en fråga om såväl etik som estetik och förnuft, 
och dessutom en samverkan såväl inom som över verksamhetsgränser. Med 
utgångspunkt i Churchmans prestationsmått blir ett informationssystems ef
fektivitet en fråga om i vad mån den förmår bidra till att identifierade klienter 
kan uppfylla sina egna legitima syften med så liten resursförbrukning som 
möjligt. 

1 (Adler & Winograd, 1992), sid. 3. 
2 (Adler & Winograd, 1992), sid. 12-13. 
3 (Adler & Winograd, 1992), sid. 4-5. 
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8.2. IT-kvaliteten i olika verksamheter 
Actability är ett prestationsmått som handlar om ett någots kvalitet relaterat till 
ett visst handlingssammanhang och definieras i denna avhandling till: hur väl en 
viss specifik IT-artefakt kan medverka till att skapa värde för en klient. I Provas fall 
skulle detta kunna formuleras till hur väl de tjänster som framförallt utförs av 
säljare och system kan vara till gang för verksamhetens kunder. Kvar finns det 
handlingssammanhang som omfattar Churchmans samtliga kategorier. Till 
detta ska nu relateras informationsteknologi. 

Man kan kortfattat säga att actability handlar om ett informationssystems 
grad av att vara "actable", vilket preliminärt kan översättas till att vara hand-
lingsbart. Vad detta innebär är dock inte helt självklart. Till att börja med kan 
konstateras att det inte är lätt att en gång för alla säga vem eller vilka en viss 
artefakt ska vara actable för. Grovt sett är det dock för personer som på ett el
ler annat sätt ska utföra eller ta ansvaret för det som görs. Systemet ska vara 
actable för de personer som tillsammans med systemet står för det totala hand
landet och den totala tjänsten, alltså aktören. Genom actable vill jag sätta fing
ret på den handlingsrelation som råder mellan system och människor i varje 
verksamhet. Informationssystem har alltså relationer till aktörer vilka tillsvi
dare kan definieras som de personer som på ett eller annat sätt ansvarar för 
och/eller medverkar till att utföra de handlingar och tjänster som en verksam
het utför för sina kunder. 

Artefakter kan ha mer eller mindre framträdande positioner i verksamheter. 
De kan nyttjas som hjälpmedel och på så sätt fungera förstärkande, men också 
på automaters vis agera mer på egen hand. I det första fallet kan man säga att 
actable handlar om en artefakt relation till en som ska utföra, och i det andra 
fallet en som har ansvaret för en viss handling. En skrivmaskin ligger nära till 
hands att betrakta som ett hjälpmedel medan en biljettautomat är möjlig att be
trakta som mer självständigt. Ett bokningssystem nyttjat av en resebyråtjän
steman har klara drag av hjälpmedel medan ett självbokningssystem har mot
svarande drag av en aktör. 

Informationsteknologis kvalitet kan inte på enkla sätt friläggas från andra 
faktorer som också ingår i dess handlingssammanhang. För det första är det, 
med utgångspunkt i Churchmans producent-produkt perspektiv1, omöjligt att 
en gång för alla avgöra vilka faktorer som spelat in. För det andra så är inbör

1 Detta producent-produkt perspektiv diskuteras i avsnitt 4.2 i denna avhandling. Detta i 
samband med diskussioner om kategorin beslutsfattaren. 

Figur 8.3. Verksamheter med varierande antal handlingsenheter. 
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des relationer mellan olika faktorer så täta att det är svårt att säga vilka fakto
rer som har legat bakom vad. Utgångspunkten för detta arbete är dock att det, 
i samband med IT-nyttjande, är ett informationssystem och en människa, åt
minstone, som står för det samfällda och totala handlandet. För att på något 
sätt benämna den samling medproducenter som står för det totala handlandet 
använder jag begreppet handlingsenhetl. Denna kan i många fall likställas med 
en verksamhet. På ett mer generellt plan är det dock en handlingsenhet som 
utför den totala handlingen och tjänsten gentemot klient. I betraktelsen av 
Prova kan säljaren, dennes tillgängliga resurser (inklusive Prova) samt miljö 
beskrivas som en handlingsenhet. 

En organisation kan bestå av ett varierande antal handlingsenheter, vilka i 
sin tur kan utgöras av ett varierande antal aktörer. Ett operationslag vid ett 
sjukhus skulle kunna utgöra en handlingsenhet, vilken i sin tur skulle kunna ut
göras av en mängd olika människor och maskiner som kirurger, narkosläkare, 
sköterskor och allehanda utrustning. 

Handlingsenheter har betydelse när vi ska bedöma ett visst informationssys
tems grad av actability. Ett system kan inte bedömas helt fristående från sin 
omgivning utan måste relateras till sitt handlingssammanhang. I och med att 
en handlingsenhet alltid innefattar någon mänsklig aktör kan ett informations
system aldrig i sig själv utgöra en handlingsenhet. Det måste finnas med en 
människa antingen i för- eller bakgrunden. 

ï l 
Resebyråtjänsteman 
med bokningssystem. 

En hjärtlungmaskin nyttjad av 
ett operationslag vid ett sjukhus. 

En biljettautomat under över
inseende av en ansvarig 

Figur 8.4. IT i några olika verksamheter. 

Ett bokningssystem och en resebyråtjänsteman på en resebyrå skulle kunna 
tjäna som exempel på en handlingsenhet där informationsteknologi och perso
nal samverkade för att utföra en handling. En hjärtlungmaskin och ett opera
tionslag skulle kunna vara ett annat. Det viktiga att betona är att artefakter in
går i en handlingsenhet och har en relation till en aktör. Ibland är denna rela
tion lätt att se, som i exemplet med bokningssystemet och hjärtlungmaskinen. I 
andra fall, exempelvis vid biljettbokningsautomater, är den mer osynlig. I dyli
ka exempel finns dock en relation, åtminstone till någon person som har det 
egentliga ansvaret för denna artefakts göranden. Om denna automat slutar 
fungera eller börjar göra fel finns det, som jag betraktar en handlingsenhet, all
tid en mänsklig aktör som har det övergripande ansvaret och till uppgift att 
rycka in. Även om denne aktör inte är så framträdande i klientgränsytan är 
han del i det samfällda handlandet och den tjänst som möter klient. 

1 Detta medproducerande har stora likheter med den transformationsprocess som Check
land talar om för verksamheter. Se (Checkland, 1981). 
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I viss mån är ovanstående exempel lite väl förenklade. Syftet med dem är 
dock enbart att illustrera variationer i artefakters roller i ändamålsenliga sam
manhang. Det viktiga är dock att IT har en relation till någon som handlar, och 
genom detta handlande dessutom en relation till en klient. Handlandet utförs 
för att göra något för någon, exempelvis en kund eller en patient. Genom ac-
tability betonas informationssystemets del i och inseparabilitet från ett ända
målsenligt större sammanhang. 

8.3. En begreppsutredning 
Begreppet actability handlar, om vi följer det till dess minsta byggsten "act", om 
kvalitet i utförande, prestation och verkställande men har också kopplingar till 
föreställning och uppförande. Det går att leda begreppet mot såväl handling 
som akt vilket innebär skillnader som i viss mån kan fångas i skillnaden mellan 
att handla respektive att framträda (ungefär uppträda). Vissa "akter" sker lite 
här och var i det verkliga livet medan andra sker på tydligt förutbestämda sce
ner i form av skådespel och akter i en föreställning. En användning av begrep
pet actability utgår ifrån att informationsteknologi spelar in i både mer eller 
mindre planerade handlingar och verksamheter. Dock med ett tydligt ända
målsenligt betraktelsesätt i botten. Informationsteknologi måste betraktas i ett 
handlingssammanhang med särskild tonvikt på verkningarna och det som pre
steras. 

Det kan nog tyckas som att en akt i bemärkelsen framträdande ligger långt 
ifrån de ändamålsenliga sammanhang som diskuteras i kapitel fyra. Genom en 
tudelning mellan handling och framträdande ges dock en bra hänvisning till 
handlandets såväl ändamålsenliga som meningsskapande sidor. En handling är 
inte bara en fråga om ett utförande utan också om ett mottagande. I begreppet 
kan läggas en innebörd som indikerar att något görs på grund av dess tänkta 
intryck på andra, men också att det i allra högsta grad handlar om sociala 
sammanhang och företeelser. 

Kärnan i actability som begrepp betraktat är alltså engelskans act, det vill 
säga handling och akter, men också gärning, verk eller åtgärd. Genom dess sy
nonymer kan man se kopplingar till sociologi i begrepp som beteende, socialt 
uppförande, hållning och reaktioner där vart och ett dessutom skapar öpp
ningar till än fler spännande stigar. Genom reaktion kan skönjas den dynamik 
som präglar handlingar i ett socialt sammanhang. "Act" och "react" är som ett 
alter-ego par. Den ena förutsätter i stort sett den andra. Genom actability vill 
jag också betona det dynamiska sammanhang i vilket alla handlingar och all in
formationsteknologi är en del. Varje handling kan, något tillspetsat uttryckt, 
sägas vara en reaktion på en tidigare handling och del i ett ständigt pågående 
meningsskapande. Den är på så sätt ytterligare en länk i en kedja av handlingar 
och del i ett komplext och aldrig avstannande dynamiskt förlopp. I och med re
aktionen på en viss handling sker ofta också, som argumenterats i föregående 
kapitel, en omgestaltning av denna handling, hos såväl den handlande som den 
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mottagande1. En omständighet som gör handlingssammanhang än mer svår
bestämda. 

Förbindelsen mellan engelskans actability och act är actable, och genom ac
table hamnar fokus på ett ting. En första förenklad översättning av detta be
grepp kunde vara handlings- eller agerandebar. Om vi tänker på teatrar vore 
det möjligt att säga att en viss pjäs eller föreställning var "actable" för en viss 
skådespelare, då i bemärkelsen möjlig att framföra. Det som dock blir viktigt 
att lyfta fram i detta sammanhang är att denna "handlingsbarhet" hänger nära 
samman med skådespelarens skicklighet och personlighet, men också dennes 
uppfattning om vad pjäsen och föreställningen i dess helhet handlar om. I be
greppet actable finns sålunda öppningar mot både ett handlingssammanhang 
och individuella synsätt och handlingsideal. Begreppet skapar en relation mel
lan en aktör, en artefakt och ett handlingssammanhang. Dessutom fokuserar 
det denna artefakts kvalitet i relation till denna aktör och relativt detta sam
manhang. 

Det sammanhang som actable lyfter fram innebär att den övergripande kva
liteten i ett visst något beror av fler faktorer än detta något. Om den faktiska 
pjäsen blir bra också under själva framförandet beror bland annat på pjäsens 
och skådespelarnas gemensamma handlingar och samverkan. I vissa lägen kan 
en pjäs vara nog så actable, men i kombination med kunskaper, förmågor, 
uppfattningar och så vidare hos en viss skådespelare leda till att det samman
tagna framträdandet blir dåligt. I andra fall gäller kanske det omvända, det vill 
säga att det handlar om pjäser och föreställningar som i grund och botten kun
de sägas vara ganska dåliga men som i samspel med rätt skådespelare resulte
rar i något väldigt bra. 

Genom engelskans act och actable ges möjligheter till att se hur olika arte-
fakter, exempelvis informationsteknologi, har en relation till och fyller en bi
dragande roll i handlingssammanhang. Nästa fråga blir då hur man ska betrak
ta olika former av handlingssammanhang. 

8.4. Handlingssammanhangets yttre förlopp - modellens utsida 
Jag menar att handlingssammanhang ska betraktas genom det systemtänkan
de som Churchman förespråkar, nämligen som ett ändamålsenligt system där 
varje ny handling bör ses som en funktion av ett subjekts beslutsfattande vilket 
i sin tur är uttryck för ett syfte identifierat av en planerare. Det finns någon 
som vill något för någon, och dessutom någon som gör ytterligare något för 
att den senare någon ska "få" det den ska få. I detta avsnitt ska jag presentera 
första delen av en modell byggd på detta ändamålsenliga system. 

Churchmans systembegrepp präglas av en dynamik och komplexitet väl 
värd att vara rädd om. Jag vill också hålla kvar denna komplexitet och fullt ut 
se kategorierna som idealiserade kategorier, även om jag i fortsättningen 
kommer att ta många exempel som skulle kunna indikera att jag gjort om ka
tegorierna till mer entydiga personer och ting. Trots de risker det kan innebära 

1 I Molanders termer kan detta uttryckas som handlingens och handlandets öppenhet. Se 
(Molander, 1993). 

Sida 62 



kommer jag också att använda något annorlunda översättningar av Church-
mans kategorier än jag gjorde i kapitel fyra. Motivet till detta är framförallt att 
detta arbete koncentrerar sig till en viss aspekt av det system som han skriver 
om, alltså handlandet. Detta arbete utmärks också av att det riktar in sig på 
sammanhang innefattandes IT, det vill säga sammanhang där IT nyttjas och ut
vecklas. Också detta kommer få vissa konsekvenser för mitt behandlande av 
Churchmans kategorier. 

I den begreppsram som jag för fram betraktar jag Churchmans "planner" 
som en designer som med sitt skapande och implementerande försöker för
verkliga en vision1 om hur det ska gå att förbättra förhållandet för någon viss 
grupp av människor, det vill säga dennes klienter. Denna vision måste dock, 
för att nå ända fram, först bli implementerad och sedan omsatt i handling. Det 
räcker inte med en aldrig så bra idé. Denna måste på något sätt bli del i ett på
tagligt handlande. Om man tänker sig att planen går ut på att förbättra en bil
försäljning genom ett nytt informationssystem syftar implementationen till att 
utforma och införa detta system. En genomförd implementation är dock aldrig 
någon garanti för ett förändrat handlande, exempelvis ett nytt sätt att sälja bil. 
En designer står ständigt inför risken att det system som han infört inte leder 
till några som helst förändringar i det faktiska handlandet, det vill säga det som 
görs inom handlingsenhet och verksamhet. För att så ska bli fallet fordras 
också att de som verkar inom handlingsenheten, exempelvis bilförsäljaren, än
drar på sig och sitt sätt att sälja bil. Detta står dock utanför designerns direkta 
inflytande. Denne har ett direkt inflytande på implementationen men bara ett 
indirekt inflytande på handlingsmönster och handlande. 

Den vision som en designer har ska omfatta klient, syfte och prestations
mått, men också idéer om handlande och implementation. Dessutom bör den 
präglas av en osäkerhet om det etiskt försvarbara i dess val av klient. Visionen 
speglar en vilja för ett visst klientintresse och innefattar idéer om hur detta kli
entintresse ska kunna främjas, men för att lyckas i detta uppsåt är han alltså be
roende av en viss framgång i två olika steg. För det första måste hans vision, 
genom ett design- och implementationssteg, bli omsatt i handling och därefter 
måste detta handlande, genom att bli utfört och "mottaget", bli omsatt i klient
värde. 

I Churchmans begreppsram utförs handlande och beslutsfattande av "deci
sion makers''. I detta sammanhang vill jag översätta detta till aktörer2. Det är ak
törer som, med tillgång till vissa resurser och givet en viss miljö, har ansvaret 
för och utför de handlingar som ska förbättra förhållandena för designerns och 
handlingsenhetens klienter. 

Klienten, alltså den kategori som ska utsättas för systemets handlande, kan 
vid en första betraktelse se ut som en tämligen passiv mottagare av de hand
lingar som aktören utför. I den bild som Churchman försöker ge av denna ka

1 I Systems approach and its enemies använder Churchman ibland själv begreppet vision för 
att tala om planerarens plan. Se till exempel (Churchman, 1979) sidan 83 och 97. 

2 Detta är också det begrepp som Forsgren och Checkland använder i deras versioner av 
sociala system. Se (Forsgren, 1988) och (Checkland, 1981). 
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tegori är hjälplöshet en framträdande sida. Som exempel kan man här tänka på 
klienter till biståndsorganisationer, intensivvårdande sjukvårdsenheter och 
miljöorganisationer. I många fall är dessa klienter i hög grad hjälplöst uteläm
nade till organisationernas framgångar. Det är svårt att tänka sig hur ett svält-
drabbat barn, en medvetslös patient eller en människa som ännu ej är född 
skulle kunna spela några mer aktiva roller i dylika sammanhang. Men, det är 
trots allt möjligt. 

Jag vill betona en viss nödvändig grad av aktivitet hos klienten, nämligen 
som medskapare av eventuella värden. Klienter värderar handlingsenhetens 
handlande. I fysisk bemärkelse kan man tänka på hur patientens kropp reage
rar på olika mediciner och behandlingar och se detta som ett slags medska-
pande av eventuellt värde. Verkningarna från en och samma medicin kan vari
era från person till person, och därmed också värdet av medicinen. I etisk be
märkelse kan man tänka på hur olika former av bistånd kan upplevas. Det kan 
tas emot som alltifrån ett kränkande till en önskvärd human hjälp. Tänker vi på 
verksamheter som teatrar och liknande kan vi också se konturerna av hur es
tetiska värden kan variera i hur olika personers upplevelser av en föreställning 
varierar. En föreställning kan vara såväl urtråkig som underhållande, och detta 
på en och samma gång. 

Design och fk 
implementation/ 

_ Resurser r\ n 

$ A T "SS; 
^ Handling A 

Aktör Klient 

Figur 8.5. Modellens och handlingssammanhangets yttre förlopp. 

Det är svårt för att inte säga omöjligt att, som designer eller aktör, säkert 
avgöra ifall ett visst värde har främjats. Orsaken kan bland annat härledas till 
skillnader mellan dessa och deras klienter i termer av tid, rum, medvetande
grad, kunskap, kultur och så vidare. Ibland är problemet att man inte kan se 
eller höra sin klients reaktion, andra gånger med att man inte kan förstå den. 
Men, problem med att avgöra huruvida ett värde gått fram eller ej får inte tas 
som intäckt på att man kan strunta i hur klienter värderar olika handlingar och 
handlingsenheter. Snarare ska detta tas som tecken på att detta är ett hårt och 
viktigt arbete som handlar om ett problem som ständigt måste hållas aktuellt. 

Det är, som nämnts, aldrig självklart vem eller vad som ska utgöra vad, det 
vill säga vilka personer och företeelser som ska ikläda de olika kategorierna. 
Tänker vi på teaterföreställningar ligger det nära till hands att betrakta regissö
rer och låtskrivare, men också den författare vars bok som ligger till grund för 
en viss pjäs som designers. Skådespelarna ses nog vid förstone som de naturli
gaste aktörerna, men också producenter, scenarbetare, rekvisita och scen är 
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tänkbara. Till klientgrupp skulle kunna räknas publik men också medborgare i 
allmänhet. Vissa föreställningar kan ha som mål att ge sin publik en rolig kväll 
medan andra kan sikta på att förändra hela samhällen. 

Tänker vi på en skola kan man föreställa sig designern i form av rektor som 
har som syfte att ge sina elever en grund till ett rikt och jämställt leverne, vilket 
torde innebära att lärarna blev aktörer med eleverna som främsta klienter. Ett 
annat alternativt betraktelsesätt kunde utgå ifrån att designern är en grupp po
litiker som vill främja viktiga demokratiska och sociala värden i samhället. Med 
en dylik betraktelse kunde lärare och elever tillsammans utgöra aktörer, käm
pande för att såväl nu levande som framtida medborgare skulle få det allt bätt
re. 

Att tala om betraktelser innebär flera viktiga saker, exempelvis att en och 
samma fysiska person kan betraktas som del i mer än en kategori och att det 
inte ens behöver röra sig om enbart personer. En rektor är till viss del designer, 
men också aktör genom sitt ansvar för det som görs. En lärare kan förutom 
sina aktörssysslor också vara del av det planerande som efterhand lett fram till 
utformningen av en viss skola, och dessutom tillhöra den grupp av personer 
som hela verksamheten vill främja, exempelvis i sin egenskap av samhällsmed
borgare. 

En viktig aspekt att betona varje gång man för fram förslag på systemkate
gorier liknande Churchmas är att varje betraktelse också måste relateras till nå
got syfte. Mitt syfte med ovanstående exempel är att illustrera just denna 
objektivt sett oavgörbara fråga huruvida något eller någon är att betrakta som 
del i en viss kategori. Förhoppningsvis kan exemplen också göra detta utan att 
ställa till med en, för avhandlingens syfte, onödig röra. Detta är dock en risk 
som följer av en systembetraktelses dynamik, komplexitet och värdeladdning. 

Även om jag menar att det, med utgångspunkt i ett systemtänkande, aldrig 
är självklart vem eller vad som utgör vad, handlar detta tänkande alltid om 
kvalitet och framåtskridande i termer av värden. Här kan vi gå tillbaka till de 
tidigare skilda innebörderna i engelskans act. Betonas sammanhangets ända
målsenliga sidor lär det viktigaste vara etiska värden. Betonas istället den fram
förande sidan lär estetiska värden bli de mest centrala. Biståndsorgan respek
tive teateruppsättningar är renodlade exempel på verksamheter där etiska re
spektive estetiska värden brukar ges stor vikt vid olika former av bedömning
ar. I varje handlingssammanhang och verksamhet går dock dessa ständigt in i 
varandra på mer eller mindre svårbedömbara sätt. 

Att arbeta med verksamheters etiska och estetiska värden är ett oerhört 
känsligt och svårt arbete. Det handlar alltid om en balansgång mellan olika, och 
ofta motstridiga intressen och ideal. Avståndet mellan värden som hjälp och 
förnedring eller vackert och fult är i många fall mycket litet. Något som inte 
minst kan illustreras genom biståndsorganisationers respektive teatergruppers 
varierande framgångar, och som troligtvis samtliga medverkande i dylika 
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verksamheter på olika sätt får känna av.1 Efter de flesta teaterföreställningar 
och biståndsprojekt brukar det både finnas röster som talar om fiasko och om 
framgång. En följd som också blir ganska naturlig i och med det individuella i 
klienters värdeskapande. 

VU ville att deras kunder skulle värdera Volvos bilförsäljning som ett mera 
seriöst och bra sätt att sälja bil. Provas grad av actability kan på så sätt betrak
tas som en fråga om i vad mån systemet förmått medverka till att kunderna 
värderat försäljningen som bättre och mer seriös. För VU handlar det om ifall 
de, genom utformandet och implementationen av Prova, lyckats förändra säl
jarnas respektive kundernas sätt att sälja respektive köpa bil i en viss avsedd 
riktning. Det handlar om ifall de lyckats förändra en handlingsenhets hand
lingsmönster och därigenom förbättrat möjligheten för deras kunder att vär
dera deras sätt att sälja bil som bättre och mer seriöst. 

8.5. Handlingssammanhangets inre förlopp - modellens insida 
För designers som vill förbättra informationsteknologi i termer av actability 
blir det viktigt att lära sig förutse hur olika informationssystem kommer att 
sättas i handling och värderas i ännu ej skapade handlingssituationer. Det be
hövs någon form av förståelse av de krafter och de rationaliteter som bestäm
mer aktörers handlingsmönster och klienters värdeskapande.2 

I detta avsnitt ska jag presentera andra delen av den modell som introduce
rats i föregående avsnitt, en del som syftar till att skapa begriplighet av vad jag 
kommer att kalla handlingssammanhangets inre. Modellen utgår ifrån att 
handlingar utförs och verkar i så för tanken komplexa, konfliktfyllda och mot
stridiga situationer att det närmast är meningslöst att studera dem på annat sätt 
än som något som både bestäms och värderas situationsbundet. Mitt sätt för 
att skapa en begriplighet följer den form som jag hävdat Schön följt, nämligen 
utifrån en postulering av en inre rationalitet. På så sätt kan jag göra det möjligt 
att förstå och skapa en rationalitet i till synes irrationella och obegripliga hand
lingar3. Ett obegripligt och irrationellt yttre kan förstås genom ett rationellt och 
begripligt inre. Modellen utgår fortfarande ifrån tre urskiljbara roller, alltså kli
ent, aktör och designer. 

Det finns ett mönster som är centralt för samtliga roller i modellen. De har i 
grund och botten den typen av rationalitet som Schön beskrivit genom sin re-
flektive praktiker. Det är en rationalitet som jag menar är möjlig att se hos alla 

1 Det är svårt och dessutom oerhört viktigt att såväl relatera etiska och estetiska frågeställ
ningar till varandra som att hantera den balansgång som beskrivs i detta stycke. Dock är 
diskussioner om dessa frågeställningar något som lämnas utanför denna framställning. 

2 Det föregående avsnittet (8.4) byggde i huvudsak på Churchmans systemteori. I detta 
avsnitt (8.5) kommer istället Schöns begreppsram kring den reflektive praktikern att 
utgöra byggsten. Avsikten är att vidareutveckla det modellutkast som presenterades i 
föregående avsnitt, dock utan anspråk på att kunna sammansmälta Churchman och Schön 
i ordets djupare bemärkelse. 

3 För att skapa förståelse för designprocesser använder Stolterman (1991) ett likartat an
greppssätt. Hans angreppssätt är inspirerat av Collingwood och hans re-enactment theory 
som går ut på att nyttja "retrospektiv reflektion" som ett sätt för att bedriva historiska studier 
(Collingwood, 1946). 
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människor och som i korthet går ut på att vi ständigt befinner oss i situationer 
som vi i förväg aldrig till fullo har kunnat förutse. Vi måste handla utifrån an
tingen variation eller överraskning, och den drivkraft som för detta handlande 
framåt är en strävan att skapa en inre ordning som gör att våra situationer blir 
såväl begripliga som så ideala som möjligt. Den går ut på att skapa en ordning 
som gör våra situationer såväl hanterbara som mer tillfredställande i största 
allmänhet. Det handlar om en ordningsskapande rationalitet1. 

