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FÖRORD 
Framläggandet av en avhandling är förknippad med viss dramatik. Det handlar 
om ett prövande och försvarande. Men även om man bortser från denna mer 
uppenbara och inbyggda dramatik finns en annan slags dramatik kopplad till själ
va mottagandet. Vad kommer andra se i det arbete som jag som författare läg
ger fram? Kommer min egen bild av vad jag har gjort att kvarstå efter att jag fått 
höra vad opponenter, betygsnämnd och övriga har att säga? Kommer min egen 
uppfattning att stämma överens med andras uppfattningar? 

Johan Asplund har, i en diskussion om hälsningsceremonier, skrivit om hand
lande i det sociala rummet och den dramatik som är förknippad med de sätt som 
ett visst handlande blir bemött. 

Det avsända [en hälsningsfras] blir avsänt först genom att bli mottaget. Det icke mottagna 
blir hejdat redan vid källan. Den icke mottagna handlingen är en dödfödd handling.1 

Jag tror att detta citat bland annat säger att innebörden i en handling kan komma 
att förändras i och med dess mottagande. Jag är dessutom ganska övertygad om 
att min egen förståelse av innebörden i denna avhandling kan komma att förän
dras i och med att jag får höra vad andra ser i den. En omständighet som i så fall 
kan leda fram till ytterligare en problematik. 

Enligt ett visst sätt att definiera begreppet handling ställs det i kontrast till hän
delse, och något som händer någon. Enligt denna definition ska en handling alltid 
innefatta en förståelse. Det vill säga, att den handlande vet varför och kan ge skäl 
till sitt handlande. Om det inte finns något avsiktligt i det någon ser ut att göra är 
det inte fråga om något denne person gör utan något som händer denne, eller 
händer med denne2. 

Om man nu leker med tanken att min förståelse av innebörden i denna av
handling faktiskt ändrades när jag fick höra vad andra hade sett, vad kan då sä
gas om denna avhandling? Skulle det då betyda att jag inte hade förstått vad jag 
gjort och att avhandlingen därför bara skulle vara något som hänt mig och inte 
något som jag egentligen gjort? Man kan i så fall undra vem som då skulle ha 
gjort den? 

I linje med avhandlingens syften skulle jag gärna se att också personer utanför 
det vetenskapliga samfundet, inte minst personer som i någon mån kommer, el
ler borde, vara med i verksamheters datoriseringsarbeten, läste och fick ut något 
av denna avhandling. Jag tror dock att detta skulle fordra ett förhållandevis öp
pet sinnelag. Jag tror att en del av de utgångspunkter och slutsatser som presen
teras bryter med många människors djupt rotade föreställningar om datorer, da
torisering och "datakunskap". Ibland förefaller det exempelvis som att många 
människor utgår från att frågan om vad en dator är för något är besvarad och 
sålunda förlorat sin betydelse. I denna avhandling argumenteras för motsatsen, 
nämligen att denna fråga är en fråga av stor såväl teoretisk som praktisk betydel-

1 Asplund (1987b, sid. 46). 
2 Detta sätt att formulera sig kring denna definition är hämtat från Molander (1993, sid. 116). 



Förord 

se. I denna avhandling hävdas bland annat att skillnaden mellan det innovativa 
och framgångsrika datoriseringsprojektet kontra det traditionella och mindre 
framgångsrika definitivt kan hänga samman med skillnader i förmågan att be
handla denna, på ytan, triviala fråga. 

Det finns en mängd personer som förtjänar stora tack för stöd, synpunkter, 
medverkan, kritik, och så vidare. Den viktigaste bland dessa har varit min out
tröttlige handledare Erik Stolterman. Tack Erik! Som institutionens högste har 
även Kristo Ivanov, med sina skarpa läsningar, bidragit med mycket. Jag får hel
ler inte glömma mina närmaste kolleger från institutionens doktorandgrupp, 
Mikael Söderström och Thomas Ahlmark. Jag har redan tappat räkningen på alla 
de gånger då de tagit sig tid för att läsa, kommentera och diskutera olika utkast. 
Under sluttampen fick jag även betydelsefulla synpunkter från Per-Olof Ågren, 
Ola Henfridsson, Jonny Holmström, Anna Croon, Torbjörn Nordström, Olov 
Forsgren och Kenneth Nilsson. Under arbetets gång har jag till och från även haft 
givande samtal med institutionens engelsktalande, John Waterworth och Victor 
Kaptelinin. Ovanstående personer är de som jag tydligt kommer ihåg som bidra
gande i mer påtaglig form även om jag egentligen borde räkna upp samtliga 
mina kolleger på institutionen för informatik. Det öppna och stimulerande klimat 
som jag menar lagt grunden till detta arbete är något som vi alla bör ta åt oss 
äran av. Tack ska ni ha allesammans. Jag hoppas att jag själv kommer kunna bi
dra till era arbeten på samma sätt som ni kunnat bidra till mitt. 

De projektstudier som genomförts har inneburit ytterligare en sfär av "med
hjälpare". Bland dessa hör naturligvis mina medforskare Olov Forsgren, Owen 
Eriksson, Mikael Söderström och Anna Croon. Till denna grupp måste även räk
nas Bengt-Åke Andersson, Svante Boberg, Inger Smedberg och Tommy Sigvard
sson på Volvohandelns Utvecklings AB, Lasse Hiller på Hiller Produktion, Chris
ter Granstrand på Ikea Norra Europa, Lars Albinsson på Unusual System, kunder 
och säljare hos Volvo och Ikea, samt lärare, fritidsledare, skolledare med flera på 
Sörmjöle skola. Ni har alla på ett ovärderligt sätt bidragit till genomförandet av 
detta arbete. Tack också Ingrid och Mattias för era professionella handpålägg-
ningar. 

Men i slutändan... Vad skulle egentligen ha varit möjligt utan min frus och mi
na barns aktiva stöd? Det här tycker jag att vi har gjort bra. Tack alltså, Helena, 
Hanna, Malte och Felix. Nu kan vi ännu en gång blicka framåt mot nya spännan
de äventyr. 

Sörmjöle och Umeå. Oktober 1997. 

Per Levén 
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1. INLEDNING 
I en spännande och utmanande artikel från 1993 diskuterar Bo Dahlbom villkor 
och grundläggande principer för en vetenskap om artefakter1. Enligt Dahlbom är 
en artefaktvetenskap inriktad mot konstruktionen och användningen av artefak
ter2, med ett intresse för realisering och för det komplexa interaktionssamman-
hang som artefakter ingår i. Det är en vetenskap som handlar om "hur världen 
skulle kunna vara, och hur vi skulle kunna få den sådan/'3, och den är designori-
enterad. En artefaktvetenskap är dock inriktad mot förbättringar i användnings
kvalitet snarare än i produktkvalitet, och då syftande på en användningskvalitet 
som går utöver en enkel användning. Det är en användningskvalitet som handlar 
om en artefakts bidrag till "det goda livet"4. 

Jag tror att mitt kunskapsintresse, min syn på informationssystem5, och mina sätt 
att bedriva studier i hög utsträckning går att harmonisera med den artefaktve
tenskap som Dahlbom diskuterar. 

1.1 Syfte, studieobjekt och studier 

I grunden har jag ett praktiskt kunskapsintresse. Utifrån mina utgångspunkter är 
det viktiga med informationssystem och designarbeten att de kan bidra till, om 
inte det goda livet så åtminstone att det vi människor gör kan göras bättre. Om 
man tänker sig verksamhet i bemärkelsen aktivitet, aktion, syssla, (affärs)rörelse, 
praktik, men också det att vara verksam kan man säga att informationssystem 
och designarbeten ska bidra till ett verksamhetsförbättrande6. Ett krav på den kun-

1 Dahlbom (1993) 
2 Dahlbom talar egentligen om konkreta artefakter vilka ska ställas mot abstrakta, som exempel

vis idéer. 
3 Dahlbom (1993, sid 65) 
4 Dahlbom (1993, sid 67). Även författaren använder citationstecken runt detta uttryck. 
5 Att bara skriva informationssystem kan skapa viss förvirring för en del läsare. En del forska

re skulle i detta ställe hellre valt att skriva datoriserade informationssystem eller något sådant. 
I syfte att skilja ett sådant från rent manuella dito kan ett sådant uttryck också ha vissa po
änger. När jag skriver informationssystem inräknas dock ingen människa. Jag avser det som 
ofta benämns hård- och mjukvara, det vill säga själva datorsystemet med tillhörande pro
gram och data. Detta är också det sätt som termen oftast tycks nyttjas bland praktiker. 