Min ståndpunkt är alltså att såväl designer som aktör och klient ska förstås 
som att de i grunden drivs av en ordningsskapande rationalitet. I botten har de, 
medvetet eller ej, ett ideal som stäms av mot det sätt på vilket de uppfattat och 
skapat mening i sina situationer. Och det som hela tiden leder deras handlande 
framåt är att de två sidorna aldrig fullt ut stämmer överrens. Ordningsskapan-
det är som en cirkelrörelse mellan meningsskapande, värdeskapande och handlan
de. Vi läser situationen, vi värderar den, samt handlar för att få den att komma 
närmare vår ideala bild av denna situation. Handlandet och värdeskapandet 
bestäms alltså, enligt denna rationalitet, av våra inre föreställningar och ideal, 
och kan i hög utsträckning betraktas som en tankens process. Det som avgör 
vad vi givet en viss situation uppfattar och uppskattar, men också väljer att 
göra, bestäms av inre tankeprocesser som blivit aktiverade genom att vi kon
fronterats med just denna specifika situation. Givet en annan situation skulle 
andra tankeprocesser blivit aktiverade. 

De roller som jag lyft fram i avhandlingens handlingssammanhang skiljer sig 
åt genom att ha olika rollbeskrivningar. Designern skapar och implementerar 
informationssystem, aktören utför och ansvarar för handlingar och handlings
enheter, och klienten värderar och skapar mening i handlingar. Dessa skillna
der innebär att deras ordningsskapande tar sig något olika uttryck. Eller snara
re: utifrån de uppgifter de har i detta handlingssammanhang blir det olika sidor 
av deras ordningsskapande som blir de mer framträdande. 

Stolterman har presenterat en skiss av designprocessers förlopp2 enligt vil
ken en designers arbete leds av en tidigt uppstånden vision vilken uppstått gen
om att designern och dennes tankefigurer3 blivit konfronterade med en viss 
specifik designsituation4. Visionen är en designers bild av en önskad design och 
befinner sig ofta långt ifrån5 designsituationen varför designern, förutom vi
sionen, också utvecklar ett mer konkretiserat förslag till design, en operativ 

1 Denna ordningsskapande rationalitet finns bättre utvecklad i kapitel fem. 
2 (Stolterman, 1991) 
3 Tankefigurer är ett centralt begrepp i Stoltermans utkast till idealorienterad designteori. 

Det kommer dock inte att beröras närmare i denna framställning. Som en urvattnad 
beskrivning kan begreppet ändå liknas vid designerns samlade erfarenheter. Tanke-
figurer ligger nära Schöns repertoar av se-som och göra-som. 

4 Förhållandet vision - designsituation är inget enkelt förhållande. Stolterman liknar det vid 
förhållandet mellan fakta och teori. På samma sätt som att det inte finns teorioberoende 
fakta så finns det inga visionsoberoende designsituationer. En första övergripande design 
sker alltså samtidigt som (eller innan) designern försöker skapa sig en mer explicit bild av 
designsituationen. 

5 Långt ifrån innebär här ungefär att den situation som designern erfar skiljer sig en hel del 
ifrån de ideala situationer som hans visioner pekat ut. För en människa som kämpar för 
fred torde dagens situation i världen befinna sig "långt ifrån" dennes vision. 
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bild1. Den process som sedan följer kan närmast beskrivas som en dialektisk 
process genom vilken visionen, designsituationen och den operativa bilden 
successivt påverkar varandra för att slutligen leda fram till en mer stabil opera
tiv bild - eventuellt en färdig produkt. 

Jag betraktar Stoltermans utkast som en vidareutveckling, eller snarare pre
cisering, av Schöns arbete. Stolterman har vidareutvecklat och preciserat den 
senares begreppsram med avseende på design och skapande. Byter vi ut Stol
termans vision, tankefigur, operativ bild samt designsituation mot Schöns 
känsla för situationen i dess helhet, repertoar, handling samt handlingssituation 
har vi i grovt sett beskrivit två likartade förlopp. Man kan säga att Stolterman 
gjort en precisering av Schöns arbete, framförallt med inriktning mot en krea
tiv dimension. 

Det finns ett par sidor som är viktiga att förtydliga i Stoltermans utkast, inte 
minst begreppet vision. Stolterman menar att en vision är en önskad design 
som på en och samma gång kan vara både diffus och motstridig men ändå i 
någon mån utgör en sammanhängande helhet av något. Det är just dess karak
tär av att vara såväl diffus som detaljerad, abstrakt som konkret som ger den 
dess styrka. Som sådan kan den heller aldrig bli fullt ut förverkligad. Volvos 
sedan några decenier gamla koncept säkerhetsbil ser jag som uttryck för en vi
sion. Samtidigt som den är både diffus och motsägelsefull (kan en bil verkligen 
vara säker) har den en enorm kraft som riktningsanvisare åt ett helt bilföretag. 

En vision existerar egentligen bara som en inkonsistent och motstridig idé i 
medvetandet hos en eller möjligtvis ett antal personer. Dess mer sinnliga mot
svarighet däremot, den operativa bilden, är något som bättre kan stå för sig 
själv som den företeelse den är. En operativ bild kan ta många olika former. Till 
en början handlar det kanske bara om en tanke, stabil nog för att nå upp till ett 
medvetande. Efter hand kan den däremot att bli till något tydligare och tydli
gare formulerat. I Volvos arbete med att skapa säkerhetsbilen med stort s kan 
denna form motsvaras av själva konceptet säkerhetsbil. Detta konceptet har 
sedan också lett fram till en rad avancerade konkretiseringar, framförallt då i 
form av ett antal serier av bilar. 

I designerns rollbeskrivning står, som nämnts att skapa och implementerà 
informationsteknologi för att främja identifierade klientintressen. Det centrala i 
dennes ordningsskapande kretsar dock kring formulerandet och realiserandet 
av en vision. Detta följer i stort sett det förlopp som Stolterman presenterat i 
sitt utkast till en designteori. Konfronterad med en designsituation kommer en 
vision successivt att börja träda fram i designerns inre. Under den process som 
sedan följer kommer denna vision att bit för bit förfinas och omsättas till en 
operativ bild och senare ett mera komplett utformningsförslag som kan om
fatta såväl IT som andra förändringsförslag. För att ge ett exempel kan man 
tänka på arkitekten vilken ställd inför ett byggnadsprojekt börjar få några vaga 

1 En operativ bild har två olika funktioner, dels som ett stöd för designerns successiva 
förfining och utvecklande av visionen, dels som ett redskap för kommunikation med 
andra genom att vara ett explicit uttryck för designerns vision. Vid ett visst stadium kan 
denna operativa bild utgöras av ett implementerbart informationssystem. 
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idéer om hur en framtida byggnad skulle kunna se ut. Till en början rör det sig 
bara om en vag idé men allt eftersom skissandet fortgår blir idéerna allt tydli
gare. I slutändan har han så nått fram till en produkt av något slag. Den vision 
som designern arbetar utifrån innefattar utformningsidéer rörande såväl in
formationsteknologi som handlingssammanhang i stort. 

I aktörens motsvarande rollbeskrivning är det viktiga att, utifrån en mer el
ler mindre given verksamhetsutformning, i handling verka för att främja ett 
visst klientintresse. Aktören har ett mer direkt och omeddelbart handlingskrav 
på sig och det centrala i dennes rationalitet rör sig nu i hög grad kring dennes 
känsla för situationen i dess helhet. Placerad i en direkt handlingssituation gäller 
det för aktören att skapa en ordning som gör att situationen ganska snabbt blir 
så pass tydlig att den går att agera utifrån. För att beskriva dennes rationalitet 
går det i stort sett att rakt av tillämpa Schöns begreppsram för den reflektive 
praktikern. Aktören kommer att, i Schöns termer, föra en reflektiv konversa
tion med materialet i sin situation. Och, drivande kommer hela tiden vara en 
strävan att skapa en ordning av situationen i dess helhet. Här kan kanske en 
resebyråtjänsteman fungera som exempel. Ställd inför en ny kund försöker 
denne att skapa sig en bild av denna kund och hela den situation i vilken de be
finner sig för att successivt kunna få situationen att bli allt bättre. Det kanske 
handlar om att steg för steg förbättra de förslag på resor som han presenterar 
för denne kund. 

För klienten till sist kan man säga att denne har en något annorlunda roll i 
jämförelse med de andra. Vid en första betraktelse kan det förefalla som att 
denne, till skillnad mot de övrigas skapande och görande, enbart spelar en pas
siv, mottagande roll. Detta är dock inte modellens avsikt. Snarare måste klient
en i minst lika hög grad som de övriga ses som aktiv och skapande. Detta ge
nom att det är dennes menings- och värdeskapande av aktörens och handlings
enhetens handlingar som till slut är avgörande för dennes värdering och ifall 
det som utförts ska leda till klientvärde. Det centrala i klientens rationalitet blir 
på detta sätt dennes repertoar och ideal, eller med några andra ord dennes fö
reställningar, förväntningar, förkunskaper och fördomar. Schön talar om re
pertoaren som den uppsättning av exempel, bilder, förståelser och handlingar 
som är "åtkomliga" för den handlandes meningsskapande, värderande och 
handlande. Motsvarande menar jag gäller för en klient. De intryck och upple
velser som en kund på en resebyrå kommer att få när han presenteras ett för
slag på resa kommer till exempel att bero på de föreställningar han har om det 
resmål som han presenterats, det sätt på vilken förslaget presenterades, hans 
idé om vad som ska hända inne på en resebyrå, hans kunskaper om vad som 
fordras vid en resa och så vidare. I skapandet av mening i det som händer och 
det som försigår i en situation kommer dessa föreställningar och så vidare att 
vara mycket avgörande för vilka intryck som egentligen når fram och vilka 
värden som i slutändan blir verkliga. 

Om vi går tillbaks till exemplet med resebyrån och tänker oss resenären som 
verksamhetens klient så skulle denna resenär hela tiden vara upptagen med att 
skapa mening och eventuellt värde i de händelser som sker inne på resebyrån. 
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Detta skulle då vara ett menings- och värdeskapande som kontinuerligt skulle 
forma resenärens intryck och upplevelser. Vore det så att denne hade problem 
med att förstå vad termen charterresa betydde torde det omöjliggöra en 
mängd annars möjliga intryck och värden. 

I vad mån en viss handling innebär de klientvärden som en designer tänkt 
sig är en fråga om både aktörers utförande och klienters mottagande. En utbe
talning av ett socialbidrag kan alltså, beroende på en klients värderande, inne
bära såväl förnedring som lättnad. Enligt klientens rollbeskrivning är det vik
tiga de värden som denne skapar. Detta gör att det i hög utsträckning blir de 
meningsskapande och värderande stegen i dennes ordningsskapande som blir 
de mest intressanta. Endast vid en närmare granskning blir handlandet och det 
yttre agerande och reagerande intressant. Detta betyder dock inte att hans gö
rande skulle vara helt oviktigt. Givet varje ny handlingssituation kommer hans 
handlingar och reaktioner, exempelvis att han ställer frågor eller helt enkelt 
väljer att uppsöka en viss verksamhet, att ha en oerhört stor betydelse för de 
eventuella värden som en viss verksamhet kan vara upphovet till. Vid en 
större betraktelse blir dock dessa så kallade responser underordnade klientens 
menings- och värdeskapande. 

Figur 8.6 försöker åskådliggöra informationsteknologi i relation till ett hand
lingssammanhangs inre. Utgångspunkten är fortfarande handlandets situa
tionsbundenhet, nu med en tydlig fokusering av tankeprocesserna och det inre. 

Informationsteknologi och IT-kvalitet ska, enligt modellen, betraktas som 
uttryck för en designers vision, del i en aktörs handlande, samt i ljuset av ett to
talt handlande värderat av en klient. Å ena sidan är IT en produkt framvuxen 
genom en designprocess ur en designers vision. Å andra sidan kan dess kvalitet 
inte frikopplas från dess samverkan med framförallt en aktör och deras ge

1 Trots dess relativa komplexitet är syftet med denna figur i huvudsak att utgöra ett stöd för 
tanken. Anspråken bakom figuren är på så sätt framförallt heuristiska. 

Tankefigurer^ 
jdeal Vision 

Operativ 
Design
situation 

Känsla för/ 
hypotes om 
„situationen^ 

Känsla 
hypotes om 
situationei^/^ 

^ Aktör 

^Hand ling / tesT^T 

Klient 
Handlingssituation 

Förfrågan/test 

Figur 8.6. Modellens och handlingssammanhangets inre förlopp.1 
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mensamma samfällda handlande. På samma sätt som att en teaterpjäs egentli
gen först blir intressant i samverkan med en skådespelare och i mötet med en 
publik blir informationsteknologi intressant först i samverkan med en aktör 
och i "mötet" med en klient. Det är dock inte nog med detta. Om man som de
signer vill att ett visst specifikt informationssystem ska kunna innebära vissa 
speciella värden gäller i stort sett att verksamhetens totala handlande harmoni
seras med och värderas på det sätt som designern tänkt sig. 

Ett informationssystems slutgiltiga kvalitet ska betraktas som en gemensam 
produkt av en designers skapande och implementerande, en aktörs och en 
handlingsenhets handlande samt en klients meningsskapande och värderande. 
Detta gör såväl designerns vision, aktörens känsla för situationen i dess helhet, 
samt klientens repertoar och ideal särskilt intressanta. Nyckelord för att spegla 
IT-kvalitetens oförutsägbarhet kan också vara handlingsmöjlighet, handlings
utrymme, handlingsmönster och så vidare. Ett implementerat informationssys
tem innebär nya handlingsmöjligheter för såväl aktörer som klienter, men om 
dessa möjligheter ska bli omsatta i nya handlingsmönster och nya sätt att vär
dera andras handlande är en fråga som beror av konfrontationen med deras 
respektive repertoar och ideal. 

En artefakt är, från designerns synvinkel, primärt ett förslag på förändrat 
handlingsutrymme. Huruvida detta förslag sedan leder till förändrade hand
lingsmönster eller ej är aldrig självklart. Denna fråga handlar, med utgångs
punkt i att dennes handlande är en tankens process, om i vad mån implemen-
tationen kan leda till nya sätt för denne att skapa mening i och värdera sina 
handlingssituationer. Om man tänker sig aktören som en professionell prakti
ker präglad av den rationalitet som Schön beskriver kan man säga att desig
nerns vision och artefakt ska bli del i den situation och det handlingsutrymme i 
vilket praktikern ska verka. Och, för att artefakten ska bli nyttjad på det sätt 
som designern tänkt sig gäller att denne praktiker kan skapa mening i sina si
tuationer på sätt som mer eller mindre stämmer med vad denne designer tänkt 
sig. Avgörande för om artefakten slår igenom ända fram till ett nytt och avsett 
handlingsmönster beror med detta synsätt på i vad mån aktören kan väva 
samman designerns vision med sin känsla för situationen i dess helhet, och 
därigenom skapa mening i och värdera sina handlingssituationer (i vilken arte
fakten nu kan ha givits en roll) på ett sätt som överensstämmer med desig
nerns vision. 

Motsvarande komplexitet kan också skönjas i klientens värderande av hand
lingsenhetens handlande. De personer som verkar inom en verksamhet kan 
aldrig vara säkra på i vilken riktning kundernas värderande av deras handling
ar kommer att gå. Även detta värderande är situationsbundet och relaterat till 
olika personers ordningsskapande rationalitet. Beroende på hur väl verksam
hetens tjänster och handlingar stämmer med kundens föreställningar, förvänt
ningar, förkunskaper och så vidare kommer slutresultat, och därigenom berört 
informationssystems kvalitet, att bli mer eller mindre lyckat. 
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9. OM ACTABILITY OCH PROVA 
I inledningen av denna avhandling formulerades två frågor: vad bestämmer 
IT-kvalitet med avseende på kundvärde, samt på vilket sätt kan kvalitet i detta 
avseende påverkas och förbättras? I detta kapitel ska jag gå tillbaks till dessa 
frågor och, med hjälp av Prova, formulera det svar som jag menar denna av
handling har lett fram till. Jag kommer försöka besvara vad IT-kvalitet med av
seende på kundvärde innebär och hur man kan förstå och förbättra denna kva
litet med utgångspunkt i actability och avhandlingens modell. 

Innan jag börjar ska jag bara göra en kort sammanfattning av modellen. De
signern har alltså en vision som, i visst bearbetat skick, omfattar artefakter, 
handlingsmönster och värden. Denna vision omsätts i artefakter och imple-
mentationsinsatser. Aktören i sin tur har en känsla för sin situation i dess hel
het, och denna känsla omsätts kontinuerligt till handlingar och handlingsmön
ster. Klienten slutligen har olika föreställningar, förväntningar och förkunska
per om alltifrån den typ av verksamhet till den typ av aktör och den form av 
informationsteknologi som han möter vilka, genom att bli konfronterade med 
olika handlingssituationer, leder fram till att olika reaktioner och värden kan ta 
form. 

9.1. IT-kvalitet med avseende på kundvärde 
Innebörden i och värdet av en viss given handling kan, enligt modellen aldrig 
helt ut förutses. Bestämningen är situationsbunden. Detta innebär att det var
ken går att bedöma kvaliteten i ett visst informationssystem eller handlande 
oberoende av klienter eller utan hänsyn till de speciella förhållanden som gäller 
i varje specifik handlingssituation. Den rationalitet som modellen tillhandahåller 
gör det fullt möjligt att en och samma klient utifrån två olika situationer kan 
uppleva två närmast identiska handlingar på två helt olika sätt. Det som den 
ena gången uppfattades som en vänlig gest kan vid nästa tillfälle ses som en 
ren förolämpning. Kvaliteten i ett visst specifikt informationssystem är på så 
sätt en gemensam produkt av en systemutvecklares systemutvecklande, en or
ganisations handlande, samt en klients menings- och värdeskapande. 

Bestämningar av IT-kvalitet måste, med stöd i modellen, förstås situations-
bundet. Kvaliteten kommer att bestämmas genom klientens ordningsskapande 
och handlar om i vad mån denne kan skapa mening i sina situationer och vär
dera dessa som värdefulla. Detta gör att dennes föreställningar, förväntningar 
och förkunskaper - eller i Schöns termer, repertoar och ideal - blir särskilt 
framträdande. I fallet med Prova borde alltså kundens föreställningar och så 
vidare om till exempel bilhandel, bilar, bilförsäljare och IT att bestämma hans 
ordningsskapande, och därigenom ifall Prova skulle innebära värde för denne 
kund eller ej. För att en handling ska leda fram till ett visst värde måste den 
alltså "passera detta aktiva filter". Annars finns risk för att den inte ens blir upp
märksammad. Handlingen kan, ur den handlandes synvinkel, betraktas som 
dödfödd och tillintetgjord genom att inte ha blivit synbart uppfattad. 
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När Volvos kunder uppfattade Prova som "löjlig" och "teknik för tekniks 
skull" skulle detta kunna förklaras med att deras föreställningar om bilhandel 
och IT inte ledde till att de kunde skapa någon mening i Prova eller det sätt att 
sälja bil som Volvo slagit in på. Problemet bestod på så sätt mera i kundernas 
föreställningar än i systemets eller försäljningsställets utformning och hand
lande. Samtidigt måste sägas att föreställningar aldrig är statiska utan i ständig 
förändring. Problemet kan genom en sådan förklaring sägas berott på att 
Prova och säljarnas sätt att sälja bil inte lyckades förändra kundernas föreställ
ningar på det sätt som fordrades, det vill säga att problemet ändå borde hänfö
ras till system och säljare. Med en god utformning kunde Prova och säljarna 
förändrat kundernas föreställningar och gjort så att de både kunde skapa me
ning och värde i sina situationer. Verksamhetens utformning, som handlings
enhet betraktad, borde utgått ifrån att kundernas föreställningar eventuellt 
skulle behöva påverkas. Om man varit mera tydlig om det nya sättet att sälja 
respektive köpa bil hos Volvo kanske det inte hade varit några kunder som 
uppfattat Prova som löjlig. 

^föreställningar osv^ 
o o 

if 
Kund 

Figur 9.1. De mest betydelsefulla aspekterna med avseende på kundvärde. 

Det är viktigt att komma ihåg att det kunden värderar är försäljningsställets 
totala handling, eller med ett annat ord den totala tjänsten gentemot kund. In
formationsteknologis kvalitet kan inte bedömas fristående från det handlings
sammanhang i vilket det ingår. Därför måste ett informationssystems medver
kan ses i relation till den totala handling som dess handlingsenhet, exempelvis 
större verksamhet, utför. En bedömning av informationssystemet beror på 
dess samverkan med framförallt verksamhetens aktörer, men också tillgäng
liga resurser och miljö. Man kan alltså inte bedöma Provas kvalitet helt friståen
de från omgivande bord, stolar, klockslag, hemförhållanden, och kanske vikti
gast, säljare. Man måste ta hänsyn till den totala tjänsten och kund gränsytan. 
När Volvos kunder kunde säga att Prova var lite löjligt men samtidigt väldigt 
professionellt skulle det kunna förklaras som att Prova i sig var ganska bra, 
men att det sätt på vilket det nyttjades vid bilförsäljning var konstigt och ona
turligt. 

Det är, enligt modellen, en aktör i centrum bakom handlingsenhetens hand
lande. Detta gör då säljarens ordningsskapande till en väldigt avgörande fak
tor. Hans handlande kommer att bestämmas av dennes känsla för situationen i 
dess helhet, och därigenom också dennes repertoar och ideal. Om denne be
traktar bilförsäljning som ett lurendrejeri kommer detta att färga såväl hans 
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sätt att skapa mening som värdera och handla i sina situationer. Om hans kun
der inte ser ut att vilja köpa någon bil eller verkar rädda för datorer torde ock
så detta påverka hans ordningsskapande på ett eller annat sätt. 

Inom varje handlingsenhet sker en samverkan mellan en mängd olika fakto
rer. I fallet med Prova kan man säga att det sker en samverkan mellan fram
förallt säljare och Prova, men också andra faktorer kan spela in. Att exempelvis 
vissa säljare hade så svårt att acceptera sina nya bord skulle kunna förklaras 
som att de inte kunde förstå hur de skulle kunna samverka med dessa på ett, 
för dem, acceptabelt sätt. Deras syn på bilförsäljning bröt alltför mycket med 
det sätt att sälja bil som dessa bord skulle innebära. Rent generellt kan alltså sä
gas att en handlingsenhets agerande i hög utsträckning beror på aktörernas fö
reställningar, förkunskaper, förväntningar och så vidare. 

I fallet med Prova kan sägas att säljarens syn på IT och Prova är av speciellt 
intresse. Om IT betraktas som ett verktyg för att ta fram registrerade uppgifter 
torde det kunna framstå som naturligt att nyttja Prova till att söka bilar, men 
knappast för att visa animeringar av älgar och fälgar. Om IT istället uppfattas 
som något friare som också kunde stödja andra, exempelvis undervisande, 
tjänster borde situationen ha kunnat bli annorlunda. Då kunde Prova, inklusive 
Älgen & Fälgen1, blivit något som på ett enkelt och självklart sätt skulle nyttjas 
också under tidiga kontaktskapande skeden av en säljprocess. 

Säljarens ordningsskapande är centralt i det totala handlandet, men till detta 
ska läggas att också säljarens och kundens gemensamma meningsbyggande är 
det. Om säljaren agerat seriöst medan kunden helt enkelt är förblindad av en 
föreställning som säger att bilförsäljare aldrig agerar seriöst kan det bli svårt att 
åstadkomma någon samstämmighet i meningsbyggandet. Det är troligt att de 
aldrig ens förstår den andres frågor och förslag. För att kunden överhuvudta
get ska kunna skapa värde utifrån ett visst handlande gäller att han kan skapa 
mening i detta. På motsvarande sätt blir det omöjligt för säljaren att handla på 
ett mer ändamålsenligt sätt utan att först ha skapat en hanterbar ordning i sin 
situation. 

9.2. Att förbättra IT-kvalitet med avseende på kundvärde 
Hur kan man påverka någon eller några av de faktorer som lyftes fram i före
gående avsnitt på ett sätt som gör att det totala handlandet blir mer värdefullt 
ur ett klient-, eller som i Provas fall kundperspektiv? Enligt modellen måste 
kvalitet med avseende på klientvärde betraktas som en gemensam produkt av: 
designerns skapande och implementerande, aktörens och handlingsenhetens 
handlande, samt klientens menings- och värdeskapande. En designers möjlig
het att påverka IT-kvalitet blir på så sätt en fråga om att påverka en klients och 
en aktörs ordningsskapande framförallt genom utformandet och införandet av 
informationsteknologi. 

Det finns ett par tydliga sätt att påverka kvaliteten i ett informationssystem 
med avseende på kundvärde. Först och främst är det alltså genom att förändra 

1 För vidare läsning om Prova och Älgen & Fälgen, se inledningen till denna avhandling. 
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försäljningsställets sätt att sälja bil, inklusive bemötandet av kund. Detta kan då 
göras genom att åstadkomma förändringar i säljarens resurser och miljö, men 
också genom att påverka dennes ordningsskapande och sätt att sälja bil. Det 
kan röra sig om att utforma ny IT, förändra interiör, införa nya bonussystem, 
diskutera med säljarna deras syn på säljarbete och så vidare. Sedan går det att 
påverka kvaliteten genom att rikta in sig mot kundens menings- och värdeska-
pande, det vill säga genom att aktivt försöka påverka kundens föreställningar, 
förväntningar och förkunskaper om bilhandel, IT och så vidare. 

Å ena sidan kan man, med Churchmans bild av klienten som en nödställd i 
skriande behov av hjälp, betrakta försök till att påverka kundernas ordnings-
skapande som utanför en designers område. Det skulle bland annat kunna ses 
som oetiskt på samma sätt som det torde göra det att försöka förändra ett 
svältdrabbat barns föreställningar om vad som utgör ett gott och försvarbart 
biståndsarbete. Å andra sidan kan man, med Molanders diskussioner om vad 
som utgör en handlings identitet, knappast dra några skarpa linjer mellan 
handlingar i allmänhet och handlingar som syftar till att förändra någons före
ställningar. 