Ibland, och närmast synonymt till informationssystem, kommer jag skriva informations
teknik eller helt enkelt bara datorer. Det kan säkert framstå som slarvigt. Med de syften jag 
har är det dock mindre viktigt att upprätthålla några striktare gränser mellan dessa termer. 
Termen informationssystem nyttjas främst när det gäller specifika ''system" som exempelvis 
ett visst administrativt informationssystem hos ett företag. Informationsteknik används snara
re i mer generella sammanhang, exempelvis som benämning på ett helt företags samlade 
IT-resurs eller IT-strategi (IT som förkortning för informationsteknik alltså). I de fall då jag 
skriver datorer beror det vanligtvis på en närhet till ett projekt där ett sådant talesätt nyttjats. 

6 Både verksamhet och verksamhetsförbättrande är alltså skrivna i vid bemärkelse. Till verk
samhet kan sålunda räknas företag, statliga myndigheter, intresseföreningar men också en 
enskild, en familj, eller rent av en väldigt heterogen grupp människor men som trots allt ar
betar för samma sak. I en verksamhet är det någon eller några som gör något för något. Se 
olika betydelser i Malmström m.fl (1990) och Swedenborg (1996). 

1 
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skap som vi har respektive skapar om dessa fenomen blir därigenom också att 
den ska kunna bidra till dylika verksamhetsförbättringar. Men om man vill be
driva forskning med utgångspunkt i ett praktisk kunskapsintresse, hur ska man 
då göra? Och om man tycker att det viktigaste med informationssystem och 
designarbeten är att de kan bidra till ett verksamhetsförbättrande, vad bör man 
då studera? 

I denna avhandling presenteras studier av tre olika projekt där praktiker1 försökt 
förbättra sina respektive verksamheter med hjälp av informationsteknik. På 
Volvo arbetade en grupp systemutvecklare med ett säljstödssystem. På Ikea ar
betade några personer med att utforma kundkiosker. Vid en mindre låg- och 
mellanstadieskola stod personalen på tröskeln till en datorisering, konfronterade 
med frågor om hur de överhuvudtaget skulle förhålla sig till, och eventuellt dra 
fördel av, modern informationsteknik. I samtliga tre fall var det människor, i 
denna avhandling alltså benämnda praktiker, som mer eller mindre påtagligt 
brottades med frågeställningar om hur informationsteknik skulle kunna förbätt
ra deras respektive verksamhet. 

Denna avhandling har olika tre syften. För det första, att studera informationssys
tems verkan. För det andra, att studera förbättringsarbete. För det tredje, att studera 
betydelsen av praktikers sätt att se på informationsteknik. Samtliga tre syften är rela
terade till verksamhetsförbättrande, och detta i dubbel bemärkelse. Dels med av
seende på studiernas fokus, dels med avseende på vad studierna avser bidra till. 

Genom att studera informationssystems verkan fokuserar jag informationssys
tems verksamhetsbidragande kvalitéer. Därigenom försöker jag samtidigt bidra 
till kunskap som kan förbättra praktikers möjligheter att bedöma och öka speci
fika informationssystems verksamhetsbidrag. Genom att studera förbättringsar
bete studerar jag designarbeten som är inriktade mot verksamhetsförbättranden, 
men också de aspekter av designarbeten som är relaterade till verksamhetsför
bättranden. Därigenom försöker jag samtidigt skapa kunskap om designarbete 
som har betydelse för verksamhetsförbättrande. Genom att studera betydelsen av 
praktikers sätt att se på inf ormationsteknik undersöker jag en aspekt av det kun
nande som, enligt ett av avhandlingens grundläggande antaganden2, bör ha stor 

1 I denna avhandling kommer jag använda två begrepp som till en början kan förefalla täm
ligen omständliga. Dessa är "praktiker" och "förbättringsarbete". I stort sett skulle jag nog kun
na skriva "designer" och "designarbete" istället. Problemet med dessa är dock att de oftast för
knippas som snävare än de begrepp jag avser. Med praktiker avses varje person som på 
något sätt är inblandad i ett projekt där det diskuteras verksamhetsförändringar i form av 
nya eller förändrade informationssystem. Till praktiker i denna bemärkelse räknas system
utvecklare och mer professionella IT-designers men också så kallade "IT- amatörer" som an
vändargrupper eller bara någon som börjar lägga sig i och påverka själva förbättringsarbe
tet. 