Skillnaden i etisk bemärkelse mellan att marknadsföra modersmjölksersätt
ning som ett fullgott alternativ till modersmjölk, och att sälja modersmjölks
ersättning är inte uppenbar. Motsvarande gäller för skillnaden mellan att lära 
undernärda betydelsen av en näringsriktig föda och att skaffa fram dylik föda 
åt dem. I vissa fall kan undernäring vara ett självpåtaget tillstånd och fordra 
förändrade synsätt, exempelvis bland anorektiker. Andra gånger beror under
näringen på brist på riktig föda varför det bästa kunde vara att tillhandahålla 
dem en god och näringsriktig kost. Det går inte alltid att på enkla sätt avgöra 
det etiskt sett bästa handlandet i olika situationer. Om en dålig bilhandel främst 
beror på kunders inställningar och synsätt kan den viktigaste kvalitetshöjande 
åtgärden vara att påverka dessa inställningar och synsätt. För att avgöra ifall 
detta vore en god åtgärd fordras dock mer djupgående etiska överväganden. 

För att påverka kvaliteten i ett informationssystem och ett handlingssam
manhang kan man skilja mellan åtgärder som syftar till att påverka yttre re
spektive inre faktorer. Till yttre kan räknas förändringar som rör resurser och 
miljö som exempelvis ny IT eller förändrade möblemang. Till inre kan räknas 
de åtgärder som direkt vidtas för att förändra aktörers och klienters ordnings-
skapande och sätt att tänka över vissa handlingssammanhang. Att förändra oli
ka yttre faktorer är försök att förändra aktörers och klienters handlingsmöjlig
heter, och inte primärt deras handlingsmönster. Att rikta in sig mot inre fakto
rer däremot är att framförallt vara inriktad mot att förändra deras handlings
mönster och värderande. 

Det är viktigt att vara medveten om skillnader mellan att förändra yttre res
pektive inre faktorer1. Att förändra yttre faktorer kan på sätt och vis betraktas 
som ett mer osäkert angreppssätt i och med att det egentligen inte spelar nå
gon roll vilka handlingsmöjligheter som man erbjuder om dessa ändå inte le

1 Jag kommer inte fördjupa mig mer i detta men vill ändå hänvisa till diskussioner om 
skillnader mellan makt och inflytande som bland annat förs inom sociologin. 
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der till förändrade handlingsmönster. Poängen med ett arbete direkt inriktat 
mot inre faktorer är därför att det primärt går ut på att förändra handlings
mönster. 

Förändra 
miljö 

Känsla för 
situationen i 
.dess helhet> 

Föreställning 

Värde 

Påverka säljarens 
syn på bilförsäljning 

Påverka kundens 
syn på bilköp och IT 

Figur 9.2. Sätt att påverka olika yttre respektive inre faktorer. 

En designers möjligheter till att påverka IT-kvaliteten med avseende på 
kundvärde gick, skrev jag, via utformning och införande av IT. Ett annat sätt 
att uttrycka detta är dock att det kan gå via formulerandet och förverkligandet av 
en vision. Å ena sidan är informationsteknologi i modellens mening uttryck för 
en designers vision men kan, å andra sidan, aldrig fullt ut motsvara eller om
fatta den vision som designern försökt förverkliga. Att betona visionsförverk
ligandet istället för systemutformandet och -införandet blir därigenom mer 
korrekt och dessutom en bättre utgångspunkt för att förstå varje designers si
tuation. Det är ett sätt för att peka ut behovet av att ta hänsyn till såväl yttre 
som inre faktorer. 

En artefakt som utformas och införs är aldrig något som fullt ut kan mot
svara en vision. Det finns alltid kvar ett avstånd mellan designerns vision och 
hans artefakt. Även om dennes skapanden och göranden återgår på en aldrig 
så stark vision så är det inbyggt i begreppet vision att den faktiskt aldrig går att 
fullt ut förverkliga. Det är ett avstånd mellan dennes ideala respektive faktiska 
artefakt. Detta avstånd kan ta sig en mängd uttryck. Ett sådant kan vara att 
ingen annan än designern kan se vad det egentligen är för vision han försökt 
förverkliga eller vad det är för artefakt som han egentligen lyckats åstad
komma. Ett annat är att visionen kan bli till en närmast outtömlig resurs, med 
följd att designern ständigt kan ta nya steg i vidareutvecklandet av sin artefakt 
och sin skapelse. Detta utan att dess ursprungliga vision egentligen behöver ha 
förändrats i någon påtaglig och essentiell bemärkelse. Det är fullt möjligt att en 
vision kan vara så pass "stark" att den räcker till flera framgångsrika generatio
ner av ett visst produktslag. Datortillverkaren Apples Macintosh-datorer kan 
ses som exempel på produkter som varit framgångsrika med utgångspunkt i 
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en stark och tydlig vision om hur system kan göras lättanvända. Det har varit 
en vision som gett riktning åt såväl konstruktörer som användare. 

Att kunna skilja mellan sin vision och motsvarande produkt menar jag kan 
ge ett ordentligt stöd i olika försökt att påverka ett handlingsmönster. Förutom 
att det kan ge näring åt ständiga vidareutvecklingar av produkter kan det ock
så ge en fingervisning åt olika aktiviteter som blir centrala i en strävan att på
verka ett faktiskt handlande. Viktiga steg i en designprocess blir, med utgångs
punkt i en åtskillnad mellan vision och produkt, att konkretisera, realisera samt 
kontextualisera en vision1. 

Konkretiseringen syftar till att ta fram en första operativ bild och skapa 
grund för det fortsatta mer strukturerade och metodiska designarbetet. För 
designern handlar det om uttrycka och formulera sin vision så bra att han själv, 
men ofta också några andra, ska kunna se vad det är som ska åstadkommas. 
Detta steg är ett slags transformering från designerns inre vaga idé till en tydli
gare yttre representation. Realiseringen syftar till att omsätta den formulerade 
visionen till reella produkter och förändringsförslag. Detta steg utgör på så sätt 
det mer strukturerade och metodiska designarbetet under vilket såväl IT som 
arbetsrutiner och handböcker ska utformas. Till detta steg kan också räknas ut
formandet av utbildnings- och marknadsföringsplaner, ramar och rutiner för 
arbetssätt, interiörförslag och så vidare. 

Kontextualiseringen slutligen, syftar till att väva in realiserade produkter och 
förändringsförslag i ett handlingssammanhang och verksamhet. Under kontex-
tualiseringssteget ska artefakt och förändringsförslag träda in i och bli del av ett 
handlingssammanhang, och därigenom vävas samman med den organisation 
och verksamhet där de ska verka. De ska bli kontextualiserade. Kontextualise
ringen rör, i fallet med Prova, bland annat de anpassningar som säljaren och 
dennes organisation måste göra för att systemet ska bli en naturlig och stöd
jande del i Volvos sätt att sälja bil. Det är under detta steg som produkter och 
förändringsförslag ska omsättas i nya handlingsmönster och sätt att värdera 
olika situationer. Hit kan räknas implementation, utbildning, marknadsföring, 
säljarkurser, ny möblering och så vidare. 

Kontextualiseringen handlar om att förändra rutiner och roller i en redan 
fungerande verksamhet, och på så sätt ett ganska svårt steg. I Provas fall hand
lar det om ifall framförallt säljare, men i viss mån också kunder, kan förändra 
sina sätt att sälja respektive köpa bil från traditionell hästhandel till något mera 
seriöst. För att förstå denna problematik kan det vara poäng att erinra om pro
blematiken med att förmedla en reflektiv förmåga. Den som ska ta till sig en 
reflektiv förmåga måste lära sig genom att lära sig själv. Förmågan är svår att 
enkelt föra över. 

Det finns andra situationer där man kan se ett behov av att påverka ett inre 
och att föra över en viss förmåga, exempelvis under realiseringen. Under reali-
seringsarbetet medverkar ofta andra eller fler personer än den ursprunglige 

1 Denna syn på design och systemutveckling presenteras och diskuteras utförligare i 
(Levén & Stolterman, 1995). 

Sida 77 



"visionären" vilket gör att fler än en person måste följa ett likartat designtän-
kande. Här är Schöns beskrivning av hur en reflektiv, skapande förmåga kan 
förmedlas1 direkt tillämpbar. För att utveckla väl fungerande designteam, det 
vill säga team som samfällt kan arbeta mot att realisera en och samma vision, 
gäller att åstadkomma ett gemensamt meningsbyggande och värderande. Som 
designer och projektledare handlar om att förmedla en känsla som gör att 
samtliga medlemmar i designteamet kan vara bärare på projektets övergripan
de vision. I projekt som på traditionellt sätt skiljer mellan projektledare, sys-
temutformare och implementatörer kommer projektledarens förmåga att för
ankra sin vision hos sitt team att bli till en springande punkt. 

I Provas fall kan man fråga sig i vilken utsträckning det går att urskilja något 
visionsarbete, och om man lagt ned någon energi på att förmedla en övergri
pande vision. Kunders och säljares något avvaktande reaktioner till Prova kan 
ha berott på ett svagt kontextualiseringsarbete och inte på en svag produkt. 
Reaktionerna kan alltså ha berott på att man lyckats bättre med att förändra 
yttre än inre betingelser. 

1 Se kapitel 6 i denna avhandling men också (Schön, 1983) och (Schön, 1987). 
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DEL IV - NÅGRA STUDIER 
Denna avslutande del syftar till att dels ge stöd åt den modell och det hand
lingsperspektiv som presenterats i föregående del, dels skapa djupare förståel
se för IT-kvalitet med avseende på kundvärde. Först presenteras och diskute
ras en studie av det system som med tiden kom att ersätta Volvos Prova, näm
ligen Säljstöd (kapitel 10). Därefter presenteras två studier där den första hand
lar om några mer framgångsrika systemutvecklingsprojekt och den andra om 
designarbetets vedermödor (kapitel 11). 

10. EN STUDIE AV SÄLJSTÖD 
Så här långt har denna avhandling fört en hel del diskussioner i anslutning till 
Volvos system Prova. Prova var ett prototypsystem som nyttjades och testa
des framförallt under åren 1989-92. Därefter kom det att ersättas med det skar
pa systemet Säljstöd. Säljstöd är också utvecklat av Volvohandelns utvecklings 
AB (VU)1 och tänkt att nyttjas på samma sätt som Prova, det vill säga som ett 
säljstöd på Volvohandelns alla säljkontor. Som namnet antyder är det ett sys
tem som i hög utsträckning utvecklats till stöd för bilhandlarnas alla bilförsälja
re, men precis som sin föregångare Prova har ambitionerna varit att skapa ett 
system som framförallt ska kunna främja kundernas situation. Säljstöd kan, 
precis som Prova, beskrivas som ett informationssystem utvecklat för att vara 
en aktiv part i mötet mellan säljare och kund. I VU:s termer, i en säljsituation. 

Hösten 1993 fick jag möjlighet att genomföra en studie att Säljstöd2. För mig 
innebar detta en möjlighet att närmare studera informationsteknologi från så
väl kunders som säljares och systemutvecklares synvinklar. Det var en möjlig
het som dels skulle kunna leda till fördjupad förståelse för IT-kvalitet med av
seende på kundvärde, dels möjliggöra en prövning av min modell. Avsikterna 
var på så sätt tvådelade, både att nå djupare kunskap om denna IT-kvalitet och 
att undersöka i vad mån den modell jag formulerat kunde ge stöd för studier 
av dylika sammanhang. I syfte att bättre förstå den situation som klienter, ak
törer och designers befinner sig i blev en kvalitativ studie, i det här fallet en fall
studie, av Säljstöd ett sätt att skapa bättre förståelse för hur kunder, säljare re

1 Det bolag som bland annat ansvarar för de informationssystem som nyttjas av landets alla 
Volvohandlare. 

2 En annan, och dessutom mycket intressant, studie som också gjorts av Säljstöd finns bland 
annat redovisad i (Ehn, Meggerle, Steen, & Svedemar, 1995). Det är en studie som inte 
bara behandlar Säljstöd utan också snuddar vid de frågeställningar som behandlas i den
na avhandling. I rapporten diskuteras IT-kvalitet, både i termer av etik och estetik. En 
viktig skillnad som dock finns mellan deras och detta arbete är deras tonvikt på kvalitet 
ur säljarens perspektiv och med avseende på säljarnas användande. Även om många av 
deras diskussioner illustreras som samtal mellan kunder handlar diskussionerna om huru
vida systemet är bra för en personal eller ej. Rapporten behandlar, både i sina egna och 
denna avhandlings termer, IT-kvalitet i ljuset av usability 
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spektive systemutvecklare upplevt sina situationer och Säljstöd. Studien ge
nomfördes under november-december 1993 tillsammans med Anna Croon och 
Olov Forsgren. 

För att förstå och kunna bedöma denna studie finns det poänger med att re
latera den till avhandlingen i stort och se den inom ramarna för ett förhållande
vis begreppsbildande arbete. Avhandlingen syftar alltså till att presentera och 
föreslå en grund för diverse aktiviteter (design, studier, bedömningar) inrikt
ade på att förbättra IT-kvalitet med utifrån ett handlingsperspektiv. Denna stu
die syftar, i linje med detta, till att förtydliga och fördjupa denna grund. 

Holme & Solvang skriver om den kvalitativa forskningsmetodiken som ett 
sätt att förstå och sätta sig in i de situationer som någon annan befinner sig i 
och som ett sätt att se världen ur en annans synvinkel1. Det är ett sätt att stu
dera en företeelse inifrån för att kunna nå en djupare och mer fullständig upp
fattning av det man studerar. Under dylika studier gäller det att kunna växla 
mellan inlevelse och distansering - mellan att förstå och förklara - för att efter 
hand kunna nå en allt djupare förståelse för den företeelse som man vill stu
dera. Genom valet av kvalitativ metodik hoppas jag nå en djupare förståelse av 
IT-kvalitet med avseende på kundvärde. 

10.1 Om denna studie och presentation 
De övergripande frågeställningarna för detta avhandlingsarbete är vad som 
bestämmer IT-kvalitet med avseende på kundvärde, och hur kvalitet i detta av
seende kan påverkas och förbättras. Utifrån den modell som presenterats kan 
IT-kvalitet med avseende på kundvärde sägas bli bestämt genom varje enskild 
kunds värderande av en total handling och handlingssituation i vilken IT utgör 
en del. Och, kvalitet i detta avseende kan, för att gå vidare, påverkas både ge
nom åtgärder som riktar in sig mot inre och yttre faktorer. Denna studie av 
Säljstöd handlar i viss mån om att försiktigt pröva dessa svar, men som sagt i 
ännu högre utsträckning att nå fördjupad kunskap om de situationer där kund
er, säljare och projektgrupper värderar, handlar respektive implementerar. 
Studiens frågeställningar är relaterade till kunderna och deras värderande, sälj
arna och deras handlande samt projektgruppen och deras implementerande. 

Metod och urval 
Vid denna studie valde vi att nyttja en form av kvalitativ intervju2. Detta beror 
i huvudsak på att studien var inriktad mot mjuka aspekter som föreställningar, 
attityder, upplevelser och så vidare, men också detta avhandlingsarbetes inled
ande och begreppsbildande karaktär. 

En styrka med detta metodval är att inte behöva utöva någon direkt styr
ning av de undersökta enheterna utan istället tillåta dem styra i vilka riktningar 
intervjuer och samtal ska gå. Som forskare gäller det då att enbart ge tematiska 
ramar samtidigt som man kan försäkra sig om att de viktiga frågeställningarna 

1 (Holme & Solvang, 1991) 
2 Studiens metodik följer framförallt det Holme & Solvang (1991) skriver om kvalitativ 

metodik, men också det Wallén (1993) skriver om fallstudier och kvalitativa studier. 
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kommer upp. Istället för standardiserade frågeformulär lämpar sig intervju
guider och "manualer" mycket väl. Denna form av kvalitativa intervjuer är som 
ett sätt att "vaska" istället för att "styra fram" den information man kan få om 
de frågor som man är intresserad av.1 

Kvalitativa intervjuer innebär förhållandevis krävande situationer för såväl 
forskare som undersökningsenhet. För forskaren gäller det att sätta sig in i den 
andres situation utan att pådyvla denne uppfattningar och svar. Istället gäller 
det att kunna iaktta, inte bara rent verbala uttryck utan också olika icke-verbala 
reaktioner, och agera otvunget och spontant. För den intervjuades del är det 
krävande genom att denne avkrävs argument och förklaringar bakom det som 
sägs, vilket samtidigt utgör en god grund för mycket bra och utförliga svar. 
Det blir ett samtal som utmärks av intresse och engagemang. Om detta lyckas 
blir undersökningen meningsfull för bägge parter. Det kan bli en situation 
präglad av tillit. Detta ställer ytterligare krav på undersökningssituationen. Den 
måste vara frivillig. Först då kan den bli den engagerande, kunskapsutveck
lande och medvetandegörande process som den kvalitativa intervjun kan vara 
när den fungerar bra. 

Syftet med denna studie är att skapa grund för djupare kunskap och förstå
else av kunders, säljares och systemutvecklare situationer i anslutning till Sälj-
stöd. Vid urvalsförfarandet användes därför följande två principer: variations
bredd och "insiktsfullhet". Å ena sidan bedömde vi det värdefullt att få tag på 
kunder med så stor spridning i bakgrund och intressen som möjligt; å andra si
dan försökte vi nå de säljare och systemutformare som vi bedömde skulle ha 
den mest rikliga och insiktsfulla kunskapen om Säljstöd och de situationer som 
vi ville studera. 

Det var definitivt inte självklart att vi skulle få komma i kontakt med vilka 
kunder som helst. Vid detta urval visade det sig vara viktigt att de enskilda säl
jarna fick ha ett avgörande ord med i laget. De ville inte att studien på något 
sätt skulle störa eller sätta griller i huvudena på deras kunder. Därför fick tio 
säljare i uppdrag att tillfråga cirka tio kunder vardera om de kunde ställa upp 
för en telefonintervju. Vi fick på detta sätt kontakt med arton kunder som var 
villiga att ställa upp för en intervju. 

Bland säljarna valde vi att kontakta de fyra säljare som både vi själva och 
den person som installerat och utbildat på Säljstöd bedömde som mest erfarna 
och medvetna vad gäller Säljstödsnyttjandet. Dessa var också personer som 
kunde sägas vara förhållandevis kritiska men också duktiga på att uttrycka sig. 
Och, dessutom var de villiga och intresserade av att vara med. Vad gäller pro
jektteamet intervjuades samtliga inblandade, det vill säga projektledaren, sys-
temutvecklaren samt den som ansvarat för säljarutbildning och införande. 

1 Avsikterna bakom denna studie är i viss mån illustrativt. Därför har jag valt att låta pre
sentationen inspireras av den uppläggning som föreslås i (Starrin, Dahlgren, Larsson, & 
Styrborn, 1991) för studier med illustrativa syften. Det som de framförallt betonar är att 
man inleder dylika presentationer med att göra en tydlig koppling till de avsikter och 
frågeställningar som gäller för den större studien, i detta fall alltså själva avhandlingen. 
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Uppläggning och genomförande 
Det finns, menar Holme & Solvang, fyra huvudelement som är avgörande för 
hur utbytet och resultatet från en kvalitativ intervju blir1. Det är teman, roller, 
aktörer och kulisser. Det gäller för det första att välja teman som inte blir 
"omöjliga" eller onaturliga att prata om; att förväntningarna på varandras roller 
och beteenden inte leder till låsningar och "oförståelse"; att forskaren som ak
tör2 betraktad har en förmåga att delta och skapa de rätta stämningarna; samt 
att kulisserna inte är störande utan snarare kan fungera som indirekta resurser. 

Vi ville att samtalen skulle föras i sammanhang där det som talades om 
skulle vara aktuellt samtidigt som vi var tvungna att ta hänsyn till olika mer 
eller mindre styrande omständigheter. Intervjuerna med personerna från 
projektteamet gjordes därför på VU:s huvudkontor. Motsvarande med säljare 
gjordes ansikte mot ansikte i deras säljkontor. Intervjuer med kunder gjordes 
per telefon, i huvudsak när de var i sina hem. Detta bedömdes också rimligt 
med tanke på att stora delar av den beslutsprocess som föregår ett bilköp torde 
ske i hemmet. 

För att undvika eventuella låsningar betonades, vid intervjuerna med säljare 
och projektfolk, att vi alla hade intressen i att vi kunde lära oss allt mer om sys
tem liknande Säljstöd, och att dylika system därmed skulle kunna utvecklas och 
förbättras. Vid genomförandet av samtliga intervjuer användes intervjuguider. 
Förutom vid de telefonsamtal som gjordes med kunder så diskuterades och vi
sades också dessa vid samtliga intervjuer. De guider som användes mot kunder 
och säljare var utformade runt ett antal nyckelfrågor medan motsvarande mot 
personerna i projektet var i form av en bild som översiktligt åskådliggjorde det 
design- och implementationsförlopp som beskrivits i avsnitt 9.2. 

Kundintervjuerna gjordes utifrån tre teman; köpstil, Säljstöd samt IT i bil
handeln. Köpstil syftade till att skapa en bild av respektive kunds sätt att köpa 
bil och av de förkunskaper, förväntningar, fördomar och så vidare som kom 
till uttryck i mötet med verksamheten. "Säljstöd" handlade mer om att ta reda 
på vad de tycke om Säljstöd och hur de värderat detta system. "IT i bilhandeln" 
berörde kundens syn på hur en framtida bilhandel skulle kunna se ut och vil
ken eventuell roll som informationsteknologi skulle kunna spela i en sådan 
framtid. Tanken med det sista temat var att stimulera kunderna till att reflekte
ra över mötet lite grann och fundera över om Säljstöd kunde förbättra dylika 
situationer. Vi ville också att de skulle fundera över hur en eventuell vidareut
veckling idealt skulle kunna se ut. Sammantaget ville vi skapa oss en bild som 
gjorde att vi kunde få veta dels vad som spelade in när kunden värderade sys
tem och situation, dels i vilken utsträckning värderingarna var situations
bundna och individuella. 

Säljarintervjuerna riktade in sig på tre likartade teman; deras roll i verksam
heten, Säljstöds funktion relativt denna roll samt deras tankar om verksamhet
en (inklusive informationssystem) i en framtid. Det första temat handlade alltså 

1 (Holme & Solvang, 1991) 
2 Detta är Holme & Solvangs användning av begreppet aktör, vilket inte har några direkta 

likheter med det sätt som begreppet i övrigt används i denna avhandling. 
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om deras syn på sin yrkesroll och funktion i verksamheten, men också om oli
ka viktiga kunskaper och förmågor. Det andra fokuserade Säljstöd och väckte 
frågan om och i så fall hur Säljstöd förändrat eller utvecklat själva mötet. Det 
tredje temat handlade om hur de såg på framtida bilhandel och informations
systems roll enligt dessa scenarier? Sammantaget syftade tematisering vid den
na del av studien till att skapa en så god bild som möjligt av respektive säljares 
handlingsrationalitet och sätt att sälja bil. Detta inkluderade hur de kunde dra 
fördel eller störas av olika yttre faktorer. 

Intervjuerna med folket ur projektteamet handlade framförallt om deras vi
sion, Säljstöd samt projektupplägg. Vi ville veta hur de tänkt sig den framtida 
bilhandeln - inklusive säljare, kunder, informationssystem, bilhall med mera -
och vilken roll Säljstöd skulle kunna spela i denna framtid, men också hur de 
lagt upp och genomfört projektet i stort. Av speciellt intresse var implementa-
tionsarbetet. I termer av denna avhandling försökte vi ta reda på i vilken ut
sträckning de riktat in sig på både yttre och inre faktorer eller enbart yttre (ge
nom framförallt Säljstöd). 

Studiens värde 
I och med att en kvalitativ studie syftar till att nå en bättre och djupare förstå
else av vissa faktorer och bland annat går ut på att få tag på personer som kan 
ge en mer nyanserad bild av den företeelse som man studerar blir problemen 
med giltighet mindre än vid en kvantitativ studie. Den kvalitativa studien ut
märks av en sådan närhet till undersökningsenheterna att det snarare blir upp
riktighet och att de intervjuade själva kan styra sin medverkan som blir vikti
gast. Att som forskare avgöra detta kan också vara svårt. Det är dock min be
dömning att de flesta av de intervjuade kände sig såväl avslappnade som fria i 
sina intervjusituationer. 

För att säkra en pålitlighet i en kvalitativ forskningsprocess menar Holme & 
Solvang att man som forskare bör betrakta processen som en växelverkan 
mellan forskare och undersökt enhet. Man bör ta med i bilden både de fördo
mar och för-förståelser som forskare och enhet har.1 Det handlar både om vär
demässiga och faktamässiga uppfattningar. De skiljer därför mellan en kognitiv 
och en normativ cirkel. Enligt den kognitiva cirkeln gäller att försöka klargöra 
den förhandsteori och frågeställning som intervjun utgår ifrån, skapa sig en så 
fullständig bild av den upplevelse som den intervjuade har av sina situationer, 
samt att senare låta pröva dessa bilder genom att konfrontera den intervjuade 
med dessa. Enligt den normativa gäller att man låter de värdebaserade uppfatt
ningar som hela tiden möts bli prövade och inte bara bekräftade, vilket kan gö
ras genom ett växelspel mellan frågeställningar och "provokationer". 

Under samtliga de intervjuer som gjordes var vi noga med att inte bara ac
ceptera våra egna förutfattade meningar eller de som de intervjuade gav ut
tryck för utan kontinuerligt granska dessa, främst genom nya och ibland "obe
kväma" frågor. För att ge de intervjuade en viss möjlighet att gå igenom våra 
intervjuprotokoll i efterhand avslutades varje intervju med att vi gjorde en kort 

1 Se Holme & Solvang (1991), sid. 103-105. 
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sammanfattning av vad vi uppfattat att de sagt. Man kan i och för sig tycka att 
det varit bättre ifall de istället givits en möjlighet att på egen hand läsa igenom 
detta själva. Dock bedömde vi detta, bland annat med hänsyn till denna studies 
inledande och begreppsbildande karaktär, som i viss mån överambitiöst. För
hoppningsvis lyckades vi ändå skapa en fungerande växelverkan mellan oss 
och de intervjuade, det vill säga mellan forskare och undersökningsenheter. 