Förbättringsarbete skulle alltså i princip kunna ersättas med termen designarbete. Ge
nom att tala om förbättringsarbete vill jag dock stryka under det tydliga verksamhetsförbätt
rande inslaget som ska finnas med i ett sådant designarbete som jag intresserar mig för. Ett 
designarbete som inte uttalat handlar om någon form av verksamhetsförbättrande ser jag 
som mindre intressant för detta avhandlingsarbete. Lika fullt är ett förbättringsarbete en 
form av designarbete. 

2 Detta antagande rör den typ av kunnande som har betydelse för ett designarbete. Antagan
det kan också sägas röra en aspekt av detta kunnande. 

2 
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betydelse för ett verksamhetsförbättrande. Därigenom försöker jag lägga grund 
till olika sorters fortsatta försök att förbättra detta kunnande, det vill säga prakti
kers kunnande om informationsteknik och förbättringsarbeten. 

Informationssystems verkan och förbättringsarbete. 
För att kunna se, bedöma och öka ett informationssystems bidrag till ett verk
samhetsförbättrande fordras en kunskap om informationsteknik som kan rela
tera informationssystem till verksamheter och verksamhetsförbättrande. Ofta be
traktas detta som en kunskap om användning1. Jag betraktar detta som i högre 
utsträckning en kunskap om verkan2. 

Ett informationssystems verkan handlar om mer än enbart dess funktioner eller 
"interna" egenskaper. Det handlar om ett informationssystem i relation till en 
verksamhet i stort. Det handlar om vad som händer när informationsteknik in
förs i verksamheter, hur folk tar till sig förändringar i form av nya informations
system, hur människor använder denna teknik, de krafter som kan hindra infor
mationsteknik från att förbättra verksamheter på de sätt som avsetts, hur infor
mationsteknik kan samverka med andra resurser, de nya arbetssätt och proces
ser som följer av nya informationssystem, de verksamhetseffekter som specifika 
informationssystem blir upphov till, och så vidare. Det handlar om informations
teknik i kontext och som del i ett större sammanhang. Det handlar, kanske man 
kan säga, om en aspekt av informationssystems externa egenskaper. 

Om man går till en ordbok och slår på verkan kommer man se att begreppet kan 
likställas med ord som yttring, resultat, effekt, konsekvens, inflytande, intryck, 
påverkan och inverkan. Ingen av dessa betydelser kan uteslutas vad gäller den 
innebörd som avses i denna avhandling. Ett informationssystems verkan inklu
derar dess uppenbara yttringar, dess positiva resultat, dess effekter på verksam
heten i stort, dess oavsedda konsekvenser, dess påverkan respektive inverkan på 
andra delar av verksamheten och så vidare. Ett informationssystems verkan rör 
också hur det kan mot-verka alternativt med-verka till en bra verksamhet. Till ex
empel genom en god sam-verkan med en viss användare. I ett informationssys
tems verkan ingår dess sätt att motverka, eller upphäva, eller utjämna, eller neu
tralisera, eller förstärka annars troliga verksamhetseffekter. Att förstå ett infor
mationssystems verkan är att förstå det som en verksam del i en verksamhet i 
dess helhet, och inte något som enbart är intressant genom en användning av en 
användare. 

1 Se exempelvis Dahlbom (1993). 
2 De fokuseringar som här görs, å ena sidan informationssystems verkan å andra sidan design

erei förbättringsarbete, brukar vanligtvis skiljas åt som användnings- kontra designstudier. Det 
som här föreslås är istället en åtskillnad mellan verkans- och designstudier. På det hela taget 
skulle nog många IT-forskare räkna det som jag här kallar verkansstudier för användnings
studier. Med de utgångspunkter som intagits i denna avhandling är dock verkansstudier vi
dare än användningsstudier genom att de senare utgör en del av förra. Att studera hur ett 
informationssystem används är att fokusera en viss aspekt av ett informationssystems ver
kan. I så måtto ska verkansstudier heller inte förväxlas med konsekvensstudier. Konse
kvensstudier utgör ytterligare en del av verkansstudiersom dock alltför ofta innebär ett beto
nande av en aspekt av ett informationssystems verkan på bekostnad av andra. 
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Att tala om verkan är att tala om informationssystemet som något som, likt en 
verksamhet, är verksamt. För att tänka något mer strukturerat på ett informa
tionssystems verkan kan man i viss grad hålla isär fyra olika centrala aspekter. En 
kunskap om ett informationssystems verkan innefattar en kunskap om de sam
manhang i vilka de verkar, vilka som är detta informationssystems effekter, vilka 
roller som detta informationssystem kan spela givet dessa sammanhang, samt 
vilka krafter som påverkar dess verkningar. 