Kvaliteten i kvalitativ forskning ska inte, menar Holme & Solvang, bedömas 
i termer av sanningshalt eller bevis och motbevis1. Den ska istället bedömas i 
termer av relevans. De skiljer mellan forskar- och aktörsrelevans. Vad gäller 
forskarrelevans ska man se till: bruksvärde, om den information som tas fram 
kan leda till ny kunskap och medvetenhet; förståelsevärde, om informationen 
ger grundval för en mer total och fördjupad förståelse av studerad företeelse; 
samt teoretiskt värde, om informationen kan leda till mer fruktbara begrepp 
och modeller. Vad gäller aktörrelevans ska man se till: beskrivningen, om de 
intervjuade känna igen sig; provokationsgraden, om man lyckats skapa reak
tioner hos enheterna; egenupplevelsen, om forskaren kan få en bättre förstå
else av sig själv; samt praxis kriteriet, om informationen och en eventuell teori
utveckling kan vara till gagn också för enheterna. 

Förhoppningen med hela denna studie är naturligtvis att kunna uppfylla så 
många av dessa kriterier som möjligt. Vad gäller forskarrelevansen handlar det 
dock bedömningar som egentligen först blir intressanta när de görs av någon 
utomstående. Min bedömning är att studien lett till både djupare förståelse och 
bättre begreppsramar. Vad gäller aktörrelevansen har det åtminstone varit ett 
tydligt mål att studien ska vara till gagn också för personerna i och kring Vol
vos bilhallar. Min bedömning är att övriga kriterier är mer eller mindre upp
fyllda. 

En svårlöst konfliktsituation som alltid förekommer i anslutning till studier 
av denna typ är forskarens roll. I och med den närhet till undersökningsenhet
erna som denna typ av studie innebär kan det ligga nära till hands att "tappa 
bort" sina forskningsuppgifter och istället gå in i olika situationer för att primärt 
hjälpa olika inblandade. I begränsad omfattning kan och måste man, menar 
Holme & Solvang, ge denna hjälp. Förutom olika etiska grunder så kan hjälpen 
vara motiverad rent forskningsmässigt som ett dolt krav för att man själv ska 
få den hjälp som fordras av undersökningsenheterna. Det får dock inte röra sig 
om en hjälp som sker på bekostnad av de huvudsakliga forskaruppgifterna. Ett 
sätt att hantera denna konfliktsituation kan vara att kombinera forskningen 
med konkret rådgivning. På så sätt kan man - genom att inte ta på sig något 
större ansvar men ändå peka ut skevheter och föreslå lösningsalternativ - både 
vara till hjälp och utföra sina forskningsuppdrag. Under denna studie har vi 
försökt att ta på oss dylika kombinerade roller. 

10.2 Iakttagelser och resultat från intervjuerna 
Kvalitativa intervjuer bygger på att det material som samlats in bearbetas och 
struktureras i efterhand. Detta är också ett förhållandevis svårt och omfattande 

1 (Holme & Solvang, 1991) 
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arbete. Under de intervjuer som gjorts vid denna studie har dokumenteringen 
skett genom dels bandinspelningar dels rikliga anteckningar. Inspelningarna 
har sedan skrivits ut i dess fulla längd. För att bearbeta och strukturera ett 
textmaterial kan tillämpas olika tekniker. I detta fall har tillämpats vad Holme 
& Solvang kallar helhetsanalys. Denna teknik går ut på att man först gör några 
genomläsningar och lyfter fram de problemkomplex som man finner särskilt 
intressanta och, med dessa som grund, formulerar nya frågeställningar som 
man kan jobba vidare med vid de fortsatta och därigenom mer strukturerade 
genomläsningarna. Det sista och därpå följande steget kan beskrivas som en 
systematisk analys av intervjuer och insamlat material. 

Kundintervjuerna 
Vid de första genomläsningarna med materialet från kundintervjuerna var det 
sex problemkomplex och frågeställningar som kändes mer intressanta. Dessa 
kan ställas upp i följande punkter: köpstil, IT-syn, personkemi, handlingsut
rymme, samspel samt omgivning. Det första problemkomplex (köpstil) som 
jag särskilt lade märke till var att de försiktiga kunderna, till skillnad mot de 
som ville göra en snabb affär, tycktes vara särskilt förtjusta i det rediga som 
följde i och med Säljstöd. Utifrån detta ställde jag mig frågan ifall det skulle gå 
att finna många olika samband mellan köpstilar och bedömningar av Säljstöd, 
och det gjorde det. 

Det tydligaste sambandet var helt klart mellan de kunder som gick att kate
gorisera som försiktiga och de positiva omdömen som handlade om det utför
liga och tydliga i och med Säljstöd. I kontrast till dessa stod de som framförallt 
ville göra en snabb affär. Enligt deras bedömningar var allt som kunde snabba 
upp en affär av godo, och allt annat ointressant. Ett av de positiva intrycken 
bland de försiktiga gällde de dokument som gick att ta fram genom Säljstöd. 
Dessa dokument kunde utgöra både rolig läsning under leveranstiden och 
viktigt underlag för att bestämma ifall det skulle bli något köp eller ej. Flera av 
dem betonade att försäljningen upplevdes mer utförlig och seriös genom 
nyttjandet av Säljstöd. De uppskattade att systemet tycktes möjliggöra för 
säljarna att ge bättre uppgifter om såväl priser som utrustningsförslag. 

Det gick också att se samband mellan de mer bilintresserade och synpunkter 
på att Säljstöd borde innehålla mer djupgående information; mellan de något 
yngre bilköparna och en positiv inställning till rena kundterminaler1; mellan de 
priskänsliga och synpunkter som rörde Säljstöds sätt att besvara olika finansi
ella frågeställningar. En från kategorin priskänsliga påpekade att systemet 
saknade uppgifter om vissa rabattsatser och specialpriser för avtalskunder. 

Det andra problemkomplexet (IT-syn) var att det var så få kunder som kun
de föreställa sig några fördelar med rena kundterminaler, det vill säga informa
tionssystem som framförallt skulle nyttjas av kunderna utan säljares medver
kan. Detta gjorde mig nyfiken på vilka skäl kunde de gav till detta, och vilken 
syn hade de på datorer. 

1 Med rena kimdterminaler menas här informationssystem som nyttjas av kunder utan 
inblandning av personal, exempelvis biljettbokningsautomater. 
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Det man kan se är att de flesta tydligt betonar Säljstöd som ett verktyg och 
stöd för säljarna, och inte något som direkt har med kunderna att göra. En 
ganska typisk kund sade till exempel att "systemet definitivt tillförde mer än 
det störde, men ska absolut användas av säljaren". Det tycktes finnas en ut
bredd uppfattning om att datorer i allmänhet och datorer hos bilförsäljare i 
synnerhet ska användas av personal och inte av kunder. Den mest extreme 
kunden hade överhuvudtaget svårt att uppfatta att Säljstöd skulle nyttjas i sam
band med kundmöten. Denne trodde till en början att systemet enbart var till 
för säljarens olika administrativa sysslor. 

Det tredje problemkomplex som trädde fram var att personkemin mellan 
säljare och kund framstod som viktig vilket ledde fram till frågan i vilken ut
sträckning denna personkemi kunde inverka på dessa möten. Det blev då tyd
ligt att just personkemin inverkat väldigt starkt enligt ett flertal av de tillfrå
gade kunderna. Ett medelålders par berättade att de först gått till en säljare, 
men efter att ha blivit dåligt bemött, gått vidare till en annan. En annan kund 
var starkt irriterad över att hon inte introducerats till Säljstöd eller fått veta att 
det var en del saker som kunde ta lite tid trots att hon stod där med pälsen på 
och svettades. Kontentan blev, menade hon, att systemet därigenom upp
levdes väldigt segt och tidskrävande, trots att hon i grund och botten kände sig 
mer än överförtjust i vad det "kunde göra". Om hon fått veta att det skulle ta 
lite tid kunde hon åtminstone tagit av sig ytterkläderna. 

Det fjärde problemkomplexet (handlingsutrymme) som jag reagerade på 
var en kund som menade att Säljstöd förändrat hans möjligheter till att pruta, 
och på så sätt "förstört" hela hans sätt att köpa bil. Detta väckte en nyfikenhet 
på ifall det fanns många som blivit påverkade i deras sätt att köpa bil i och med 
Säljstöd. 

Den kund som lyfte fram "prutningsproblematiken" var, å ena sidan, besvi
ken genom att systemet gjorde det svårare att pruta, men å andra sidan nyfi
ken på ifall det ändå inte skulle gå att hitta nya sätt att köpa bil och på så sätt 
komma runt denna "begränsning". En fundering som kom fram var att han 
kanske kunde få med säljaren på sin sida i en gemensam attack mot de pris
sättningar som gjorts i Säljstöd. Några andra kunder berömde de utförliga do
kument som systemet kunde ta fram och menade att de nu tog på sig mer tid 
för att gå igenom en eventuell affär. Detta kan eventuellt betraktas som en viss 
förändring av deras sätt att köpa bil, även om de själva inte direkt tänkt så. 

Det femte problemkomplexet (samspel) som jag tänkte på var en kund som 
menade att säljaren verkade lite osäker på Säljstöd, och att bildskärmen stund
tals kändes lite rörig. Detta gjorde mig intresserad av ifall det var många som 
på något sätt reagerat på det sätt på vilket säljare och system samverkade, men 
också i vad mån denne kund egentligen irriterat sig på just denne säljare. Nu 
visade det sig att det i stort sett inte var någon annan som sagt något speciellt 
om samspelet mellan säljare och Säljstöd, och att denne kund knappast kunde 
sägas vara avigt inställd till berörd säljare. Snarare tycktes gälla det omvända. 

Det sjätte problemkomplexet (omgivning) som jag fångades av var att det 
fanns en del faktorer vid sidan om säljare och Säljstöd men som ändå tydligt in
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verkade på kundens värderande av Säljstöd och mötet. Detta gjorde att jag 
ställde mig frågan ifall det fanns många faktorer som inte direkt kunde härle
das till säljare eller Säljstöd men som ändå tydligt inverkat på mötet. Och, för 
det första kan erinras damen som stod där med pälsen på och svettades. I hen
nes fall blev pälsen den faktor som störde henne mer än något annat. Dess
utom fanns en äldre man som var besviken på att det pris som stått i den tid
ningsannons vilket lett fram till bilköpet varit lägre än det pris som mannen 
uppfattade som det slutgiltiga och faktiska priset. Det var ett intryck som både 
låg långt före besöket hos bilförsäljaren och långt vid sidan om säljare och 
system men som trots detta spelade in i hans värderande. 

I systemet fanns inbyggt en koppling till centrala bilregistrets databaser (kal
lat en CBR-koppling) över registrerade bilar och ägare vilket möjliggjorde att 
Volvos säljare kunde dels visa för sina kunder vilka personer som tidigare ägt 
en viss begagnad bil dels själva se efter om de kunder de mötte verkligen ägde 
de bilar de uppgav sig äga. De flesta kunder var väldigt nöjda med denna upp
koppling. Dock inte alla. För en person uppfattades detta som att säljarna kun
de kontrollera vilka bilar som varje kund tidigare haft och detta, menade han, 
kändes ganska obehagligt. I och med att dylika kontroller faktiskt inte var möj
liga men ändå var en stark och viktig synpunkt från denne kund kan man kon
statera att CBR-funktionen kunde uppfattas på sätt som trots allt inte direkt 
hade med några faktiska omständigheter eller Säljstöd att göra. 

Säljarintervjuerna 
Det var tre problemkomplex som blev särskilt framträdande efter den första 
genomläsningen av säljarintervjuerna. Dessa kan fångas under punkterna sälj-
stil, Säljstödsbrister samt kundterminal. Den första punkten (säljstil) utgick ifrån 
att det fanns förhållandevis stora skillnader i synen på bilförsäljning mellan de 
intervjuade. Det gick att identifiera två ganska tydliga motpoler, och för att 
skilja dessa åt vill jag använda kategoriseringarna "avslutare" respektive "part
nerbyggare". Uttalanden som "jag vill göra affär med kunden" respektive "jag 
vill skapa en bra relation till kunden" fångar ganska bra skillnaderna mellan 
dessa. 

Man kan också se det i deras syn på kontaktskapandet med kund. En från 
kategorin avslutare uttryckte sig så drastiskt som att "frågar man kunden Vill 
du ha hjälp' resulterar det oftast i ett nej" vilket måste undvikas. Därför måste 
ett säljsamtal inledas med exempelvis "Du är ute och tittar på bilar idag", just för 
att minska risken för ett kontaktavvisande "nej". En från den andra kategorin, 
partnerbyggarna, menade att man skulle göra precis tvärtom. Det viktiga vid 
de inledande stegen i kontaktskapandet är att verkligen ge kunderna en chans 
att tacka nej. Är det så att de ändå behöver någon form av hjälp så tar de snart 
kontakt igen. Den fråga som väcktes av denna skillnad var ifall det gick att 
skönja något samband mellan deras sätt att se på bilförsäljning och deras be
dömning av Säljstöd och framtiden. 

Det gick att se skillnader i synen på och bedömningen av Säljstöd mellan 
dessa båda kategorier. Och, det är skillnader som återkommer både i diskus
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sioner om problem respektive fördelar med Säljstöd och informationssystem i 
allmänhet. På Säljstöds pluskonto betonade en utav avslutarna att systemet 
kunde snabba upp ett par av de känsliga avslutsfaserna. På minussidan nämn
des den tid (någon minut) som systemet tar för att skriva ut ordersedlar. Detta 
framstod som en stark källa till irritation. För partnerbyggarna gick det inte att 
identifiera samma typer av problem. En brist som dock dessa tog upp var att 
Säljstöd inte kunde ge stöd för att hålla ordning på alla de kunder som har haft 
förfrågningar på speciella bilmodeller. Om systemet skulle tillhandahållit en 
dylik funktion skulle det gå betydligt bättre att hålla ordning på alla de saker 
som de pratat igenom med olika kunder. 

Nästa problemkomplex (Säljstödsbrister) som jag fastnade för var att säl
jarna inte uppvisade några nämnvärt stora reaktioner mot Säljstöds brister, vil
ket ledde fram till frågorna varför och hur de egentligen hade hanterat dessa 
brister. 

En av de situationer som säljarna kunde peka ut där Säljstöd inte gav dem 
det stöd de ville ha var när de skulle lägga in alla de kundkategorier som de 
från och till var tvungna att lägga in. Detta löstes dock genom att de skrev in 
dessa uppgifter i ett inmatningsfält som innehöll övriga upplysningar. Och, det
ta kan sägas vara typiskt för alla de brister som säljarna upplevde med Säljstöd. 
Om systemet inte möjliggjorde eller hindrade något som de ville utföra hade 
de alltid lyckats hitta sätt för att på olika sätt ta sig runt detta hinder. Ett annat 
exempel på detta var att vissa utskrifter från systemet inte tog med alla de upp
gifter som skrivits in via tangentbordet. Om säljarna skrivit in mer än ett visst 
antal tecken om hur bilen skulle levereras och vilka speciella utrustningskrav 
som deras kund hade var det vanligt att delar av dessa uppgifter "försvann" vid 
utskriften. Också detta löstes dock, i detta fall genom att säljarna tog en penna 
och skrev till de uppgifter som kommit bort på de utskrivna bladen. 

Det sista problemkomplex (kundterminaler) som trädde fram vid säljarinter-
vjuerna var att ingen utav säljarna ville ha någon kundterminal ute i bilhallen, 
vilket helt enkelt resulterade i frågan varför. Och, det man delvis kan se är att 
det på säljarsidan tycks det finnas ett visst generellt, om än inte explicit uttryckt, 
motstånd mot att ge kunden en större initiativförmåga. Det finns en tydlig 
tveksamhet till att låta kunden få "sköta mer av sina bilköp på egen hand". På 
en fråga om det skulle kunna vara intressant med en kundterminal ute i bilhal
len svarade en från kategorin avslutare att "finns det möjlighet (för en kund 
alltså) att få information utan någon säljare så tar man den". Det var alltså vik
tigt för dem att få hålla kvar Säljstöd och även framtida system som verktyg 
för dem själva. Även om också partnerbyggarna var tveksamma till kund
terminaler hade de dock en delvis annan inställning. Om alternativet till 
kundterminaler var att lämna kunder vind för våg var det senare alternativ 
sämre. "Det är ännu farligare om en kund går omkring här utan att få hjälp. Då 
förvärrar man kundrelationen". Det som gång på gång kom tillbaka bland 
samtliga säljare var deras syn på nödvändigheten av att det skapades en 
kontakt mellan säljare och kund. 
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Intervjuerna med "projektfolket " 
De kom också, slutligen, fram några intressanta problemkomplex vid intervju
erna med folket från projektgruppen. Dessa kan fångas under punkterna säl-
jarutbildning, systemspridning samt visionsarbete. Den första saken jag fastna
de på var att man enbart satsat på färdighetsutbildning och låtit det vara upp 
till varje enskild säljare att själv skapa sig en uppfattning om hur Säljstöd skulle 
nyttjas i olika specifika säljsituationer. Detta ledde fram till frågan vilka utbild
ningsinsatser som överhuvudtaget gjorts och vilka resultat som dessa lett fram 
till. Det man möjligtvis kan lyfta fram var att det gjorts en reklamvideo som 
riktade sig till Volvos alla återförsäljare, vilken dock var väldigt övergripande 
och ledningsorienterad. Man lade alltså inte ned något direkt arbete på att lära 
ut hur Säljstöd skulle nyttjas i olika specifika situationer. Man försökte inte hel
ler skilja olika säljare respektive kunder åt utan genomförde en identisk färdig
hetsutbildning med samtliga berörda säljare. Det resultat man nu bedömde sig 
uppnått var inte speciellt framgångsrikt. De säljare som redan innan utbild
ningen visat ett stort intresse tycktes lära sig hur systemet kunde användas 
förhållandevis bra medan övriga inte riktigt verkade komma in i ett vettigt 
nyttjande. Och, om färdighetsutbildningen ändå sågs som förhållandevis lycko
sam var erfarenhetsutbytet kring hur Säljstöd skulle nyttjas i säljarbete tämlig
en magert. 

Nästa intressanta detalj som skymtade fram (systemspridning) var att pro
jektledaren tagit ett beslut att inte satsa på att implementerà Säljstöd på så 
många ställen utan koncentrera projektgruppens ansträngningarna till ett fåtal 
platser där det fanns ett ordentligt intresse bland såväl säljare som ledning. Av
sikten med detta var att åstadkomma ett par försäljningsställen där systemet 
fungerade väl, och att dessa senare skulle kunna fungera som "kommunika
törer" gentemot övriga återförsäljare. Den frågan som denna koncentration 
väckte var ifall denna förhållandevis återhållsamma spridning inneburit for
eller nackdelar för projektarbetet. Och, det man upplevt inom projektgruppen 
var att man på detta sätt lyckats skapa en positiv inställning till Säljstöd, och 
därigenom ett helt annat intresse på de platser där installationer gjorts. Ett 
intresse som bland annat lett till mer lyckade installationer. 

Det sista problemkomplex som jag vill lyfta fram från intervjuerna med 
projektfolket är visionsarbetet, det vill säga att man haft en så tydlig medve
tenhet om och betoning på projektets övergripande vision. Den fråga som 
detta väckt är ifall man också försökt etablera denna vision bland säljare och 
kunder, och hur man bedömt sin "visionsförankring" bland dessa grupper. Det 
var dock inte lätt att hitta tecken på att det gjorts något speciellt för att sprida 
visionen bland dessa. Man hade nog funderat en del på detta men inte riktigt 
kommit på något sätt för att göra det. Och, på frågan ifall de lyckats sprida sin 
vision och förändra säljares och kunders handlingsmönster - alltså sätt att sälja 
respektive köpa bil - tycktes de tvekande. 
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10.3 En första analys av gjorda iakttagelser 
Detta avsnitt går ut på att visa hur gjorda iakttagelser kan tolkas och förstås 
med stöd i avhandlingens modell. Presentationen av denna tolkning är struktu
rerad i enlighet med de centrala aktiviteterna i modellen, alltså kundernas vär-
deskapande, säljarnas handlingsmönster och projektgruppens implementation. 

Kundernas värdeskapande 
De samband som gick att iaktta mellan kunders köpstilar och deras bedöm
ningar av Säljstöd kan, genom modellen, förklaras1 som att all värdering är si-
tuationsbunden och individuell, och fullt ut "sprungen ur" respektive kunds re
pertoar och ideal. Utgår man från kunder med en repertoar och ett ideal som 
kan beskrivas som typiskt för en försiktig köpare borde såväl värderande 
(exempelvis bedömningar av Säljstöd) som handlande (sätt att köpa bil) att bli 
därefter, [köpstil] 

Att i stort sett samtliga intervjuade kunder menade att Säljstöd och även 
framtida informationssystem skulle nyttjas av säljaren kan förklaras genom att 
kunderna, som klienter betraktade, hade en tydlig föreställning om informa
tionssystem och datorer som något som kräver och framförallt är till för an
ställda och ensamma användare, vilket därigenom diskvalificerade dem själva 
som den som systemet var till för. Genom modellens begreppsram kan detta 
tolkas som att deras syn på informationsteknologi hindrade dem från att se 
Säljstöd som ett system till för dem själva. [IT-syn] 

Personkemin mellan säljare och kund var ytterligare en aspekt som kunde 
iakttas ha stor betydelse för kundernas värderande. Att så borde bli fallet följer 
också av den inseparabilitet som modellen föreskriver mellan aktör och dennes 
omgivning. I det totala handlandet som görs för kund är aktörer och informa
tionssystem, men också en mängd andra faktorer, medproducenter. Det är en 
samverkan där ingen enskilda komponent kan själv stå för det totala handlan
det utan ett sammanhang där varje faktor kan färga av sig på helheten och öv
riga faktorer på en mängd svårförutsebara sätt. Säljarnas sätt att handla och 
bemöta kunderna borde alltså färga av sig på kundernas bedömningar av 
Säljstöd och verksamhetens totala handlande. Personkemin borde också kunna 
spela in på säljares och kunders gemensamma meningsbyggande, [personkemi] 

Att det var så få kunder som reagerat på att Säljstöd påverkat deras sätt att 
köpa bil - i modellens begreppsram, att det varit så få klienter som reagerat på 
att de förändrade handlingsmöjligheter och handlingsutrymmen som Säljstöd 
inneburit påverkat deras handlingsmönster - kan till viss del förklaras genom 
att en förändring av handlingsmönster inte alltid är medveten eller så lätt att 
märka. När det skett en förändring av handlingsmönster har det skett en för
ändring av tankemönster, alltså en förändring med avseende på den ordnings-

1 När det här talas om förklara ska det inte förväxlas med att jag egentligen vill hävda att 
min modell kan förklara i en traditionell positivistisk bemärkelse. Detta "förklara" syftar 
på den distansering som en kvalitativ studie innebär från de intryck man tagit under 
exempelvis en intervju. Det handlar om att sätta in iakttagelser och intryck i det teoretiska 
sammanhanget och ge förslag till tolkning. Se sidan 100 i (Holme & Solv ang, 1991). 
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skapande rationaliteten. Men denna förändring är, som Schön säger, svår att 
både peka ut och formulera. Det var många som var belåtna med de doku
ment och därigenom de bedömningsmöjligheter som Säljstöd tillhandahöll, 
men trots detta inte direkt tänkt på att systemet skulle inneburit några förän
dringar eller förbättringar för dem själva, [handlingsutrymme] 

Det var bara en kund som reagerat på en säljares användande. Att så var fal
let kan nog hänga lika mycket samman med säljarnas säkra hanterande av Sälj
stöd som att systemet blivit nyttjat helt på säljarnas villkor och genom deras 
kommandon. Det kunderna enligt modellen bedömer är ett samfällt handlande 
- inkluderar bland annat säljare och Säljstöd - vilket gör att säljarnas möjlighet 
att välja ut de delar av Säljstöd som de behärskar kan dölja de delar som de inte 
behärskar. Om vissa delar av Säljstöd fungerat dåligt i samspelet med säljare 
kan dessa delar i hög utsträckning döljas för kunden genom att säljarna själva 
kan välja när och hur Säljstöd ska nyttjas, [samspel] 

Att det varit ett par yttre faktorer som, trots att de inte gick att hänföra till 
varken säljare eller Säljstöd, påverkat kundernas värderande kan i modellens 
termer åter hänföras till att det kunden bedömer är ett totalt handlande och be
mötande. Kunden befinner sig i en situation där såväl systemets direkta omgiv
ning som händelser som skett tidigare kan spela in. Kundens bedömning av 
Säljstöd är del i en bedömning av en total situation och process, där ett intryck 
som i förstone ser ut att vara fullt ut hänförbart till systemets omgivning kan 
påverka helhetsintrycket och därigenom också Säljstöd på ett allt annat än lätt-
analyserat sätt. [omgivning] 

Säljarnas handlingsmönster 
Att det gick att iaktta samband mellan säljarkategorier och synen på Säljstöd 
respektive framtiden följer, precis som sambandet mellan kundernas köpstil 
och Säljstödsbedömningar, av att allt handlande och värderande är situations-
bundet och individuellt. Såväl säljarnas handlingsmönster som bedömningar av 
informationsteknologi och framtiden är relaterat till var och ens ordningsska-
pande rationalitet och därigenom respektive säljares repertoar och ideal. [sälj-
stil] 

Trots att säljarna uppenbarligen lagt märke till olika brister i Säljstöd tycks 
ingen av dem blivit något nämnvärt störd av dessa. Detta kan återigen hän
visas till att Säljstöd ingår i ett totalt handlingsutrymme och att säljarna givits 
möjlighet att själva bestämma när och hur systemet ska nyttjas. De brister som 
säljarna uppmärksammat i Säljstöd har de på egen hand kunnat hantera och 
kompensera för i mötet med kund. Man kan säga att när de väl mötte kund lät 
de inte Säljstöd få större inverkan än de kunde få att stämma ihop med de öv
riga handlingar som de utförde. [Säljstödsbrister] 

Att säljarna var så negativt inställda till kundterminaler och informationssys
tem som kunderna själva skulle kunna nyttja kan förklaras med att deras före
ställningar om kundterminaler bröt alltför mycket med deras syn på bilförsälj
ning och betydelsen av kontaktskapandet. Deras inställning hänger på så sätt 
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ihop med både deras föreställningar om informationsteknologi och bilförsälj
ning. [kundterminaler] 

Projektgruppens implementation 
Vid införandet av Säljstöd hade medlemmarna projektgruppen enbart satsat på 
färdighetsutbildning vilket upplevdes resultera i att framförallt de som redan 
var väldigt intresserade lärde sig nyttja Säljstöd medan övriga inte tillgodo
gjorde sig särskilt mycket. Att resultatet eventuellt blivit på detta sätt skulle 
kunna förklaras i att man vid utbildningsinsatserna inte tagit hänsyn till den 
ordningsskapande rationalitet som präglar säljarnas handlingsmönster. Säljar
na har inte blivit utbildade på de "tysta" aspekter som kan beskrivas som "Sälj-
stödsnyttjandets konst". Utbildningen har på inga sätt riktats in mot att påver
ka de sätt på vilka säljarna skapar mening, värderar och handlar i sina situatio
ner, det vill säga deras ordningsskapande rationalitet, [säljarutbildning] 

Att en återhållsam spridningen av Säljstöd kunnat leda till ökat intresse för 
och bättre införande av systemet kan, i termer av modellen, förklaras i att 
denna "efterfrågansdrivna" spridning inneburit en inlärningssituation präglad 
av frivillighet och överhuvudtaget "villighet". Genom att spridningen skett på 
initiativ av enskilda säljställen och säljare är det troligt att dessa personer varit i 
bättre position än andra för att lära sig ett nytt sätt att sälja bil. Ett sätt där Sälj
stöd givits en tydlig roll. [systemspridning] 

Medlemmarna i projektgruppen menar sig inte gjort så mycket för att för
ankra visionen bland säljare och kunder, och om det är så att varken säljare el
ler kunder förändrat sina sätt att sälja respektive köpa bil skulle detta kunna 
förklaras genom att det enbart genomförts ett svagt, om inte obefintligt, vi
sionsarbete gentemot säljare och kunder. Enligt modellen är förändrade tan
kemönster - det vill säga nya sätt att skapa mening i och värdera sina situatio
ner - en förutsättning för förändrade handlingsmönster och nya sätt att sälja 
respektive köpa bil. Och, är det så att säljare och kunder inte ändrat sina sätt att 
sälja respektive köpa bil skulle detta kunna förklaras som att de inte förändrat 
sina tankemönster och ordningsskapande rationaliteter i särskilt stor utsträck
ning. [visionsarbetet] 

10A En andra analys av gjorda iakttagelser 
Ovanstående analys har strukturerats i linje med modellens aktiviteter samt 
identifierade problemkomplex. I detta avsnitt görs en strukturering utifrån nå
gra av de mer centrala fokuseringarna enligt modellen, nämligen det gemensam
ma och samfällda handlandet, kundens perspektiv och ordningsskapande samt säljarnas 
handlingsmöjligheter och handlingsmönster. Mycket av det som kommer sägas 
kan nog i och för sig framstå som självklart, och att VU:s problem med att ta 
hänsyn till olika aspekter är konstiga. Jag vill dock betona att jag på inget som 
helst sätt tror att VU skulle vara sämre än andra systemutvecklingsgrupper. 
Snarare det motsatta. Jag misstänker att VU är en av de organisationer som 
funderat mest på dylika problem och på så sätt också kommit längre än de 
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flesta andra. Däremot tror jag att det rör sig om aspekter som kan vara svåra 
att först se, men också är lättare att hålla med om än att leva upp till. 

Ett gemensamt och samfällt handlande 
Om man studerar de sätt på vilka kunderna värderade Säljstöd är det förhål
landevis tydligt att systemet värderats i ett större sammanhang. De kunder 
som menade att dokumentens värde låg i att vara en trevlig läsning under le
veranstiden eller ett viktigt beslutsunderlag inför ett kommande beslut bedöm
de dessa möjligheter inom ramen för en större köpprocess, och inte enbart uti
från det som hände inne på säljarnas säljkontor. Detta kan också utläsas från 
den kund som blev irriterad över att inte få information om att det kunde ta 
lite tid att mata in och få fram de uppgifter som diskuterades. Det hon be
dömde var säljarens och systemets samfällda agerande utifrån hennes totala si
tuation. Något motsvarande kan sägas om de kunder som menade att Säljstöd 
innebar mer utförliga försäljningar, eller de som betonade att systemet var ett 
stöd för säljaren att tillhandahålla kunderna bättre uppgifter. De bedömer ett 
totalt och samfällt handlande med utgångspunkt i de egna perspektiven och 
synsätten. 

Egentligen är det, som jag inledningsvis sade, inget direkt konstigt med det
ta. På sätt och viss är det fullständigt naturligt att ett klumpigt nyttjande av en 
säljare kan spela in i en kunds värderande av ett system. Fast samtidigt är det 
väldigt svårt att omsätta dylika insikter i handling. Jag menar att projektgrup
pen gjorde väldigt lite för att både ta reda på och försöka påverka säljarnas 
handlingsmönster och sätt att sälja bil. Exempelvis gick säljarutbildningen en
bart ut på att utveckla deras färdigheter i systemanvändning och inte hur 
Säljstöd skulle kunna utveckla och förändra deras säljarbete. Varför det blev så 
är svårt att säga. En orsak skulle dock kunna vara att man inte såg något direkt 
motiv till detta, en annan kunde vara att man inte tänkte på att detta skulle 
kunna fordras. Dessutom kan konstateras att detta också sätter fingret på en 
väldigt känslig aspekt av systemutveckling, nämligen att den förutsätter 
förändrade handlingssätt för olika berörda. 

Att VU enbart satsat på färdighetsutbildning och låtit det vara upp till de en
skilda säljarna att själva skapa sig föreställningar om hur Säljstöd skulle nyttjas 
kan vara en nyckelfaktor till att det är så svårt att finna några tecken på att nå
gon säljare eller kund förändrat sina handlingsmönster i linje med VU:s vision, 
det vill säga att kunderna blivit mer aktiva. VU tycks i huvudsak riktat in sig på 
yttre faktorer och lämnat de inre åt sidan. Samtidigt kan den video som produ
cerats och visats hos ett flertal av Volvos återförsäljare vara en insats som i viss 
utsträckning kan ses vara inriktad mot det inre förloppet. Ett problem med 
denna var dock, i detta avseende, att den framförallt behandlade Säljstöds 
funktioner på ett väldigt övergripande plan, fjärran från de speciella situationer 
som möter deras säljare. Troligtvis har den inte kunnat utgöra ett stöd för att 
förmedla det nyttjande och sätt att sälja bil som VU försökt förverkliga. 
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Kundens perspektiv och ordningsskapande 
Man kan också utläsa att värderandet skett utifrån respektive kunds specifika 
perspektiv. Den kund som klagade på att det inte fanns några uppgifter om ra
battsatser eller specialpriser för avtalskunder bedömde systemet utifrån sina 
alldeles speciella intressen. Något liknande kan härledas ur iakttagelser med 
den kund som påpekade att Säljstöd borde ha olika bildskärmar mot kund re
spektive säljare. Kunden och säljaren befinner sig, tycks denne mena, i helt 
olika situationer med helt olika informationsbehov. 

Ytterligare en aspekt som kan sägas trätt fram är att Säljstöd blir bedömt uti
från kunders föreställningar om IT och hur bilar ska säljas respektive köpas. 
Den kund som kritiserar systemet för dess sätt att förändra kundernas möjlig
heter att pruta kritiserar, med utgångspunkt i sin syn på bilförsäljning, ett nytt 
sätt att sälja bil. Att denne efter en stunds reflekterande istället kommer fram 
till att detta sätt kanske också öppnar för nya möjligheter till att köpa bil indi-
kerar bara den dynamik som kan sägas prägla våra föreställningar. Det är 
också intressant med den kund som knappt lade märke till Säljstöd utan trodde 
att det var ett system för säljarens olika administrativa sysslor. En möjlig tolk
ning är att denne kunds föreställningar om IT-nyttjande handlar om just ad
ministrativa sysslor. 

Också denna punkt kan tyckas självklar. Det är ju klart, kan säkert de flesta 
säga, att det spelar stor roll ifall kunden betraktar bilförsäljning som lurendreje-
ri eller något seriöst. Ändå menar jag att det är tydligt att VU inte tagit särskilt 
stor hänsyn till detta. De har varken försökt att skilja ut olika köpstilar eller på
verka sina kunders sätt att köpa bil och föreställningar på något tydligt och 
medvetet sätt. Om de fullt ut tog på allvar betydelsen av såväl föreställningar 
som köpstilar borde de mer aktivt försökt ta reda på mer om dessa och even
tuellt också göra något åt dem. 

Handlingsmöjligheter och handlingsmönster 
De flesta kunder tycktes vara tämligen samstämmiga vad gäller syn på bilhan
del, och på så sätt också i deras handlingsmönster och sätt att köpa bil. För de 
flesta tycktes det handla om att få "göra affär" med en säljare, även om några 
av de yngre intervjuade kunde tänka sig en bilhandel som gav utrymme för 
mer aktiva kunder. Därigenom kan också sägas att de flesta alltså tycktes ha 
föreställningar som låg ganska långt ifrån den bilhandel som VU ville åstad
komma. Det har varit lättare att anpassa Säljstöd till "gamla" föreställningar och 
handlingsmönster är att förändra dessa föreställningar och handlingsmönster 
till den vision som VU försökte förverkliga. 

Att några av säljarna primärt var inriktade på att få göra affär medan de an
dra genom Säljstöd tycktes ha som överordnade princip att skapa en relation är 
också ganska intressant. Inte heller säljarna kan alltså sägas följa de handlings
mönster som VU försökt införliva. De känsliga relationer som avslutarna tycks 
ha till sina kunder kan knappast betraktas som i linje med VU:s vision. I detta 
hänseende ligger partnerbyggarna med deras robusthet bättre till även om 
också dessa var mycket tveksamma till försäljning fullt ut på kundernas initia
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tiv. Vissa säljares rädsla för att ha kunder som kan göra mer av sina köp på 
egen hand stämmer dåligt med VU:s vision. Andra säljares inställningar som 
går mer i linje med begrepp som kontinuitet, tillgänglighet och förtroende 
stämmer betydligt bättre. 

Det går dock att se en viss medvetenhet om denna problematik hos projekt
ledaren i det att han valt att inte försöka få ut så många system som möjligt 
utan istället försöka få dem att fungera bra på de platser där de ändå blir im-
plementerade. Man kan betrakta detta som ett sätt att i lugn och ro skapa ut
rymme för erfarenhetsutbyte mellan såväl säljare och VU som säljare och sälja
re. Det kan fungera som ett sätt för att bättre påverka säljares föreställningar, 
och efter hand förändra bilförsäljandet i riktning mot deras vision. 

10.5 Slutsatser utifrån Säljstödsstudien 
Avsikten med denna studie var att dels nå en fördjupad insikt om IT-kvalitet 
med avseende på kundvärde dels pröva modellens tillämpbarhet på det hand
lingssammanhang i vilket Säljstöd var en del. I detta avsnitt ska jag, genom att 
lyfta fram ett par slutsatser, försöka visa hur studien kan leda till viss fördjupad 
förståelse av kvaliteten i Säljstöd och därigenom också ge prov på modellens 
tillämpbarhet i dylika sammanhang. Man kan säga att jag ska försöka lyfta 
fram och särskilt betona ett par av de iakttagelser som jag menar gjorts. 

Kunderna kunde läsa in en mängd svårförutsebara innebörder i Säljstöd. 
Det är ganska tydligt att några kunder, särskilt en, har "misstagit" sig på Sälj-
stöds egenskaper och tjänster. I det tydligaste fallet var det en kund som trod
de att systemet kunde ta fram uppgifter om vilka bilar som kunderna tidigare 
haft trots att all sökning gjordes utifrån registreringsnummer. I ett annat fall 
var det en kund som bett säljaren kontakta honom när en bil av ett visst märke 
kom in, vilket dock inte gjordes. Denne tog för givet att säljare och Säljstöd 
kunde hålla reda på vilka bilar som kunder var intresserade av, vilket de dock 
normalt sett inte kunde. I ett tredje fall var det en kund som från början uppfat
tade Säljstöd som ett oöverstigligt hinder för prutning men sedan, efter lite 
funderingar, kunde se nya sätt för att pruta. Gemensamt för de olika fallen är 
att kunder både uppfattat och förväntat sig vissa saker, vilka dock inte hade 
uppenbar täckning i informationssystemet eller verksamhetens utformning. 
Kunderna skapade mening och värde i det som utfördes vilket alltså inte gick 
att härleda enbart ur verksamheten. 

På ett sätt går det att hävda att kunderna missförstår system och verksam
het och att detta på så sätt är deras egna problem, fast en sådan ståndpunkt lö
ser ingenting i sak. Snarare menar jag att det är ett par andra slutsatser som 
bör dras. För det första att kunder kan vara olika och att det inte är oviktigt att 
veta en del om dessa kunder. Sedan kan man fundera över om det går att vari
era system och verksamhet med avseende på vilken kund man interagerar 
med. Det är rimligt att tänka sig både att kunder är olika och att säljare van
ligtvis är duktiga på att anpassa sina sätt att sälja bil utifrån de kunder som de 
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möter. En fråga som då bör ställas är i vilken utsträckning informationssystem 
kan ge stöd eller vara ett hinder för dylika anpassningar. 

För kunderna var mötet med Säljstöd ett mångfacetterat möte. 
Det är alltså omöjligt att i förväg säkert förutsäga hur ett visst informationssys
tem eller en viss tjänst kommer att uppfattas och värderas av en kund. Till det
ta kan läggas att det är svårt att avgöra vilka omständigheter och faktorer som 
spelar in i kundens menings- och värdeskapande. När man studerar alla de fak
torer och intryck som på ett eller annat sätt påverkat de upplevelser som 
Volvos kunder hade är det förhållandevis tydligt att det rört sig om ett möte 
som varit såväl komplext som mångfacetterat. Bland annat kan konstateras att 
dessa kunder lyfte fram en mängd olika faktorer vid sidan om Säljstöd, exem
pelvis annonskampanjer, pälsar och otrevliga säljare. Och, detta stämmer väl 
med avhandlingens modell som säger att en kund bedömer ett totalt hand
lande och bemötande. Detta innebär ett par olika saker, dels att det blir svårt 
att bedöma och förutsäga ett informationssystems kvalitet utan en förståelse 
för dess roll i detta större sammanhang dels att det blir en öppen fråga i vilken 
ända ett "systemfel" egentligen ska åtgärdas. Det kan vara så att ett bristande 
system blir bäst åtgärdat genom att påverka dess nyttjare i något avseende, 
eller att ett svagt nyttjande ska påverkas genom ett nytt systemutformande. 
Om man tar påståendet på allvar borde det också vara centralt att sätta sig in i 
en kunds perspektiv och försöka bedöma vilka faktorer och yttre omständig
heter som spelar in vid sidan om informationssystem. 

Förutom att det var en mängd faktorer vid sidan om säljare och system som 
spelade in så handlade kundernas intryck om egenskaper och kriterier som 
vanligtvis inte brukar förknippas med IT eller bilförsäljning. Däribland kan 
nämnas trovärdighet, underhållning och bemötande. Det fanns kunder som 
tydligt betonade att Säljstöd kunde ge säljare större trovärdighet men också att 
de dokument och den information som presenterades var en såväl informativ 
som underhållande läsning. Sedan fanns det de som irriterat sig på att säljare 
och system inte kunde hålla reda på när kunder var ute efter vissa speciella bil
modeller eller helt enkelt att säljare uppträdde otrevligt. Både enligt modell och 
denna studie är det alltså en mängd faktorer och kriterier som påverkar en 
kunds bedömning. Det är en total tjänst och kundgränsyta som blir bedömd. 
Ytterligare en konsekvens blir därför att det inte räcker att bara göra informa
tionssystem som är funktionella och lättanvända. Man måste också fundera på 
hur de på olika sätt kan göra helhetsintrycket exempelvis trovärdigare, mer 
personligt eller vad det nu är som man som designer är ute efter. 

Vissa försäljare "'förstörde" Säl jstöds medverkan. 
Det kan möjligtvis framstå som väl provokativt att rikta anklagelser mot för
säljarna på detta vis, men ändå är det ett påstående som på ett ganska bra sätt 
kan fånga några iakttagelser från studien. Bland annat att det var få säljare som 
kunde sägas vara beredda att släppa ifrån sig något av deras initiativ samtidigt 
som det var få kunder som tycktes uppleva att de fått något större initiativ. Om 
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man utgår ifrån att VU utformat och implementerat Säljstöd för att ge kunder
na ett större initiativ men att försäljarna motverkat detta kan man något till
spetsat säga att försäljarna förstört Säljstöd och den möjlighet som VU ville att 
systemet skulle innebära för verksamhetens kunder. Samtidigt, och det är 
minst lika viktigt, så kunde vissa säljare förbättra Säljstöd genom att kompen
sera för vissa av dess brister. Säljarna hade identifierat vissa svagheter i Säljstöd 
men skapat sätt för att väga upp för dessa svagheter inför kund. Vad det i mo
dellens termer handlar om är att kunden möter ett samfällt handlande i vilket 
såväl Säljstöd som säljare spelar viktiga och avgörande roller. 

Det värde som en kund erhåller från en verksamhet kan egentligen aldrig 
fullt ut härledas till ett informationssystem. Ur kundens perspektiv är det ett 
systems och en personals samfällda handlande som har betydelse och kan inne
bära värde. Detta gör att den inblandade personalen och deras sätt att utföra 
sina arbetsuppgifter spelar en mycket stor roll i och är tätt sammanflätade med 
informationssystemet och den totala tjänst som verksamheten erbjuder kund. I 
Säljstöds fall kan nog sägas att det framförallt är säljarna som styr detta sam
fällda handlande. Att enbart betrakta Säljstöd blir därför väldigt osäkert. För att 
förstå kvaliteten i den tjänst som möter kund blir det viktigt att också ta med 
säljarens handlingsmönster och sätt att sälja bil i bilden. Det gäller att fånga upp 
de synergieffekter som uppstår genom säljarens och Säljstöds samverkan. 

Säljstöd kunde ge stöd för i stort sett vilket handlande som helst. 
Säljstödsstudien visade, menar jag, att ett informationssystem kan skapa möj
ligheter åt men också styra dess nyttjare, utan att för den skull bli upphov till 
de specifika handlingar som detta systems skapare har avsett. I studien kunde 
man se hur Säljstöd dels styrde säljarna till att lägga upp sina orders på vissa 
speciella sätt, dels gav dem möjlighet att skicka med sina kunder ordentliga af
färsförslag, men trots detta inte uppenbart fått säljarna att ändra sina sätt att 
sälja bil. Trots att systemet förändrade de yttre förutsättningarna för både säl
jares och kunders sätt att sälja respektive köpa bil tycks det inte ha påverkat 
deras handlingsmönster i den riktning som VU avsett. I generella termer kan 
sägas att ett informationssystem kan skapa nya handlingsutrymmen och hand
lingsmöjligheter, men inte med automatik nya och avsedda handlingsmönster. 

Genom studierna kan man se hur först säljarna, sedan kunderna tillför egen
skaper till sammanhanget som varken går att hänföra till vare sig informa
tionssystem eller dessa personer. Å ena sidan innebar säljarnas och Säljstöds 
samfällda handlande kundvärden som bara gick att hänföra till denna samver
kan. Å andra sidan innefattade kundernas bedömningar intryck som bara gick 
att förstå med utgångspunkt i både handlingsenhetens handlande och kunder
nas ordningsskapande rationalitet. Såväl säljare som kunder tillförde något till 
Säljstöds kvalitet. För systemutvecklare som vill utveckla marknadsorienterade 
informationssystem borde det därför vara intressant att fundera över hur det 
blivande systemet dels ska passas in i och samverka med en mängd faktorer i 
dess handlingsenhet dels bemöta olika kunder. 
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Trots att Säljstöd blev accepterat är det osäkert i vad mån projektet blev lyckat. 
Säljstöd som artefakt betraktad tycks ha blivit accepterad och uppskattad av 
både säljare och kunder, men detta verkar inte ha inneburit att projektets vi
sion om en ny bilhandel slagit igenom. Det finns inga direkt tydliga tecken som 
pekar på att vare sig säljare eller kunder skulle ha lämnat sina "hästhandelsjar-
gonger". Fortfarande handlar det om att få göra affär och att få ett så bra pris 
som möjligt. Och, detta menar jag stärker avhandlingens modell som säger att 
nya informationssystem inte med automatik leder till avsedda och förändrade 
handlingsmönster. En förändring av handlingsmönster förutsätter en förän
dring av inblandade personers ordningsskapande rationalitet, men i fallet med 
Säljstöd är det osäkert i vad mån detta skett. VU tycks heller inte ha gjort några 
direkta insatser för att påverka vare sig säljares eller kunders ordningsska
pande. Man skulle annars kunna tänkt sig speciella utbildnings- och marknads
föringsinsatser men också att man försökt ge Säljstöd en sådan utformning att 
det på något uppenbart sätt hade kunnat bryta med invanda synsätt. 

Att systemet men inte visionen har accepterats kan utifrån modellen förkla
ras som att Säljstöd till skillnad mot vision stämde överrens med både säljares 
och kunders syn på bilhandel och IT. Det var, så att säga, varken något konstigt 
med Säljstöd som informationssystem betraktat eller tanken på att väva sam
man de handlingsmöjligheter och handlingsutrymmen som systemet såg ut att 
innebära med bilförsäljning. Man kan också säga att det inte räcker med ett bra 
och accepterat informationssystem, det fordras också att berörd personal och 
en verksamhets kunder "kan göra rätt". Annars kan inte ett nytt handlande el
ler några mer genomgripande förändringar komma till stånd. Vad det därige
nom också handlar om är att inte ta för lätt på olika inblandades föreställning
ar, tänkande och rationaliteter. 
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11. EN JÄMFÖRELSE MED TVÅ ANDRA STUDIER 
I detta kapitel presenteras två studier som, i likhet med Sälj stödsstudien, kan ge 
ett visst empiriskt stöd åt min modell. Den första studien är ett försök att 
identifiera framgångsfaktorer vid design- och implementationsarbete, den an
dra är ett försök till beskrivning av den situation och de vedermödor som kan 
möta designers i deras förverkligande av en vågad idé. Relaterat till detta arbe
te ingår de båda studierna också i ett försök att fördjupa frågeställningar och 
insikter rörande om implementations- och designarbete. 

11.1. De framgångsrika projekten 
I en rapport från en grupp forskare under ledning av Richard O. Mason disku
teras ett antal lyckade och misslyckade IT-satsningar1. De frågor som gruppen 
har ställt sig är vilka åtgärder och handlingar, men också nödvändiga omstän
digheter som behövs för att utveckla och upprätthålla konkurrenskraftiga in
formationssystem. Deras studier har behandlat några av de mer framgångsrika 
IT-projekten i USA. Däribland de projekt som ledde fram till de första stora on
line systemen hos Bank of America och American Airline vilka fullständigt slog 
undan benen på övriga konkurrenter inom respektive bransch. Gruppens fo
kus genom studierna har varit projektens agenter och strukturer. De har iden
tifierat tre speciella agenter. Ledare, Maestro och SuperTech2. I detta avsnitt 
presenteras det arbetssätt som gruppen efter sina studier kom fram till var de 
mest bidragande och betydelsefulla orsakerna till att dessa studerade projekt 
blev så pass framgångsrika som de blev. 

Ledaren är en av företagets högsta chefer och en person som börjat se fram
för sig en vision där informationsteknologi spelar en framträdande roll. En ut
lösande faktor bakom denna vision tycks ofta ha varit en kris eller känslan av 
en förestående kris även om det troligtvis inte måste betraktas som en nödvän
dig betingelse. För att kunna förverkliga sin vision har Ledaren alltid behövt ha 
en teknisk innovator/entreprenör vid sin sida. Detta är Maestron. En Maestro 
är en person som dels har goda kunskaper i verksamheten och dess göromål, 
dels är väl förtrogen med informationsteknologi och dess effekter i organisa
tioner. Maestron förstår både verksamheter och informationsteknologi. 

Den första uppgiften som Maestron har framför sig är att omformulera led
arens inledande vision till en övergripande vision som bygger på en sund tek
nisk design och som är begriplig för verksamhetens samtliga centrala besluts
fattare. Tillsammans med Ledaren ska han sedan lägga strategier och målsätt
ningar i linje med vald teknologi och den organisationsstruktur som de skapar. 

1 (Mason, McKenney, & Copeland, 1991) 
2 I deras rapport används benämningarna Champion, Manager of tech nological innovations 

samt personer som kan genomföra större fruktbara teknologiska innovationer. Begreppen 
Leader, Maestro och SuperTech hänför sig främst till ett seminarium våren 1993 vid Umeå 
Universitet där Richard Mason, som är projektledare för detta projekt, presenterade hela 
arbetet och dess fortskridande. 
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I detta arbete måste de koncentrera sig på sex dimensioner av företagande1. 
Det är affärsidén, infrastrukturen för verksamhetens aktiviteter, informations
flödet, informationsteknologin, människorna i organisationen, samt organisa
tionsstrukturen. Tillsammans utgör dessa dimensioner en beskrivning av före
taget som ett slags socio-tekniskt nät. 