För att tydligare illustrera dessa aspekter av ett informationssystems verkan kan 
en parallell vara på sin plats. En kunskap om en bils verkan handlar inte primärt 
om interna egenskaper som färg och motorprestanda. Den handlar om bilen som 
del i ett större sammanhang. En designer som har en god kunskap om bilar kan 
se och bedöma en specifik bil som del i ett miljö- och transportsammanhang och 
identifiera dess sätt att verka både som miljöbov och transporthjälpmedel. Sam
tidigt innebär denna bilkunskap att denne också inser att bilen som miljöbov be
traktad inte verkar alldeles ensamt. Den skada som bilen kan förorsaka kan för
stärkas av en dåligt planerad trafikmiljö eller vårdslösa körsätt, men den kan 
också lindras genom en väl planerad trafikmiljö och försiktigare körsätt. Med ut
gångspunkt i denna kunskap kan denne gå in och arbeta med detaljer, väl med
veten om betydelser som detta arbete har för ett större sammanhang. 

Ett förbättringsarbete är alltså ett designarbete, tydligt relaterat till ett verksam
hetsförbättrande. Med förbättringsarbete avses, i denna avhandling, ett designar
bete, inriktat mot verksamhetsförbättring och koncentrerat till utformande, infö
rande och förvaltande av informationssystem. Ett förbättringsarbete handlar om 
att öka ett informationssystems verksamhetsbidrag genom utformandet, införandet 
och förvaltandet av denna potentiellt sett betydelsefulla resurs. 

Det finns många aspekter av ett förbättringsarbete som kan vara intressanta att 
studera relativt ett verksamhetsförbättrande. Vad är det exempelvis som utmär
ker detta arbete? Vad kan vara möjligt att förbättra genom detta arbete? Vilka är 
ett förbättringsarbetes mest centrala problem? Var går gränsen för vad som är 
möjligt att åstadkomma genom en praktikers egna designhandlingarna, och så 
vidare? En kunskap om ett förbättringsarbete handlar om att känna till vad arbe
tet ska vara inriktat mot, vad som är viktigast att ta itu med, inom vilka ramar 
som arbetet ska bedrivas, vilka arbetssätt som är att föredra, vilka de egna de
signmöjligheterna är, och så vidare. 

Det kunnande som fordras för att kunna öka ett informationssystems verksam
hetsbidrag handlar om att kunna identifiera och formulera det sociala samman
hang i vilket tekniken ska verka men också de effekter och den verkan som in
formationssystemet ska bidra till. Det handlar om att kunna föreställa sig de sätt 
på vilka ett informationssystem ska verka och känna till, ta hänsyn till och på 
olika sätt påverka de krafter som påverkar ett informationssystems verkan. Man 
kan överhuvudtaget säga att detta kunnande handlar om att känna till, ta hänsyn 
till och eventuellt påverka de aspekter av ett informationssystem och dess sam
manhang som bidrar till olika önskade och oönskade effekter. Det finns ingen
ting som säger att någon har, eller kan ha, ett dylikt kunnande. Däremot är det 
ett kunnande som är av stort intresse i denna avhandling. 
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Sätt att se på informationsteknik 

För att förstå de antaganden som gjorts om praktikens kunnande, men också det 
sätt som kunskap kommer att behandlas genom hela denna avhandling, är det en 
fördel att känna till något om den filosofiska pragmatismen1. Det är den filosofi 
som utgör denna avhandlings teoretiska och metodologiska utgångspunkt. 