Efter det att en övergripande vision formulerats gäller det för Maestron att 
skapa en stark allians med de högsta cheferna och övriga nyckelpersoner. Det
ta för att kunna säkerställa den fortgående anpassningen av organisationen till 
nya rutiner och roller. Dessa chefer och nyckelpersoner måste vara väl inför
satta i visionen för att inte projektet ska tappa moment och rörelseenergi. Detta 
kräver att han kan bygga upp ett förtroende för det han gör, vilket framför allt 
är en fråga om att klara tids- och budgetramar. Men, ännu mer handlar det om 
att kunna bygga upp ett team med ytterst kompetenta individer. Om detta 
lyckas blir projektets vision en del av de högsta chefernas strategiska vision. 

Maestron måste kunna bygga upp team med såväl verksamhetsinriktade, 
som teknik- och systeminriktade personer. Ofta har detta inneburit lite speciella 
och svårtyglade2 personer som dock, under arbetets gång, kan skapa lösningar 
som ger en mängd viktiga bidrag till såväl teknologiutveckling som projekt-
framskridande. Deras ofta ganska egna lösningar är, som Mason med flera ser 
det, nödvändiga som landvinningar för att gå i hamn med den typen av visio
nära projekt som gruppen studerat. I samtliga fall har teamen tvingats släppa 
ett gammalt tänkande för att kunna utveckla nya procedurer och funktioner 
som kan dra fördel av en successivt framväxande teknologi. Ytterligare en av 
Maestrons centrala uppgifter är utifrån detta att dels ta rätt på dessa innovativa 
bidrag till projektet, dels återkommande anstränga sig för att få dessa team att 
fungera som team. I de verkligt framgångsrika projekten har en hörnsten varit 
teammedlemmarnas starka tro på den övergripande visionen och deras totala 
hängivelse och engagemang i att uppnå denna. 

Det sista kritiska steget som gruppen beskrivit är implementeringen. Om en 
ny strategi ska förverkligas och en ny teknologi accepteras och börja nyttjas 
gäller att man lyckas påverka och förändra det socio-tekniska nät som vilar 
över verksamheten. Lyckas man inte med detta går projekten ovillkorligen i 
graven. I och med att en förändring har initierats kommer det att uppenbaras 
motstånd från en mängd olika håll. Framförallt rör sig detta om personer som 
vill hålla på status quo, men också om olika affärsmässiga och tekniska pro
blemställningar. 

Den framkomstväg som Masons grupp identifierat i de lyckade projekten är 
en kraftig satsning på personalens kompetens. I och med detta har man i stort 

1 Mer utvecklade omfattar de sex dimensionerna först och främst (i) verksamhetens affärsidé 
med kopplingar till leverantörer, kunder och IT; därefter (ii) organisationens infrastruktur 
med de aktiviteter och uppgifter som utförs; nästa aspekt är (iii) ledningssystemen och 
informationsbehovet; sedan följer (iv) informationsteknologin och de maskiner, nätverk 
och mjukvaror som sköter ledningssystemen; (v) personalen och deras historia, kunskap, 
attityder grupperingar mm; och sist (vi) organisationsstrukturen med de formella besluts-
och kommunikationsvägarna. 

2 Detta är min översättning av "unsung" vilket annars närmast borde betyda obesjungna. 
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sett kunnat vända på motståndet och nyttja detta som en drivkraft och in
körsport till ett lärande för organisationen i dess helhet. Man har klivit in i 
överläggningar med personal från hela verksamheten, vilket lett till såväl ett 
ömsesidigt lärande och ny kompetens som förändringar i det socio-tekniska 
nät som präglat verksamheten. Det senare har i sin tur inneburit att visionen 
och de förändringar som projektet drivit blivit önskvärda för organisationens 
medlemmar i dess helhet.1 Just denna nya kompetens i kombination med den 
nya informationsteknologi som införts identifierar gruppen som de viktigaste 
orsakerna till de konkurrensfördelar som dessa framgångsrika projekt och fö
retag lyckats erhålla. 

11.2. Projekten tolkade med hjälp av modellen 
En aspekt som gör de studier som gruppen genomfört särskilt intressanta i 
denna avhandling är att de i stort sett betraktat IT-kvalitet med utgångspunkt i 
både ett kund- och ett handlingsperspektiv. När de talar om att projekten varit 
lyckosamma i termer av konkurrenskraft menar jag att de samtidigt också ta
lar om kvalitet med avseende på kundvärde. Konkurrenskraften kommer från 
att de studerade organisationerna lyckats införa informationsteknologi som i 
slutändan inneburit bättre verksamheter för verksamhetens kunder. 

Gruppen har haft utgångspunkter som på flera sätt stämmer överrens med 
detta arbete. Detta märks inte minst genom det intresse gruppen visat för pro
jektens visioner. Det går att utläsa gruppens rapport som att nyckeln till dessa 
lyckade IT-satsningar har varit projektorganisationens förmåga att förverkliga 
en tidig övergripande vision. Projekten kunde gått snett på grund av en mängd 
saker, men det som hela tiden höll fortskridandet uppe var den starka vision 
som bars upp gemensamt av de inblandade i projekten. Samtliga projekt har 
inletts med en stark vision som, genom att bli något önskvärt för såväl design
team som aktörer, lett fram till först och främst operativa bilder, senare stabila 
och innovativa artefakter och slutligen slagkraftiga förändringar i de olika 
verksamheternas sociotekniska nät. Gruppen kan sägas ha satt fingret på den 
betydelsen det har att också arbeta med handlingssammanhangets inre. Bland 
de mer centrala aktiviteterna i ett systemutvecklingsprojekt menar jag att de 
har pekat ut såväl konkretisering som realisering och kontextualisering. 

Ett tydligt inslag i dessa framgångsrika projekt var att man lyckades för
medla och förankra en vision och övergripande idé hos både de människor 
som skulle utveckla respektive nyttja de nya artefakterna. Det man, i model
lens termer, lyckades med var att göra den övergripande idén till en stark och 
tydlig vision i respektive organisations designteam, och dessutom till ett viktigt 
ideal bland deras respektive aktörer. Visionen har blivit del i båda gruppernas 
ordningsskapande rationalitet vilket lett till såväl en lyckad artefakt som av
sedda handlingsmönster. Att det har betydelse att det finns en vision som kan 

1 Det är lätt att se likheter mellan detta och den tillämpning som Habermas teori och 
kommunikativa handlingar fått inom IS-området. Man strävar åt överenskommelser och 
konsensus genom att låta olika aktörer få en chans att uttrycka deras åsikter och genom att 
främja det bättre och mer rationella argumentet. Se sidan 842 i (Karasti, 1993). 
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bli något önskvärt inom såväl designteam som bland aktörer stämmer väl 
överrens med avhandlingens modell. 

Betydelsen av visionen är också tydlig i den vikt som lagts vid att skapa ut
rymme för att visionerna skulle få utvecklas. Det som skedde inledningsvis i de 
projekt som gruppen studerat tycks i hög utsträckning handlat om att etablera 
visionerna hos respektive verksamhetsledning, för att därigenom skapa det ut
rymme och de resurser som det fortsatta design- och visionsarbetet skulle 
kräva. I den beskrivning som Masons grupp gör är det uppenbart att man i re
spektive projekt lyckades etablera visionerna i designteamen genom dessa Ma
estros starka coachningar. Också dessa iakttagelser stämmer väl överrens med 
avhandlingens modell. Enligt denna kan nämligen en reflektiv och skapande 
förmåga förmedlas genom coachning. De överläggningar som skett mellan 
projektfolk och personal kan betraktas som försök att förmedla en vision och 
situationskänsla, och man har lyckats genom att åstadkomma samstämmighet i 
meningsbyggandet mellan projektfolk och personal. 

I gruppens studier kan man utläsa den betydelse det har att verkligen kunna 
påverka verksamheter i dess sociala helhet. Det betonas starkt betydelsen av 
att kunna påverka verksamheters socio-tekniska nät, men också att de olika 
projekten på ett bra sätt lyckades förändra dessa nät i en avsedd riktning. Det 
jag i modellens termer menar att de funnit är att visionen måste accepteras och 
bli del av en ny agerande omgivning, och att detta var något som man lycka
des med i de studerade projekten. Om artefakt och vision inte är tydliga nog 
eller i konflikt med rådande föreställningar finns en, enligt modellen, stor risk 
för att kontextualiseringssteget misslyckas. I de studerade projekten tycks det 
som att såväl artefakt som vision blivit såväl begripliga som önskvärda, vilket 
skulle kunna tolkas som en bidragande orsak till projektens framgångar. 

11.3. Designarbetets vedermödor 
Masons studier visar i viss mån att det inte alltid är så lätt att förverkliga en god 
vision. Robert Grudin är en forskare som har studerat detta problem, och i The 
Grace of Great Things1 finns två kortare berättelser som illustrerar en del av 
denna problematik. I den första får vi veta att Beethoven mot slutet av sin kar
riär skrev ett långt stycke av verkligt innovativ musik som han dock gömde 
undan efter att ha hört den närmaste omgivningens reaktioner. I den andra be
rättas om den holländske uppfinnaren Cornelis Drebbel som under tidigt 1600-
tal bland många andra saker lyckades utveckla världens första fungerande un
dervattensbåt, men som trots detta "försvann" ur såväl samtid som historia. 
Grudin använder exemplen för att visa, dels på den enorma påverkan som re-
sponser från den närmaste omgivningen faktiskt har på visionärer och deras 
innovativa idéer, dels den grymhet som ligger i en samtid som inte har någon 
användning för eller kan förstå en verkligt innovativ skapelse. 

Grudin visar hur också verkligt stora innovatörer och innovationer faktiskt 
är betydligt sårbarare än det först kan tyckas. I båda berättelserna handlar det 
om en kallsinnig omgivning, där dock den första enbart ledde till att innova-

1 (Grudin, 1990) 
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tören, alltså Beethoven, drog tillbaka sin innovation medan den andra slutade 
med att såväl innovator som innovation blev ratade och förskjutna av sin om
givning. Jag vill relatera dessa berättelser till min modell och visa hur man kan 
förstå dem med utgångspunkt i slutsatserna från kapitel nio. 

I berättelsen om Beethoven kan man säga att han lyckats konkretisera en vi
sion, men dock fick problem vid realiserings- alternativt kontextualiseringsfas-
en. När hans musikstycke konfronterades med hans närmaste omgivning kom 
deras kritik att leda till att stycket också blev omgestaltat i kompositörens öron. 
Beethoven ändrade, kan man tänka sig, sin uppfattning om stycket. Eller, åt
minstone sin uppfattning om ifall han skulle göra offentliga framföranden av 
stycket eller ej. Man kan tänka sig att omgivningen, i termer av denna avhand
ling, varken lyckades skapa mening eller värde i det stycke som den fick höra. 

I berättelsen om Drebbel tycks det, till skillnad mot berättelsen om Beethov
en, som att hans övertygelse om visionens förträfflighet var så stark att han, in
te bara lyckades konkretisera och realisera denna utan dessutom insisterade på 
att ubåtar var något bra trots att omgivningen visade sitt ogillande. Att om
givningen dock inte delade hans övertygelse gjorde att han med tiden blev allt 
lägre ansedd och delvis ratad som innovator. I linje med modellen kan detta 
tolkas som att han hävdade ett ideal och värdesystem som inte delades av hans 
omgivning, vilket på så sätt gjorde att inte bara hans produkt utan även han 
själv blev betraktad som mer eller mindre icke önskvärd. 

En god idé och produkt kan enligt modellen stupa på en mängd olika saker. 
Det kan vara så att den uppfattas som otydlig, obegriplig eller ohanterbar, men 
också att den framstår som icke önskvärd eller rent av hotfull. Och, detta kan 
inte enbart hänföras till produkten. Det handlar lika mycket om omgivningens 
föreställningar och förväntningar. 

Jag tror att man kan läsa Grudin som att om en vision inte inom en alltför 
lång tid lyckas få en tillräckligt stabil form är det stor risk för att den försvinner. 
Omgivningens reaktion kan då, oavsett visionens potential, bli att idén fram
står som obegriplig, ohanterbar eller liknande. En vision måste bli stark för att 
kunna stå emot det tryck som kommer från både egna och andras förvänt
ningar och ideal. För en visionär kan en storslagen förhoppning sluta med ett 
sviktande mod och kapitulation i tron att idé och vision inte ska hålla. För en 
omgivning kan det bli så att en utmanande vision blir betraktad som en spän
nande idé som dock ännu inte kan eller får bli förverkligad. Och, reaktionen 
från en omgivning kan alltså få långtgående konsekvenser. 

En visions förkastande kan alltså bestå i en omgivning som ännu, på grund 
av föreställningar och förväntningar, inte lyckats se någonting i den konkreti
sering som gjorts och därför inte kunnat bli den stimulerande närmiljö som 
goda idéer ofta behöver. Förkastningen kan också bero på en viss fientlighet. I 
kölvattnet på nya innovativa idéer följer ofta nya designtänkanden och nya de
signtekniker. Det är då lätt att se hur exempelvis designkolleger kan se sina 
ställningar hotade. Innovativa idéer har nog alltid, och kommer nog alltid att 
betraktas som hot mot tidigare kompetenser och hierarkier. Och, även om de 
inte betraktas som hot så kan de innebära stora svårigheter vid realiseringen. 
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Många visionära projekt är visionära just genom sin utgångspunkt i en oprö
vad alternativt ännu ej skapad teknik. Detta innebär att också tekniska svårig
heter kan bli till reella problem under realiseringsfasen. Man kan säga att det är 
designteamets kompetens som blivit till projektens flaskhals. Det är lätt att se 
problem i att utveckla informationssystem som ingen tidigare träffat på, och 
med verktyg och tekniker som knappast ens sett dagens ljus. 

De problem som Grudin skriver om hänger delvis samman med förmedlan
det av en vision och detta spelar in i flera av en visions utvecklingssteg. Under 
realiseringen utgör designteamen ett potentiellt problem, under kontextualise-
ringen utgör den verksamhet där produkten ska bli en del ett motsvarande 
hot. Det finns de som inte vill se sina rutiner förändrade, de som inte kan se på 
vad sätt en viss produkt kan tillföra någonting, de som ser hur deras organisa
tionsstruktur och egna positioner blir undergrävda och så vidare. Vad det 
handlar om är ett problemkomplex som bland annat finns utförligt behandlat i 
litteratur som fokuserar implementationsproblematik1, men också om pro
blem som säger en del om betydelsen av de inblandades ordningsskapande. 

Med modellens begrepp handlar problemen med att förmedla och etablera 
en vision bland annat om i vad mån den vision som en viss produkt represen
terar kan bli tydlig och önskvärd nog för olika personer så att dessa ska orka 
och vilja ta produkt och nya handlingsmöjligheter till sig. Den syn och de före
ställningar som såväl designteam som personal och kunder har utgör ett allde
les speciellt hot (fast kanske hellre utmaning) för projekts visionärer. En starkt 
negativ inställning kommer alltid innebära en del svårigheter. Om exempelvis 
Säljstöd och visionen om en seriösare bilhandel å ena sidan inte var tydlig nog 
eller å andra sidan i konflikt med rådande föreställningar, borde risken för ett 
misslyckande bli större. 

Rent generellt kan man se på hot mot, alternativt gynnsamma betingelser 
för, en vision på lite olika sätt. Man kan å ena sidan tänka sig att en vision är 
något som ska skyddas från alla typer av angrepp men å andra sidan att den 
ska få utstå så många prövningar som möjligt för att med tiden bli något verk
ligt starkt och livskraftigt. På det hela taget är jag inne på den senare linjen, 
även om jag är helt övertygad om att det finns stadier då det enda som kan 
duga är en viss avskildhet. Ett lugn bland vänner. Konkretiseringsfasen är ett 
typiskt sådant stadium. Om man släpper fram de hårdaste kritiker i detta käns
liga skede är risken stor för att även mycket goda idéer tidigt får ge vika. Fast, 
innan det är tid för det stora elddopet, alltså kontextualiseringen och mötet 
med en kommande verksamhet, kan det vara nödvändigt med närapå hän
synslösa attacker. Genom att många olika berörda vädrar sina åsikter kan man 
också säga att visionären blir "utsatt" för en tuffare och kanske mer belysande 
reflektiv konversation med sina situationer. Ett lyckat införande och sålunda en 
realiserad och kontextualiserad vision är i mer eller mindre grad beroende av 
omgivningens stöd och engagemang. 

1 Se exempelvis Burton E. Swanson och hans böcker om implementation och förvaltande, 
(Swanson, 1988)och (Swanson & Beath, 1989). 
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11.4. Slutsatser utifrån dessa två studier 
Syftet med detta kapitel och tolkningarna av dessa studier var att försöka ska
pa djupare förståelse för systemdesignen och -implementationen. I detta av
snitt ska jag försöka visa varför jag menar att detta syfte i viss utsträckning 
uppnåtts. Jag kommer åter att göra detta genom att presentera några som jag 
ser som möjliga slutsatser, i detta fall alltså från de studier som gjorts av Mason 
och hans grupp samt Grudin. 

I de framgångsrika projekten lyckades man förändra hela verksamheter. 
Den närmast exempellösa framgång som de studerade projekten hade bestod 
framförallt i, om jag förstått Mason och hans grupp rätt, att man lyckades för
ändra hela verksamheter på sätt som gjorde dem bättre för respektive verk
samhets kunder. Det var alltså inte frågan om att utveckla enbart formidabla 
informationssystem utan att förändra ett handlande i dess helhet. Inom samt
liga projekt tycks ha funnits en medvetenhet om att systemutveckling fordrar 
hänsyn till verksamheter i dess helhet och detta i ett antal varierande dimen
sioner. Detta fordrades för att åstadkomma konkurrenskraftiga förändringar 
och inte bara löst hängande informationssystem. Dessa iakttagelser stämmer 
bra med avhandlingens modell. Om kvaliteten ska märkas i handling fordras 
insatser som rör mer än bara informationssystemet. För att skapa förändringar 
som ska kunna innebära värde för en kund så fordras att man ser till ett hand
lande och bemötande i dess helhet. Det finns alltså ingenting i gruppens studier 
som skulle indikera att systemutveckling skulle vara lätt eller möjligt att tydligt 
avgränsa. Snarare är det tydligt hur systemutveckling både är ett mödosamt 
och omfattande arbete och att kvalitet i ett informationssystem blir bestämt i 
relation till en helhet. 

I de framgångsrika projekten var visionsarbetet en viktig framgångsfaktor. 
I framgången var alltså förändringen av verksamheten i dess helhet själva po
ängen. Men, i denna förändring tycks det som att en faktor var mer central än 
någon annan, nämligen respektive projekts förmåga att förverkliga en tidigt 
uppstånden vision. Genom att projekten från början utgick från en vision som 
både gick att förankra hos en ledning, göra till något högst önskvärt bland 
medlemmarna i projektens designteam, samt etablera inom respektive organi
sations operativa verksamhet var det möjligt att nå dessa framgångar. Dessa 
tre steg innebar i tur och ordning att (i) projekten fick de resurser och de ut
rymmen som de behövde, (ii) de personer som skulle utforma projektens pro
dukter och förändringsförslag blev oerhört engagerade i att uppnå en och 
samma sak, samt (iii) de personer som i slutändan skulle nyttja och leva med 
projektens produkter förändrade sina sätt att bedriva verksamhet till sätt som 
bättre harmoniserade med projektens visioner. Visionerna blev till dels enga
gerande dels enande krafter bland såväl designfolk som verksamhetsutövare. 

Bortser man från ett visionsarbete riskerar man, som jag menar Masons stu
dier visat, dels att gå miste om den innovativa kraft som kan skapas inom såväl 
designteam som verksamhet, dels att såväl informationssystem som verksam
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het fragmentariseras och blir osammanhängande. Systemutveckling handlar i 
hög grad om att formulera och förmedla en bild av en vision, och på så sätt att 
påverka och ge riktning åt såväl en hel grupps design- och implementationsar-
bete som en hel verksamhets handlande. Vad det i modellens termer handlar 
om är att ta seriöst på ett handlingssammanhangs inre och frågor om hur detta 
inre ska kunna påverkas. 

Implementationen är ett mycket kritiskt skede av ett projekt. 
I de studier som Mason och hans grupp gjort av de framgångsrika projekten är 
det tydligt att projektledningarna arbetat hårt med och tagit seriöst på svårig
heterna med att få deras informationssystem att träda in i och bli en viktig 
komponent i berörda verksamheter. Det ser ut som att de varit noga med pro
dukternas "första kontakt" med respektive verksamhet. I de studier som gjorts 
av Grudin är det på motsvarande sätt tydligt hur laddat en innovations första 
kontakt med en omgivning är för dess innovator. För Beethoven ledde en av
vaktande publik till att ett musikstycke helt gömdes undan, för Drebbel blev 
resultatet till slut att såväl hans innovationer som han själv blev betraktade som 
icke önskvärda. 

Det jag menar ovanstående iakttagelser indikerar är hur kritiskt mötet med 
den verksamhet där ett informationssystem ska nyttjas är för detta informa
tionssystem och dess upphovsman. Det gäller att varken tvinga in ett system 
eller att bortse från det kritiska i detta steg. Enligt modellen är det också av oli
ka anledningar mödosamt att lära in en ny rationalitet eller helt enkelt att förstå 
och acceptera en ny obekant skapelse. Det handlar bland annat om ifall de 
handlingsutrymmen och handlingsmöjligheter som olika berörda kan se i en 
produkt stämmer med deras rationalitet och sätt att betrakta vissa situationer 
och tjänster. 

Det viktiga var inte att lära ut ett användande, utan att förmedla ett handlande. 
I många systemutvecklingsprojekt tycks det som att utbildningsinsatser lik
ställs med att lära ut färdigheter för att nyttja ett nytt informationssystem. Hur 
det totala handlandet och tjänsten egentligen ska påverkas verkar dock vara 
något som behandlas väldigt sparsamt. Genom de studier som Mason och hans 
grupp utfört menar jag att man förhållandevis tydligt kan se betydelsen av att 
inte bara lära ut ett handhavande utan också förmedla ett nytt och speciellt sätt 
att handla. I de framgångsrika projekten lades stor möda på att, genom för
handlingar och diskussioner, etablera ett visst sätt för att både nyttja de nya 
systemen och utföra olika tjänster. Det handlade om att inte bara lära ut ett an
vändande utan i lika hög utsträckning att föra över en känsla för när dels ett 
handlande dels ett systemutnyttjande blir rätt. Alltså, att göra så att nyttjande 
och handlingsmönster börjar harmonisera med ett projekts vision. Detta lyck
ades man med i de projekt som Mason och hans grupp studerat. De lyckades 
skapa situationer i vilka ett nytt handlande och en ny rationalitet kunde läras in. 
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I de framgångsrika projekten lyckades man påverka de inblandades synsätt. 
Det kan låta på vissa systemutvecklare och IT-forskare som att de vill förneka 
att systemutveckling faktiskt handlar om att påverka och förändra andra män
niskors arbets- och synsätt. Utgår man dock från att systemutveckling faktiskt 
handlar om att förändra och förbättra något som görs och dessutom att detta 
görande i hög utsträckning beror på en samverkan mellan informationssystem 
och olika berörda människor blir det naturligt och uppenbart att denna påver
kan är en del i denna aktivitet. Detta får också ett visst stöd från studien av de 
framgångsrika projekten. I denna identifierades projektledningens förmåga att 
tygla tämligen svårtyglade designteam och att övertyga förhållandevis mot
strävigt verksamhetsfolk som en viktig orsak bakom projektens framgångar. 
Vad studien säger är, menar jag, att projektledningen lyckades påverka de 
uppfattningar och synsätt som i hög utsträckning bröt med projektledningens 
vision. Att projektledningarna efter hand lyckades påverka olika personers 
synsätt framstår också som en förutsättning för de framgångar som dessa pro
jekt kan sägas ha haft. I modellens termer kan sägas att de lyckades påverka de 
inblandades ordningsskapande rationalitet och föreställningar. Och, om man 
utgår ifrån att detta var en förutsättning för dessa projekts framgångar blir en 
lärdom att inte väja för att försöka påverka både andras och egna synsätt och 
uppfattningar. 
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SLUTSATSER 
I inledningen till denna avhandling diskuterades VU:s problem med Prova vil
ka omformulerades i två övergripande frågeställningar. Vad är det som be
stämmer IT-kvalitet med avseende på kundvärde samt på vilka sätt kan kvali
tet i detta avseende påverkas och förbättras. I detta kapitel ska jag vända åter 
till de inledande frågeställningarna och försöka visa hur avhandlingens titel -
Från användning till handling - kan vara både ett svar på dessa frågor och en 
rimlig slutsats från detta arbete. Försöket kommer att ha formen av en argu
mentation och en förhoppning är att denna ska kunna vara givande, dels för 
praktiker som står inför att realisera och implementerà någon form av mark-
nadsorienterat informationssystem dels för forskare som vill studera informa
tionssystem med utgångspunkt i ett handlingsperspektiv. I huvudsak ska ar
gumentationen betraktas som en slutsats från detta arbete men bör samtidigt, 
med hänvisning till denna avhandlings inledande och begreppsbildande karak
tär, betraktas som utgångspunkter inför fortsatt forskning. 

Den främsta kritiken kommer utgå från det alltför ensidiga intresset för an
vändaren och dennes problem som såväl forskare som systemutvecklare ofta 
ger uttryck för. Hur provokativt det än kan låta så menar jag att en användar-
fokusering inte bara behöver äventyra olika företags lönsamhet (vilket ofta ser 
ut att vara ett huvudargument mot en användarfokusering) utan också mer 
betydelsefulla mänskliga värden. De avslutande påståendena, de som presente
ras i avsnittet Om avhandlingens modell, är härledda ur avhandlingens modell 
och endast lätt understödda av illustrationer hämtade från genomförda studier. 

Från användning till handling. 
I titeln och inledningen till denna avhandling antyds att detta arbete är en kritik 
av ett användningsperspektiv till förmån för ett handlingsperspektiv. I detta 
avsnitt ska jag försöka visa varför den viktigaste slutsatsen från detta arbete är 
nödvändigheten av en tyngdpunktsförskjutning från användning till handling. 
Jag inleder med att ge exempel på vad man kan se, vad man kan förklara och vad 
man kan göra med utgångspunkt i ett handlingsperspektiv till skillnad mot ett 
användningsperspektiv. Alltså, jag kommer försöka visa hur ett handlingsper
spektiv kan gå utöver ett användningsperspektiv. Därefter följer några korta 
diskussioner om motiv för respektive mot det vidgande som ett handlingsper
spektiv kan innebära. 