Att ha kunskap om något med utgångspunkt i denna pragmatism är att känna 
dess konsekvenser och att veta hur detta något verkar. Att ha kunskap om ett in
formationssystem med utgångspunkt i en filosofisk pragmatism är att känna dess 
konsekvenser och att veta hur det verkar. Utifrån denna pragmatism blir vidare 
kunskap intressant först när den blir omsatt i handling. Eller mer radikalt ut
tryckt. Utifrån en pragmatisk kunskapssyn finns all intressant kunskap i handling. 
En central aspekt av ett förbättringsarbete borde därför vara det kunnande som 
finns i en praktikers handlande. Detta är något som har konsekvenser för sätt att 
bedriva och redovisa studier. 

För att bättre förstå speciellt avhandlingens tredje syfte och de antaganden om 
praktiskt kunnande som avhandlingen utgår från kan också följande citat av Do
nald Schön vara belysande. 

In real-world practice, problems do not present themselves to the practitioner as givens. They 
must be constructed from the materials of problematic situations which are puzzling, trou
bling, and uncertain. In order to convert a problematic situation to a problem, a practitioner 
must do a certain kind of work. He must make sense of an uncertain situation that initially 
makes no sense. 

... When we set the problem, we select what we will treat as the "things" of the situation, we 
set the boundaries of our attention to it, and we impose upon it a coherence which allows us to 
say what is wrong and in what directions the situation needs to be changed. Problem setting 
is a process in which, interactively, we name the things to which we will attend and frame the 
context in which we will attend to them.2 

When the ends are fixed and clear, then the decision to act can present itseft as an instrumen
tal problem. But when ends are confused and conflicting, there is as yet no "problem" to 
solve. A conflict of ends cannot be resolved by the use of techniques derived from applied re
search. It is rather through the non-technical process of framing the problematic situation that 
we may organize and clarify both the ends to be achieved and the possible means of achie
ving them.3 

Enligt Schön är alltså en central aspekt av ett praktiskt kunnande ett gestaltande4. 
Det vill säga. en förmåga att kunna skapa innehåll och sammanhang i problema
tiska situationer. Genom ett gestaltande kan vi rama in och förstå våra situationer 

1 Den filosofiska pragmatismen och de kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 
som intagits i denna avhandling kommer beröras mer ingående i nästa kapitel. Då kommer 
modeller eller beskrivningar av detta praktiska kunnande att behandlas som modeller eller 
beskrivningar över praktikens epistemologi. 

2 Schön (1983, sid 40). 
3 Schön (1983, sid 41). 
4 Gestaltande är ett försök att fånga innebörden i det engelska begreppet framing. Att gestalta, 

eller möjligtvis rama in något innebär i detta sammanhang att sätta in något i ett samman
hang på ett sätt som både sätter ramar och upprättar någon form av ordning inom dessa ra
mar. Att gestalta kan också ses som att på något sätt levandeframställa något. Även om jag 
tror att den betydelse som vanligtvis läggs i detta begrepp ligger nära den betydelse som 
här avses vill jag betona att gestalta i denna avhandling är hämtat från Donald Schöns frame. 
Se till exempel citatet ovan. 
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och dess "material" på sätt som ger mening och vägledning till ett handlande. En 
praktikers kunskap om informationsteknik är en kunskap som kan bidra till att 
skapa mening och ge vägledning i designsituationer. 

Ytterligare en aspekt av detta praktiska kunnande är att det i hög utsträckning är 
tyst och underförståttK Detta är mycket betydelsefullt och ett inslag som kommer 
gripa in i denna avhandling på mer än ett sätt. De processer och de utgångspunk
ter som utgör respektive formar människors handlande är, enligt Schön, till viss 
del tysta eller dolda. De finns i ett "handlandets inre". Så här skriver Schön om 
denna aspekt av praktiskt kunnande. 

... knowing has the following properties. 

• There are actions, recognitions, and judgments which we know how to carry out spontane
ously; we do not have to think about them prior to or during their performance. 

• We are often unaware of having learned to do these things, we simply find ourselves doing 
them. 

• In some cases, we were once aware of the understandings which were subsequently inter
nalized in our feeling for the stuff of action. In other cases we may never have been aware of 
them. In both cases, however, we are usually unable to describe the knowing which our ac
tion reveals. 