Jag menar alltså att den modell och det handlingsperspektiv som presente
rats i denna avhandling gör det möjligt att se en mängd saker som inte går att 
se med ett användningsperspektiv, exempelvis hur viktigt kunders medska-
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pande är, hur viktig aktörers handlingsrationalitet är, hur IT ur ett kundper
spektiv blir del i ett mycket mångfacetterat möte, hur ett projekt kan vara 
misslyckat trots att dess produkt har blivit accepterad, hur ett informationssys
tem kan förändra handlingsmöjligheter utan att förändra handlingsmönster 
och så vidare. Och, inga av dessa iakttagelser är egentligen möjliga, eller åtmin
stone naturliga, att göra med utgångspunkt i ett användningsperspektiv. Ett 
användningsperspektiv handlar helt enkelt inte om dessa aspekter. 

Modell och handlingsperspektiv kan också ge förklaringar till en del iaktta
gelser som inte gärna låter sig förklaras med ett användningsperspektiv, ex
empelvis varför långa och tunga förhandlingar mellan aktörer och systemut-
vecklare kan vara nödvändiga för att skapa hög kvalitet, varför de projekt som 
Mason och hans grupp studerat var så framgångsrika, varför Volvo i viss ut
sträckning inte lyckades fullt ut med sin förändring av bilhandeln, varför ett in
formationssystem kan innebära så pass mångfacetterade intryck för en kund, 
och varför så många "konstiga" och svårförutsägbara faktorer kan spela in i 
kunders värdeskapande. Ett användningsperspektiv kan grovt sett ge stöd för 
att förklara samband inom ramen för ett användningssammanhang men ovan
stående samband går utöver ett vanligt användningssammanhang. Det är sam
band som sträcker sig in i ett handlingssammanhang. 

Ett handlingsperspektiv ger andra möjligheter för att se och förklara olika 
saker men också helt andra utgångspunkter till hur utveckling och förbättring 
av informationssystem ska gå till. I och med skillnader i fokusering blir det ock
så skillnader i vad som blir viktigt att påverka. Tar man utgångspunkt i ett 
handlingsperspektiv blir det naturligt att inte avgränsa sig till systemets använ-
dartjänster och användargränsyta utan att ta in handlingsenhet och handlings
sammanhang i dess helhet. Det är inte nog att en aktör är nöjd och att systemet 
fungerar bra för denne person. Han måste också göra bra saker. Tar man ut
gångspunkt i avhandlingens modell blir det också självklart att man måste se 
till handlingssammanhangets såväl yttre som inre. Att påverka IT-kvalitet med 
avseende på kundvärde kan lika gärna vara inriktat mot de tankeprocesser 
som de yttre omständigheter som på olika sätt kommer att bestämma det slut
giltiga kundvärdet. Det fordras en förståelse av både kunders och aktörers syn
sätt och rationaliteter. 

För att kunna besvara vad som bestämmer IT-kvalitet med avseende på 
kundvärde och hur kvalitet i detta avseende kan förbättras fordras ett perspek
tiv som kan ta in såväl kund som säljare och informationssystem. Detta fordras 
också för att förklara exempelvis säljares och kunders reaktioner mot Prova. 
De reagerade på ett möte i dess helhet och gjorde det med utgångspunkt i sina 
föreställningar om såväl IT som bilhandel. Säljare stördes av sina nya bord där
för att dessa förändrade deras sätt att sälja bil. Kunder tyckte att Prova på en 
och samma gång var både löjlig och professionell dels med utgångspunkt i de
ras syn på datorer och sätt att köpa bil, dels genom att bedöma systemet som 
del i en helhet. 

Ett användningsperspektiv skulle möjligtvis ha kunnat ge stöd för att förstå 
en del av säljarnas reaktioner, men knappast några av kundernas. I kundernas 
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upplevelser var system, säljare och en mängd andra faktorer alltför tätt sam
manflätade för att det skulle vara möjligt att skapa förståelse utifrån att enbart 
betrakta kund och system. I och med detta kan också konstateras att det inte 
heller skulle varit meningsfullt att försöka besvara de övergripande frågeställ
ningarna med utgångspunkt i detta perspektiv. För att göra detta fordras ett 
perspektiv som kan ge ett stöd för att fokusera ett totalt handlande och kun
ders värdeskapande samt ge förståelse för hur detta handlande respektive vär-
deskapande kan bli påverkat. 

Man kan tänka sig att någon håller med om att ett handlingsperspektiv går 
utöver ett användningsperspektiv och både kan ge det stöd och den förståelse 
som diskuteras här ovan, men ändå menar att ett användningsperspektiv och 
ett användningssammanhang är alldeles tillräckligt som utgångspunkt för sys
temutveckling och ansträngningar för att förbättra IT-kvalitet. Jag ser dock två 
allvarliga problem med en sådan ståndpunkt. Det första problemet rör an
svarsfrågor, det andra rör förlorade möjligheter. 

Jag menar att valet av ett användningsperspektiv är ett ansvarslöst val i så 
måtto att det innebär ett visst ointresse för ifall det som en användare gör är 
bra eller ej, och därigenom också för ifall ett visst informationssystem verkli
gen förbättrar det som ska göras eller inte. Ett dylikt val kan ses som ett sätt 
för att göra sig okänslig för hur en användares och ett informationssystems 
samfällda handlande uppfattas och kan betjäna en kund, men också huruvida 
verkningarna från detta handlande är negativa eller ej. Relaterat till Säljstöds-
studien kan sägas att ett användningsperspektiv inte skulle ta hänsyn till ifall 
olika berörda säljare vore riktiga lurendrejare och om Säljstöd framförallt skul
le hjälpt dessa lurendrejare i deras skumraskaffärer med personliga konkurser 
och tragedier som följd. Användning handlar helt enkelt om något annat. I vad 
mån säljarnas och Säljstöds samfällda handlande var bra eller ej är en fråga som 
helt enkelt ligger vid sidan om en dylik fokuseringen. 

Man kan tänka sig att någon väljer ett användningsperspektiv med hänvis
ning till att de aspekter och ansvarsfrågor som träder fram ur ett handlingsper
spektiv är aspekter och frågor som egentligen inte hör hemma inom IT-områ-
det. Jag menar dock att även om man på något sätt löst ansvarsfrågan är ett 
sådant val fel. Att välja att bortse från dylika aspekter innebär också att man 
går miste om olika designmöjligheter. Om man väljer att inte ta hänsyn till dessa 
aspekter frånhänder man sig samtidigt möjligheten att kunna se hur faktorer 
och kvalitéer som inte på enkla sätt går att relatera till ett visst informationssys
tem faktiskt är de faktorer och kvalitéer som är de viktigaste att förstå för att 
identifiera och komma åt ett visst problem. En stark fokusering på användbar
het kunde innebära att man i Säljstöds fall inte skulle kunnat uppfatta att detta 
system kunde "skänka" säljaren en större trovärdighet eller att dess brister bäst 
blev avhjälpta genom att säljarna ändrade lite på sina sätt att sälja bil. 

Kan man då tänka sig att de aspekter som detta handlingsperspektiv lyfter 
fram är så självklara att de ändå blir ombesörjda på något sätt och att någon 
därigenom väljer ett användningsperspektiv i en förvissning om att dessa 
aspekter ändå alltid på ett eller annat sätt "ordnar upp" sig? I detta fall kan det 
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vara intressant att reflektera en del över VU:s ansträngningar med Prova och 
Säljstöd. VU kunde inte riktigt förutse eller förklara en del av de svårigheter 
som de råkade ut för under utformnings- och implementationsarbetet med 
Prova. De hade exempelvis svårt att förutse att säljarna skulle reagera så pass 
starkt mot sina nya bord och att kunderna skulle uppfatta Prova som både löj
ligt och professionellt. Jag vill hävda att de vid den tidpunkten utgick från ett 
användningsperspektiv vilket gjorde det svårt att relatera IT-kvalitet till kund
värde. När de fyra år senare gav sig på Säljstöd hade de troligtvis kommit läng
re, men inte tagit tillräcklig hänsyn till det samfällda handlandet eller handlings
sammanhangets inre. Även om de betraktat Säljstöd ur ett kundperspektiv 
verkar de inte till fullo ha insett betydelsen av att förutsäga och eventuellt ock
så påverka handlingsmönstret hos de egna säljarna. Man kan säga att de inte 
tagit tillräcklig hänsyn till betydelsen av säljares och Säljstöds samfällda hand
lande och låtit dessa "användare" få sitta i orubbat bo, vare sig det var bra eller 
dåligt avseende deras kunder. 

Det finns, menar jag, många argument för en förskjutning från ett använd
ningsperspektiv till ett handlingsperspektiv, fast samtidigt måste en dylik för
skjutning "klara av" en del trögheter. Användningsperspektivet har fått de fles
ta av oss att betrakta IT som ett verktyg, och det är lätt att se en mängd poäng
er i en dylik betraktelse. Men samtidigt har den en del avigsidor. En verktygs
syn kan, i och med dess ofta så självklara "sanningsstatus", vara ett hinder för 
en utveckling i riktning mot bättre informationssystem, exempelvis med avse
ende på kundvärde. Betraktar man något väldigt entydigt, exempelvis som ett 
verktyg, blir det svårt att uppfatta och uppskatta vissa kvalitéer som inte direkt 
kan förklaras med stöd i denna syn. 

I Säljstödsstudien framgick ett visst samband mellan säljarnas syn på sitt ar
bete och deras uppfattningar om Säljstöd, och ett motsvarande samband miss
tänker jag också går att finna mellan deras syn på informationsteknologi och 
deras generella uppfattningar om informationsteknologi i bilhandeln. Att säl
jarna var så negativa till kund terminaler kan tolkas som att de betraktade IT 
som verktyg och därmed blev hindrade från att se en mängd av de möjlighe
ter, och kanske dessutom verkliga nackdelar, som dylika terminaler kan föra 
med sig. Jag menar att ifall de betraktat dessa terminaler som medel för att ex
empelvis fördjupa deras kundkommunikation borde deras inställning varit nå
got mindre negativ. I denna studie tycks det som att säljarna dels betraktat Sälj
stöd som ett verktyg dels varit negativt inställda till att släppa ifrån sig något 
initiativ till kunderna, och att de därigenom inte varit så intresserade av kund
terminaler. Dessa har nog framstått som verktyg och informationsteknologi 
enbart till för kunder. Att låta kunderna dirigera system liknande Säljstöd vore, 
med en verktygssyn, som att låta dem ta över delar av dessa säljares jobb. Det 
vore som en snickare som lämnat över hammaren till den boende. 

Ur ett användningsperspektiv är informationssystem något som används av 
någon och möjligtvis något som är tillför någon, men knappast något som kan 
sägas medverka med någon. I linje med detta handlar usability om hur väl infor

Sida ill 



mationssystem kan fungera för sin användare. Ur ett handlingsperspektiv är 
informationssystem är något som verkar både med och för olika personer vilket 
gör actability till ett kvalitetsmått och ett sätt att relatera IT och IT-kvalitet till 
såväl de som ett visst system agerar tillsammans med som de som det samfäll
da och gemensamma handlandet är till för. Enligt actability ska IT-kvalitet be
dömas i relation till de värden som det totala handlandet innebär för identifie
rade klienter. 

Usability är, till skillnad mot actability, avgränsat till ett användningssam
manhang vilket gör det okänsligt för alla de aspekter och möjligheter som 
skiljer ett användnings- från ett handlingsperspektiv. Det får inte bli så att de 
ideal och kriterier som inryms i usability försvinner i och med en förskjutning 
mot ett handlingsperspektiv och actability. Däremot är det viktigt att de relate
ras till det större sammanhang och de vidare kvalitéer som träder fram i an
slutning till ett handlingssammanhang. Usabilityideal är viktiga, men de får inte 
främjas på bekostnad av det större sammanhangets värden. Det går inte att 
främja ett informationssystems grad av actability utan hänsyn till en mängd 
användningsaspekter. Men det går heller inte att uteslutande koncentrera sig 
på ett systems usability utan att ta en stor risk för en suboptimering. 

Om avhandlingens modell 
Det är svårt att, med utgångspunkt i redovisade studier, bestämma i vilken ut
sträckning den modell som presenterats i denna avhandling är giltig eller ej. 
Studierna är i s tort sett för begränsade. I en diskussion om modeller skriver 
dock Magne & Solvang om tre viktiga krav: den ska vara enkel, fruktbar samt 
oförutsägbar1. Av förståeliga skäl är det svårt att som upphovsman göra tro
värdiga bedömningar av en egen skapelse. Dock tror jag att den modell som 
presenterats i denna avhandling har goda möjligheter att uppfylla åtminstone 
de två senare av dessa tre krav. 

På ett sätt kan hävdas att modellen borde vara enkel på grund av dess täm
ligen ringa antal element. På ett annat sätt finns det, i och med att modellen for
drat mer än femtio sidor för att bli presenterad, risker för att de ingående ele
menten och deras inbördes samband är alltför komplexa och svårbegripliga för 
att modellen ska kunna anses vara enkel. Betraktar man detta avhandlingsar
bete över en längre tidshorisont är det troligt att en vidareutveckling i hög ut
sträckning blir inriktad mot att såväl förtydliga som "banta ned" denna presen
tation. 

Om det finns tveksamheter kring ifall kravet på enkelhet är uppfyllt menar 
jag att de slutsatser och resonemang som presenterats i tidigare kapitel och av
snitt i sig själva är tecken på att modellen klarar kraven på fruktbarhet och 
oförutsägbarhet. Efter att delar av Säljstödsstudien presenterats för projektfol
ket från VU stod det klart att vi hade lyft fram en mängd iakttagelser som de 
själva inte direkt lagt märke till. Dessutom kan det hävdas att det går att här

1 Se (Magne & Solvang, 1991), sidan 45. 
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leda en mängd intressanta påståenden och frågeställningar ur modellen som 
både kan betraktas som spännande och överraskande. Bland dessa kan nämnas 
de frågeställningar som behandlade VU:s eventuella "marknadsföringsinsatser" 
i anslutning till Säljstödsinförandet, ifall Säljstöd var utformat tillräckligt över
tygande för att på egen hand få sina nyttjare att se och acceptera de hand
lingsmönster som låg bakom systemets utformning och så vidare. Som ytterli
gare exempel på de spännings- och överraskningsmoment som finns i model
len följer här ytterligare ett antal slutsatspunkter. Dessa är alltså i huvudsak 
härledda ur modellen, även om de till viss del ges illustrativt stöd hämtat från 
genomförda studier. 

Systemutveckling bygger på såväl toppstyrning som lokala lösningar. 
Systemutveckling innebär per definition en toppstyrning. En designer är alltid 
en person som, åtminstone temporärt, står utanför en verksamhet och försö
ker skapa lösningar för att förbättra denna verksamhet i något visst avseende. 
Detta följer av modellen och kan i princip bestå av aktiviteter som projektled
ning, systemutformning, utbildning, övertalning, marknadsföring och så vida
re. Fast samtidigt är varje designer beroende av att de personer som ska verka 
inom den förändrade verksamheten kan skapa egna lösningar ibland. Detta 
följer av handlingssituationers komplexitet och att personer som står utanför 
en viss situation varken kan förutsäga dessa situationer i deras helhet eller ska
pa mening och värde i dem på det sätt som den erfarna personen kan göra. En
ligt modellen och handlingars situationsbundenhet fordras alltså lokala lösningar. 
Även om det är en designer som har den större idén och på olika sätt försöker 
realisera och implementerà denna idé kommer det slutgiltiga handlandet i vari
erande utsträckning att bestämmas genom lokala och situationsbundna lös
ningar. 

I Säljstödsstudien kan dylika lösningar illustreras med de säljare som hittade 
olika sätt för att kompensera för Säljstöds brister, och behovet av dylika insat
ser är något som man alltså aldrig kan komma ifrån. Däremot kan man för
söka samla upp och sprida de insikter som vunnits genom att på olika sätt 
främja horisontella erfarenhetsutbyten. I Säljstöds fall skulle detta kunna inne
bära att projektledningen försöker hitta former för att sprida de speciella ar
betssätt som vissa säljare skapat till dessa säljares kolleger. 

Ett informationssystem fordrar alltid en tankemässig överbyggnadl. 
Det kan kanske låta väl dramatisk att tala om tankemässiga överbyggnader, 
fast samtidigt syftar påståendet på något som jag betraktar som närmast dra
matiskt. Ett annat (och kanske än mer dramatiskt) sätt för att säga något lik
nande är att det aldrig skulle kunna existera några informationssystem om det 
inte fanns några som dels tänkt dels tänker på dessa system. I dess enklaste be
märkelse innebär detta att det aldrig kan uppstå något system om det inte först 

1 När det här talas om överbyggnad ska det inte förväxlas med ett likartat begrepp från 
marxistiska teoribyggen. Denna "överbyggnad" refererar endast till det inre handlings
sammanhang som presenterats tidigare i denna avhandling. 
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finns någon människa som har en idé om detta system. I en annan och mer 
komplicerad form utgår detta från att ett informationssystem inte kan existera 
utan att bli del i ett handlande vilket på så sätt också gör att det måste vara del i 
någon aktörs ordningsskapande rationalitet. Något motsvarande gäller också 
för att ett informationssystem ska kunna bli del i en tillgänglig tjänst för någon 
klient. I samtliga tre fall handlar det om ifall olika berörda kan skapa mening 
och värde i ett system eller det handlande i vilket detta system nu är en del. 

Om Volvos kunder tror att Säljstöd, dels på grund av dess utseende dels på 
grund av dess säljares nyttjande, bara är ett slags anteckningsblock eller någon 
slags interntelefon är det föga troligt att någon av dessa kunder på egen hand 
skulle be säljaren nyttja systemet för att betjäna honom. Om han istället trott 
att det var en prislista och att han själv var ute efter att få veta några priser 
kanske situationen skulle varit annorlunda. Något motsvarande kan gälla 
också för en säljare. Om han tror att ett nytt system endast är till för att skriva 
in orders är det tveksamt huruvida han skulle börjat nyttja systemet som dis
kussionsunderlag i möten med kunder. Den mening och det värde som en ak
tör kan skapa i sitt system spelar en stor roll för hans nyttjande, och är det så 
att han inte kan skapa vare sig mening eller värde i ett visst informationssys
tem blir systemet både ointressant och utanför denne persons handlande. Som 
designer bör man fråga sig: kommer aktörer och klienter att kunna skapa me
ning och värde i det informationssystem som man tänkt implementerà, och 
harmoniserar de sätt som aktörer och klienter skapar mening och värde i detta 
system med de avsikter och den vision som man som designer avsett förverk
liga. Detta, det vore ett sätt att ta hänsyn till varje informationssystems tanke
mässiga överbyggnad. 

Den tankemässiga överbyggnaden innebär nya möjligheter inom systemutveckling. 
Man kan säga att en svag produkt kan vävas in i ett handlande som gör att det 
slutliga resultatet blir något verkligt bra, men också det omvända är möjligt. 
Utifrån modellen måste alltså varje produkt alltid ha en tankemässig överbygg
nad, men det finns också ett visst avstånd mellan en produkt och dess över
byggnad. Och, detta skapar vissa speciella möjligheter. Betraktar man exempel
vis vision och produkt som olika men ändå i hög utsträckning förenade kan en 
vision utnyttjas som en viktig och påtaglig kraft bakom en aldrig avstannande 
produkt- och verksamhetsutveckling. Efter det att datortillverkaren Apple väl 
kommit på idén med användarvänliga system kunde denna så kallade vision 
bli en stark drivkraft bakom såväl nya produktserier som nya användnings
former. Genom denna både enkla och kraftfulla vision om informationstekno
logi kunde företaget ge riktning åt såväl programvaruutvecklare som potenti
ella och existerande datoranvändare. Utifrån avhandlingens modell torde en 
riktigt bra vision kunna ge stöd åt såväl designers som aktörer och klienter un
der en mängd olika skeden; designern i hans vidareutvecklande av informa
tionssystem, aktören i hans utförande och vidareutvecklande av sitt handlande, 
och klienten i hans förverkligande av sina syften. 
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Sedan kan man också konstatera att det aldrig går bara betrakta en person 
som bärare på eller ägare till en produkts tankemässiga överbyggnad. Så fort 
exempelvis en vision har fått fäste i ett större sammanhang kan en mängd per
soner sägas vara dess bärare. Detta innebär flera saker, dels att en produkt får 
"tillgång" till en mängd olika designers, dels att en vision kan bli väldigt långli
vad och slitstark. Den som med tiden lyckas göra den mest fulländade säker
hetsbilen eller kommer på det bästa sättet för att köra bilar säkert behöver inte 
vara den som först bar på denna "säkerhetsvision". En vision kan på så sätt 
vara mycket mer långlivad och slitstark än sina motsvarande förverkliganden, 
men därigenom också göra produktkoncept mer långlivade. I varje produkt 
finns, genom dess tankemässiga överbyggnad, ett frö till nästa generations 
produkter. Även om den första säkerhets-Volvon gått i graven så behöver inte 
deras säkerhetskoncept göra det. Det kan leva vidare i form av nya produkt
serier och modeller. Samtidigt måste betonas att förhållandet överbyggnad -
produkt är dynamiskt vilket innebär att en förändring av den ena alltid kan 
vara upphovet till en förändring av den andra. Samtidigt som Volvo presente
rar en ny framhjulsdriven bilmodell, är det möjligt att också den vision som fö
retaget har om säkerhetsbilar förskjuts från att betrakta bakhjulsdrift till fram
hjulsdrift som det bättre. 

Det avstånd som alltid finns mellan överbyggnad och produkt kan också ut
göra grund för mer "öppna" och chansartade designstrategier. Man skulle kun
na se det som positivt när produkter blir tolkade och värderade på oförutsedda 
sätt och välja att betrakta det som ett slags decentraliserat sätt att utforma in
formationssystem och handlingsmönster. Strategin skulle utgå från att produk
ter alltid öppnar möjligheter för dess nyttjare som varken designers eller nå
gon annan någonsin skulle kunnat förutse och tillämpa detta genom att inte be
rätta alltför mycket om de avsikter som finns bakom en viss utformning. Man 
skulle införa informationssystem utan att säga så mycket, och ge aktörer och 
klienter en större frihet att göra produkten till vad de vill1. Det problem som 
detta dock kan föra med sig är, som jag ser det, att det i slutändan inte finns nå
gon som egentligen vill något eller någon som känner ansvar för det som sker. 

Lyckad systemutveckling fordrar att man kan förändra andras tankemönster. 
För att förändra en viss persons handlingsmönster fordras att man kan förän
dra dennes tankemönster. Det handlar, i termer av den modell som presente
rats, om att påverka dennes ordningsskapande, och då framförallt avseende 
dennes menings- och värdeskapande. Detta är i och för sig ett resonemang 
som berörts tidigare, men trots allt är så viktigt att det tål att upprepas. Det är 
en insikt som bland annat har ett par etiska förgreningar, dels det rätta i att på
verka andra dels frågor som handlar om ansvar. Ett systemutvecklingsprojekt 
handlar alltid om att få olika berörda att uppmärksamma och acceptera olika 

1 Detta kan jämföras med Dahlboms diskussioner om bricolage. Med det menar han unge
fär att man som en medveten designstrategi låter de människor som utsätt för ett nytt 
informationssystem själva hitta sina sätt att nyttja detta system. Man betraktar dem som 
bricoleurer. För diskussioner om hans bricolage, se exempelvis (Dahlbom & Janlert, 1995), 
sidan 168 och (Dahlbom, 1995), sidan 154. 
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planerade handlingsmöjligheter och -utrymmen, men dessutom att locka dem 
till att på egen hand hitta nya sådana. 

Implementationen av ett informationssystem kan, enligt modellen, ses som 
en händelse på två nivåer. På den ena finns ett informationssystem, på den an
dra en idé om hur detta informationssystem egentligen ska nyttjas och bidra till 
ett förbättrat handlingssammanhang. Och, i en lyckad implementation blir 
både informationssystem och nyttjande accepterat. En lyckad implementation 
förutsätter att olika berörda både kan skapa mening och värde i det nya infor
mationssystemet på ett sätt som överensstämmer med projektets vision. Vid 
implementationen av Säljstöd tycks det som att man inte tillräckligt väl tog 
hänsyn till betydelsen av att påverka säljares, och kanske rent av också kund
ers, föreställningar och tänkande. Följaktligen skilde sig de nya handlingsmön
stren inte nämnvärt från tidigare mönster. För att förändra andras handlings
mönster, exempelvis säljares och kunders sätt att sälja respektive köpa bil, for
dras förändrade tankemönster, och det är tveksamt huruvida VU verkligen 
försökte påverka säljare eller kunder vid implementationen av Säljstöd. 

I de studier som Grudin gjort av några mer kända innovatörer och deras in
novationer var det tydligt att de föreställningar och förväntningar som florera
de i innovatörernas omgivningar kunde spela oerhört stor roll för såväl inno
vator som innovation. Detta går också att härleda ur avhandlingens modell. I 
och med att en designers vision i hög utsträckning är en produkt av dennes 
designideal blir det naturligt att en designmotgång blir kännbar. Därigenom 
blir det också naturligt att de omgivande personernas föreställningar spelar en 
stor roll för ifall en ny artefakt ska bli accepterad. Detta, i och med att deras 
menings- och värdeskapande bestäms genom artefaktens konfrontation med 
bland annat dessa föreställningar. Den slutsats som jag vill dra är att systemut-
vecklare ska ta hänsyn till omgivningens föreställningar, både med omsorg av 
sin produkt och sig själv. 
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NÅGRA AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Innan det slutgiltigt sätts punkt för detta arbete kan det vara på sin plats att 
ställa frågan vad detta verk lett fram till och egentligen är värt. Kan det leda till 
mänskligt framåtskridande eller åtminstone göra så att någon människa nå
gonstans får det eller kan göra något bättre. I ett tidigare kapitel presenterades 
Churchmans systemkategorier. Det jag nämnde men dock lämnade okom
menterat var att han, vid sidan om klient, beslutsfattare och planerare, har en 
fjärde grupp om ytterligare tre kategorier1. I detta avslutande kapitel ska jag 
låta mig inspireras av dessa kategorier. Gruppen utgörs av kategorierna sys
temfilosofen vilken är den som fört fram ett visst sätt att betrakta system, fiender
na till det betraktelsesätt som förts fram samt meningen med betraktelsesättet i 
sig. Motivet till att han för fram denna grupp är för att betona vikten av att 
också de som för fram systembetraktelser ska reflektera över sina arbeten. 
Systemtänkandet har inget slut.2 

Vilken är då meningen med ett arbete som detta? Det är en fråga som bland 
annat handlar om vetenskapliga arbeten i allmänhet och licentiatavhandlingar i 
synnerhet. En förhoppning är att detta arbete ska kunna betyda något för per
soner som sysslar med marknadsorienterade informationssystem och kunna 
leda till djupare förståelse av de problem som aktualiseras genom dessa. Men 
att nu bedöma huruvida detta kommer att lyckas är, inte minst med ledning av 
vad jag skrivit, knappast lätt. Det handlar om att avgöra ifall texten förmår dels 
medverka till att påverka aktiva systemutvecklares sätt att utveckla och imple
menterà system, dels leda till att de system som dessa systemutvecklare utfor
mar och implementerar blir bättre för klienter i olika sammanhang. 

Tidigare har jag pekat på en tendens inom IT-området och bland IT-forskare 
mot att huvudsakligen se informationsteknologi som verktyg för en använda
re. Problemen med detta perspektiv är flera, exempelvis att det läggs en orim
ligt stor börda på användaren och att det skapar blinda fläckar runt kunders 
och klienters värdeskapande. Båda dessa problem har etiska förgreningar, det 
senare bland annat genom att det inte ges möjlighet till att relatera klienters 
eventuella lidande till värdet av användarens nyttjande. Användningsperspek
tivet ger en, om inte mekanisk så, alltför snävt avgränsad och vansklig bild för 
att det ska gå att främja IT-kvalitet på det sätt som förs fram i detta arbete. Det 
lämnar väldiga fält orörda trots att verkningarna från dess produkter kan få 
mer eller mindre långtgående negativa konsekvenser. 

Det finns vissa som argumenterar på sätt som kan få användarmedverkan 
respektive användarvänlighet att framstå som höjden av demokrati och hu

1 (Churchman, 1979) 
2 Jag vill nu inte göra anspråk på att ha skapat en systembetraktelse. Ej heller att jag egent

ligen är kapabel att reflektera över mina egna arbeten på sätt som Churchman ens skulle 
anse värt namnet. Däremot tror jag att kategorierna från denna fjärde grupp kan tjäna 
som en slags vag struktur när jag i detta kapitel diskuterar betydelsen av detta arbete i 
stort. Jag tror varken att jag kommer vara särskilt utförlig eller avancerad. Däremot hop
pas jag, här precis som tidigare, att jag ytterligare kan stärka läsarens bild av det perspek
tiv och den modell som jag försöker presentera. 
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manitet. Jag menar att dylika argumentationer är milt sagt överdrivna. Vad 
skulle egentligen kunna få någon att betrakta exempelvis bilförsäljares med
verkan i ett systemutvecklingsprojekt att vara höjden av demokrati? På vilka 
grunder kan det framstå som självklart att bilförsäljare skulle kunna garantera 
eller ens borga för humanare informationssystem och bilhallar ur exempelvis 
medborgares synsätt? Jag menar att ett oreflekterat användningsperspektiv 
och verktygssyn gott och väl kan vara upphovet till många dåliga informa
tionssystem. 

Jag ser det alltså som långt ifrån självklart att säljare är de som är bäst läm
pade för att utforma de säljstilar och informationssystem som ska verka inom 
framtidens alla bilhallar. Samtidigt menar jag inte att kunder skulle vara så 
mycket bättre. Även om jag i huvudsak diskuterat och på sätt och vis också fö
respråkat system som har kvalitet gentemot kunder kan jag ändå inte säga vil
ka personer som borde vara de som styr systemutvecklingsprojekt och är bäst 
lämpade för att främja en dylik kvalitet. Bidraget från denna avhandling är i 
detta hänseende en modell och ett sätt att betrakta IT-kvalitet ur ett handlings
perspektiv, och inte en metod. Det viktiga är att informationsteknologi blir be
traktad i ett handlingssammanhang och att dess kvalitet kan bedömas med 
hänsyn till dess verkningar och vad som åstadkoms. 

Eventuellt går det att läsa avhandingen som att jag i alla lägen betraktar det 
som bra när en person fullt ut lyckas förverkliga en vision. Så är det dock inte. 
Det finns inget direkt samband mellan förverkligade visioner och goda visioner. 
Det bidrag som jag hoppas att denna avhandling ska ge är en grund för att ock
så kunna studera och kritisera de som varit lyckosamma i sitt visionsförverklig
ande. 

Det är troligt att avhandlingens begreppsbygge kommer att möta en och an
nan fiende bland företrädare för ett användningsperspektiv. Dessa skulle kun
na försvara sitt perspektiv och hävda att ett handlingsperspektiv ger utrymme 
för att enkla verksamhets- och kundintressen sätts framför mer etiskt och este
tiskt försvarbara värden. Det är då svårt att ge dem fel, även om jag menar att 
detta dock är en risk som framförallt uppenbaras om det tas för lätt på frågan 
vem eller vilka som ska betraktas som en handlingsenhets klienter. En tanke 
med en klientfokusering är att en sådan bättre ska leda fram till frågor om vad 
och vem som ska främjas genom ett visst informationssystem än vad en an-
vändarfokusering kan göra. 

En slutsats från detta arbete är att systemutveckling och implementation har 
inslag av retorik, åtminstone i den bemärkelse att det handlar om att förändra 
och påverka andra. I och med denna konstarts tvivelaktiga status - talekonsten 
har under långa tider utgjort ett kärt hatobjekt - lär detta arbete finna ytterli
gare fiender bland retorikens alla motståndare. Jag menar dock att systemut
vecklingsprojekt alltid går ut på att förändra handlings- och därmed tankemön
ster hos andra, och att ett förnekande av detta samtidigt också är förnekande 
av ett viktigt ansvar. Det handlar om att påverka folk, både inom projektgrup
per och verksamheter. Många gånger förutsätter ett systemutvecklingsprojekt 
till och med förändrade tankesätt hos verksamheters kunder. För att de ska 
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kunna uppfatta och uppskatta vissa kvalitéer och helt enkelt kunna värdera ett 
visst handlande på ett nytt specifikt sätt kan det fordras nya sätt att skapa me
ning och värde i olika situationer. 

De studier som gjorts av Prova och Säljstöd har delvis skett i samarbete med 
Volvo och Volvohandelns Utvecklings AB. Detta aktualiserar ytterligare en po
tentiell fiende. Jag kan tänka mig att det finns personer som ser stora problem i 
och risker med forskningsarbeten som skett antingen i samarbete med före
trädare för näringsliv eller som uppenbart gått in för att förändra och inte bara 
observera givna situationer. Detta är en problematik hänger samman med frå
gor om forskningens autonomi, dess roll i samhället, dess former, skillnader 
mot konsultarbeten och så vidare. 

Även om jag är medveten om denna problematik så är min grundposition 
den att det är oerhört givande att bedriva forskning på fältet. Detta kan relate
ras till det sätt på vilket Schön beskriver en design- och handlingsrationalitet. 
Denna beskrivs som en reflektiv konversation med sin situation, och utan den
na konversation finns det, på grund av situationernas komplexitet, unikhet och 
motsättningar, svar som man annars aldrig skulle kunnat få. Jag har lätt att 
känna igen mig i detta när jag tänker på de projekt som jag varit inblandad i. 
Det finns en mängd saker som jag aldrig skulle sett utan dessa projekt, såväl 
bokstavligt som begreppsmässigt. Det samarbete som jag, tillsammans med 
framför allt Olov Forsgren, haft med Volvohandelns Utvecklings AB (VU) har 
från början baserats på ett ömsesidigt intresse för informationsteknologi i 
"kundsituationer". När vi valde att gå in i detta samarbete kände vi också till 
och bedömde den vision som VU sade sig arbeta för som såväl trovärdig som 
etiskt försvarbar. Det fanns på så sätt en ömsesidig strävan mot att IT också 
måste ha god kvalitet gentemot kund. 

Ytterligare en kritik som skulle kunna riktas mot detta arbete är att de stu
dier som presenterats i huvudsak varit inriktad mot förståelse. Jag menar dock 
att denna avhandling och det arbete den bygger på befinner sig i ett tidigt ex-
plorativt skede där det primära fortfarande är begreppsbildning. I kommande 
arbeten hoppas jag däremot kunna prestera mer tydliga och precisa hypoteser 
om de problem och det område som detta arbete berört. Självklart går det 
också att kritisera detta arbete för att det gjorts för lite på det begreppsbildande 
teoretiska planet. Det kan exempelvis sägas att jag varit "snål" på entydiga de
finitioner, och inte heller relaterat mig till andra likartade perspektiv inom mitt 
eget ämne1.1 detta sammanhang vill jag dock avsluta med att lyfta fram några 
sista ord från Churchman. 

The first signpost points to a human need of all visionaries, the need to integrate the vision 
with reality, to show what the symbol is symbolizing. 

Not "all" visionaries surely. There is another choice: escape the need by retreating either 
to the vision or to the reality of the enemies. In the first case, for example, one retreats into 
abstract models that are symbols of n othing but themselves. So when students ask, "What 
practical value does this model have?" the proud answer is, "None whatsoever!" In the 
second case one bounds the problem, cuts off a "meaningful piece," does something 

1 Under senare år har en teori under namnet aktivitetsteori tagit större terräng inom IT-
forskningen. En förhoppning är att jag snart ska kunna relatera actability till denna teori. 
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practical, uses politics, persuasion, and any other tricks of the trade to sell his wares; the 
vision is gone and often with it the life of th e planner.1 

Det finns en svår men viktig balansgång mellan å ena sidan begreppsbildning 
och -utredning, och å andra sidan empirisk förankring. Jag tror inte att denna 
balansgång går att en gång för alla lösa utan handlar om en aldrig avstannande 
dialektik. 

Min förhoppning under tidigt 90-tal var att snart kunna säga något intressant 
och bra om relationen informationsteknologi och mänskliga verksamheter. 
Med en viss distans till denna förhoppning får jag något motvilligt medge att 
det är en bit kvar. Samtidigt har jag nu en ny förhoppning om att detta arbete 
ska ge nästa försök en betydligt bättre utgångspunkt. Jag tror att det synsätt 
och de kvalitetssträvanden som actability lyfter fram kan utgöra grund för mitt 
nästa steg, en forskning som mer direkt tar itu med informationsteknologin 
som väsen, framförallt i ljuset av ett handlingssammanhang. 

1 (Churchman, 1979), sid. 203. 
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Bilaga 1. Inledande beskrivning av modellens centrala begrepp 
Nedan följer en inledande och kortfattad beskrivning av de mer centrala be
greppen i den modell som presenteras i avhandlingen. Avsikten är inte främst 
att reda ut utan lyfta fram de begrepp som ingår i avhandlingens mer centrala 
delar. För en ordentlig genomgång av respektive begrepp hänvisas till olika 
avsnitt inne i avhandlingen. 

Handlingssammanhang (dess yttre): Ett begrepp för att fånga det sammanhang 
och de yttre faktorer i vilket informationsteknologi, inte minst marknadsorien-
terad informationsteknologi, verkar. Till de mest centrala faktorerna räknas 
designers, aktörer samt klienter. I denna avhandling diskuteras en bilhandel 
och dess möte med sin kundkrets som exempel på ett handlingssammanhang. 
För vidare läsning om handlingssammanhangets yttre; se avsnitt 8.4. 

Klient: Den eller de personer som ett visst handlingssammanhang är till för. 
Klientens del i handlingssammanhanget består i att kontinuerligt skapa värde i 
det som utförs för honom. Detta är ett värdeskapande som består i att dels be
döma det som görs, dels utifrån detta görande försöka uppfylla egna legitima 
syften. I denna avhandling används kunder till en bilhandel återkommande 
som exempel på ett handlingssammanhangs klienter. För vidare läsning om 
klienten, se avsnitt 8.4 samt 4.2. 

Aktör: Den eller de personer som ansvarar för och/eller utför de handlingar 
som utförs för att klienten ska kunna uppfylla sina syften. Aktörer samverkar 
alltid med en mängd andra faktorer bland vilka informationsteknologi spelar 
en särskilt framträdande roll. I dessa situationer har de tillgång till vissa resurser 
samtidigt som de måste ta hänsyn till olika begränsningar (miljö). I de exempel 
som ges i denna avhandling får framförallt bilförsäljare inom Volvos bilhandel 
tjäna som exempel på aktörer. För vidare läsning om aktören, se avsnitt 8.4 och 
i viss mån också diskussionerna om beslutsfattaren i avsnitt 4.2. 

Designer: Den eller de personer som ansvarar för att utforma och implemen
terà de informationssystem som ska verka i ett visst handlingssammanhang. I 
denna avhandling används ofta projektfolk från Volvohandelns Utvecklings 
AB - det bolag som ansvarar för att utveckla Volvos bilhandel - som exempel 
på designers. För vidare läsning om designern, se avsnitt 8.4 och i viss mån dis
kussionerna om planeraren i avsnitt 4.2. 

Handlingssammanhangets inre: Ett begrepp för att fånga den underliggande 
handlingsrationalitet som präglar ett handlingssammanhang. Detta är ett sätt 
för att förstå det handlande som utförs av klienter, aktörer och designers. De 
viktigaste begreppen inom den modell som presenteras för att förstå denna 
rationalitet är en ordningsskapande rationalitet, ideal och repertoar, känsla för si tua
tionen i dess helhet, samt handlingssituation. I fallet med designern används dock 
begreppen vision, tankefigurer samt operativ bild. För vidare läsning om hand
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lingssammanhangets inre; se främst avsnitt 8.5 men också kapitel 5. För vidare 
läsning om designerns ordningsskapande rationalitet, se avsnitt 8.5. 

Ordningsskapande rationalitet: Den undermedvetna handlingsrationalitet som i 
denna avhandling postuleras som ett sätt att förstå mänskligt handlande i ste
gen meningsskapande, värdeskapande samt handlande. Det första steget går ut på 
att skapa mening i den situation som man konfronterats med, vilket kan ske 
genom att repertoaren av tidigare erfarenheter konfronteras med de yttre 
tecken i den handlandes situation. Denna eventuella mening ställs därpå genom 
värdeskapandet mot dennes ideal, vilket i sin tur innebär att det kan skapas en 
känsla för situationen i dess helhet. För vidare läsning om denna ordningsska
pande rationalitet, se dels avsnitt 8.5 men framförallt kapitel 5. 

Ideal och repertoar: D en för-förståelse och de samlade erfarenter som, genom 
en persons möte med en handlingssituation, kan forma den känsla för situatio
nen i dess helhet som ligger till grund för denne persons handlande. I mer var
dagliga termer kan föreställningar, förkunskaper, förväntningar, fördomar och 
liknande ge viss vägledning för att skapa en förståelse för begreppen ideal och 
repertoar i denna avhandling. För vidare läsning om ideal och repertoar, se 
framförallt kapitel 5. 

Känsla för situationen i dess helhet: Den såväl normativa och deskriptiva "situa
tionsuppfattning" som formas och utgör grund för varje persons handlande. 
För vidare läsning om detta begrepp, se framförallt kapitel 5. 

Handlingssituation: Den situation i vilken en person befinner sig och försöker 
agera. I denna avhandling diskuteras framförallt de situationer i vilka Volvo
handelns bilförsäljare befinner sig och i vilka de, i samverkan med framförallt 
informationssystemet Säljstöd, agerar i mötet med verksamhetens kunder. För 
vidare läsning om handlingssituationer, se kapitel 5. 

Handlingsmönster kontra handlingsutrymme och handlingsmöjligheter: Personer 
som handlar följer, i linje med sina ideal och sin repertoar, vissa handlingsmön
ster. Och, som designer och systemutvecklare är det dessa handlingsmönster 
som är av största intresse. Design handlar, i detta sammanhang, om att förän
dra och förbättra handlingar och handlingsmönster. Det handlar om att för
bättra det handlande som faktiskt utförs. Att utforma och införa informations
system innebär att förändra handlingsutrymmen och handlingsmöjligheter, 
men däremot inte med automatik att förändra något handlingsmönster. För att 
förändra handlingsmönster fordras förändringar av människors ordningsska
pande rationalitet och sätt att se på det handlande det handlar om. Som sys
temutvecklare kan man utveckla en ny stavningsfunktion i ett ordbehandlings
system men för att denna förändring (av handlingsutrymme och handlings
möjligheter) ska leda till nytt faktiskt handlande fordras att den person som 
nyttjar ordbehandlingssystemet gör denna nya funktion till en del av sitt ord-
behandlande. För vidare läsning om dessa begrepp, se avsnitt 8.5. 
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Actability: Ett kvalitetsmått som handlar om i vilken utsträckning ett visst gi
vet informationssystem kan medverka till att ett handlingssammangs klienter 
kan uppfylla sina egna legitima syften. IT-kvalitet kan, i linje med actability, 
varken frikopplas från dess samverkan med sammanhangets aktörer eller hur 
väl detta samfällda handlande kan främja klientens syftesuppfyllande. Frågan 
ifall ett visst specifikt säljstödssystem har en hög grad av actability handlar i och 
för sig om hur väl detta system förmår samverka med olika bilförsäljare, men i 
än högre utsträckning ifall det, genom denna samverkan, kan vara till gang för 
verksamhetens kunder. För vidare läsning om actability, se kapitel 8 och 9. 
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Bilaga 2. Intervjuguide vid Sälj stödsstudiens kundintervju. 

Före: Det gäller framförallt att skapa sig en bild av den förkunskap och de 
förväntningar som kunden gick in i situationen med. Vad kände han till om 
datortillämpningar, om företaget, om produkten i fråga m.m? Vad ville han 
egentligen ha ut av mötet? 
Hur skulle du beskriva dig själv som köpare? 
(impuls, försiktig, kritisk, blunda-och-välj) 
Är bilar och bilbranschen något du är väl insatt i? 
(väl insatt, intresserad, följer med i biltidningarna,...) 
Är du ofta på detta köpställe? Är du ofta ute i bilhandeln? 
Vilken är din uppfattning av IS (i allmänhet)? Kan de ge något för kunder och 
konsumenter? 
Vad tänkte du när du såg systemet på säljarens skrivbord? Blev du avskräckt? 
Under: Här handlar det om att ta reda på vad som egentligen hände, och vilka 
intryck kundens fick av detta. Kunde systemet tillföra något till kundens 
upplevelser eller var det bara störande? Var miljön i dess helhet något positivt 
eller mer löjligt? 
Minns du något som du tyckte var särskilt bra; särskilt dåligt; direkt störande? 
Tycker du att säljstödet gjorde ett trovärdigt intryck? 
Eller kändes det rent av kränkande (som en del system kan vara)? 
Angående kundens intryck av kundstödets olika delar. Upplevdes det: 
- löjligt, roligt, proffsigt, snyggt, kvalitet i bild/ljud/film mm. 
Placera in säljstödet på en skala mellan Tillförde resp. Störde (ditt köp)? 
Fick du/har du några idéer om hur visningen skulle kunna förbättras? 
Saknade du några möjligheter i systemet? 
(Här gäller det att försöka hjälpa kunden in i rätt perspektiv, dvs den "krävande 
kunden) 
Om du skulle fått några idéer på förändringar; Tror du att man skulle kunna 
(och verkligen försöka) att ta tillvara dina idéer? 
Kunde det vara en idé att också ha detta säljstöd tillgängligt för kunderna ute i 
butiken? 
E fter:: Det sista kundsteget rör det "värde" som kunden såg i mötet. Vad, om 
något, fick han ut av situationen? Är denna "lösning" något som andra företag 
borde ta efter? 
Om du jämför med andra bilhandlare; tyckte du att säljstödet kunde hjälpa till 
att ge ett bättre stöd under ditt besök (eller efteråt)? 
- Kunde det bidra till ett bättre beslut, mer kunskap etc? 
Tycker du att systemet gav mersmak? - Är det så här det ska gå till när maxi far 
ut för att titta på den här typen av produkter? Bör andra företag ta efter? Är du 
beredd att gå "tillbaka" till en handlare av den mer traditionella visit
kortsmodellen? 
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Bilaga 3. Intervjuguide vid säljarintervjuer. 

Om yrkesrollen: Först och främst gäller det att skapa sig en bild av säljarens syn 
på sin yrkesroll och funktion i verksamheten, men också viktiga kunskaper och 
förmågor. Framför allt ska detta handla om ideala relationer till kunderna, men 
också till ledning, IS-folk och produktion. Att känna igen olika typer av kunder; 
att veta hur de ska hanteras; att förvalta den övergripande affärsidén, att 
kunna "lyssna" till olika viktiga signaler bakifrån/uppifrån (t.ex. om produkt
nyheter, policy ändringar) och utnyttja detta som ett stöd; 
Beskriv en bra försäljare? Hur ser du på en försäljares roll? Vilket är ditt sätt 
för att möta en kund? Har du olika sätt för att bemöta olika typer av kunder? 
Om ja; Hur? 
(kundstöd, krängare, god lyssnare, anpassningsbar, ärlig, i det långa resp. korta loppet) 
Vilket stöd har du inifrån/bakifrån/uppifrån, ex.vis från förs.chef, markn.avd., 
IS-utvecklare, produktionsenheter? 
(coaching, förändringsförslag, tid för förändringar, lyhördhet för förslag) 
Vilka är dina viktigaste hjälpmedel i en försäljning? Vilka är dina största pro
blem och hinder (åtminstone de faktorer som du tycker att du måste tänka 
mest på)? 
I vad mån tycker du att det är du som "bestämmer" ditt sätt att agera? Är bil
försäljare sin egen lyckas smed? Vad är det egentligen som avgör din för
säljningsstil? 

Om säljstödet: På vilka (om några) sätt har säljstödet förändrat eller utvecklat 
säljarens rutiner och roll? Vilka är de viktiga funktionerna i säljstödet? Har det 
blivit en naturlig del i kundmötet? 
Vilket är ditt generella intryck av systemet? På vilket sätt, om något, stödjer 
det dig i din säljprocess? Hur använder du det? Kan det göra att du blir en 
bättre säljare? 
(avlastare, informatör, trovärdighet, effektivitet, tydlighet, utbildare) 
Är detta det sätt som systemet var tänkt att användas också innan det blev 
infört? Om inte, när kom du/någon på det sätt som det nu används på? Hur 
gick detta till? Har det hänt fler än en "revidering" av systemets användning 
eller utformning? 
(brister i systemet, nyfödda idéer, IS-folk för långt ifrån försäljningen) 
Känner du dig säker på användningen av systemet? Om ja; har du alltid gjort 
det? Om inte alltid; sedan när blev du det? Minns du t.o.m. varför du blev det? 
Är vissa delar i systemet bättre/viktigare än andra? Vilka är dina/kundens 
intryck? 
(löjligt, viktigt, proffsigt, krångligt, bra bild/ljud/flm/tydlighet/effekt) 
Har systemet de möjligheter du önskar idag? Kan du se någon utveckling av 
dess roll som skulle innebära andra viktiga krav? 

En framåtblick: Vilken roll spelar säljaren/säljstödet i en fortsatt utveckling av 
handeln? Går det att se detta system som tecken på någon form av ny era 
inom bilhandeln? Hur skulle en fortsatt utveckling av säljstödet/yrkesrollen 
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kunna se ut? Går det att se några särskilda riktningar som bilhan-
deln/säljstödet är på väg att ta? 
Kan du tänka dig att detta system eller dess efterföljare kan leda till nya sätt att 
se på bilförsäljning? 
Tror du att denna typ av system kommer att bli mer vanliga inom bil
branschen? 
Händer det att du får nya idéer om hur du ska sälja bil när du möter olika 
kunder? 
Om du skulle få en idé som innebär vissa förändringar av detta system, tror du 
då att du skulle få tillräckligt stöd från ledning och IS-folk att åstadkomma 
detta? Är det lätt för dig att i så fall få kontakt med dem? 
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Bilaga 4. Intervjuguide vid intervjuer med projektmedlemmar. 

SYSTEMUTVECKLING SOM VISIONSFÖRMEDLING 

VERKSAMHET Vision Handlings
utrymme 

Vision 
Inre bild 

Föreställningar, 

Idéskiss 
.Visionär Info.system 

Kund, Handling •esigner 
Säljare 

Implementering Stabilisering Realisering 

Fokuseringar 
Initiering (när-var-hur om visionen): Från vem; Inblandade; Tidpunkt; Orsak 

till uppkomst; Omfattning, typ verksamhet, kund...; 
Idéskiss (i termer verksamheten före-efter): Kundmål (upplevelse, mervärde, 

typer); Nya tjänster/funktioner (ändamål, djup, uttryck, öppenhet); Sys
temets roll; Säljarens roll; 

Projektupplägg (vad gäller alla tre faser): Inblandade: antal, kompetenser, 
roller; Eventuella Maestro's, SuperTech's, Verksamhetsfolk; Realiserings 
respektive införandetakt (i steg, i omfattning); Utbildningsinsatser (hand-
havande, inre bild); Kundintroduktion (kampanj, självinstruerande ...) 

Informationssystemet (funktioner i termer av ändamål, djup, uttryck, flexibili
tet); Gentemot kund; Gentemot säljare; Kopplingar till Mål och Vision; 
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