It is in this sense that I speak of knowing-w-action, the characteristic mode of ordinary practi
cal knowledge.2 

De processer och grundvalar vilka formar vårt handlande är inte alltid, om ens 
någon gång, något som vi är fullt ut medvetna om, och detta alltså trots att de är 
oerhört avgörande för vårt handlande. Det är av denna anledning som jag vill be
tona kunskapens och handlandets tysta alternativt dolda dimension. Detta ska 
dock inte förväxlas med den strävan som vissa forskare tidigare har haft att ringa 
in en viss kunskap som tyst i bemärkelsen oåtkomlig och osägbar3. Snarare 
handlar denna tysta och dolda dimension om en dimension som är oerhört bety
delsefull i ett handlande men ändå för det mesta något vi inte märker eller behö
ver lägga märke till. I denna avhandling kommer denna dimension att beskrivas 
som en aspekt av och en utgångspunkt för att förstå handlande och praktisk kun
skap. 

1 Detta "tysta och underförstådda" och senare också "dolda" syftar på den engelska termen 
"tacit", som i "tacit dimension". I fortsättningen kommer översättningen dold användas allt fli
tigare. Egentligen är jag inte alls nöjd med denna översättning samtidigt som tycker jag att 
andra tillgängliga alternativ är än mer tveksamma. Man kunde tänka sig tyst, eller omed
veten, eller underförstådd och så vidare men inget av dessa alternativ tycker jag bättre mot
svarar "tacit" och den användning som jag kommer göra av begreppet. Det som dock be
greppet syftar på är något som påverkar den enskildes handlande men gör detta utan att sy
nas och utan att den enskilde egentligen är medveten om denna "kraft". 

Detta var egentligen en väldigt kort och grov redovisning av begreppet "dold" och de 
sätt på vilket det kommer att användas i denna avhandling. Begreppet kommer dock att di
skuteras vidare nedan, först i kapitel ett och två, och sedan i kapitel åtta och nio. 

2 Schön (1983, sid 54). 
3 I boken Kunskap i handling problematiserar Bengt Molander på ett bra sätt begränsningar 

och det ofruktbara i en dylik strävan. Det gör också Bertil Rolf i en bok som behandlar 
Michael Polanyis teori om den professionells kunskapens tysta dimension. I denna argumen
terar han på ett övertygande sätt för hur de forskare som under 1970-talet, inom ramen för 
Arbetslivscentrum, gjorde tyst kunskap till sitt begrepp blandade ihop Polanyis begrepp 'tyst 
kunskap' med Wittgensteins 'osägbarhet'. Se Molander (1993) och Rolf (1991). 
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För att peka ut den tysta dimensionen i detta praktiska kunnande talar Schön ofta 
om praktikers teorier-i-användningx. Det är genom de teorier-i-användning som vi 
har om bland annat de fenomen som vi möter i olika situationer som vi kan 
tillskriva situationer meningsfullhet och sammanhang. Dessa teorier-i-använd
ning ska här inte betraktas som nödvändigtvis explicita eller med egenskaper lik
nande de som vi oftast tänker oss hos vetenskapliga teorier2. I Schöns tappning 
utgörs människors teorier-i-användning snarast av de omedvetna antaganden 
som vi människor har om olika fenomen och som blir till utgångspunkt i vårt 
meningsskapande och handlande. 

Människors teorier-i-användning kan alltså inte på enkla sätt likställas med veten
skapliga teorier, även om det finns några gemensamma karaktäristika. Våra teo
rier-i-användning är om fenomen i våra situationer och utgör dels medel för att 
utforska dessa situationer, dels förklaringar som ständigt blir prövad i och med 
vårt handlande. Det rör sig om teorier i en mindre strikt bemärkelse, men ändå 
om något som ska vara beskrivande av vår verklighet och skapa utgångspunkter 
för vårt handlande. Man kan säga att våra teorier-i-användning gör att vi kan se 
fenomen och situationer som något vilket gör att dessa teorier-i-användning i viss 
mån kan relateras till sätt att se på någonting. I denna avhandling kommer en 
speciell "del" av praktikers teorier-i-användning, nämligen deras sätt att se på in
formationsteknik, att ges allt större uppmärksamhet. 

En praktikers sätt att se på informationsteknik utgör, enligt de antaganden som 
här gjorts om ett praktiskt kunnande, en del av det tysta och underförstådda 
kunnande som ledsagar denne praktikers gestaltande, och utgör därigenom ock
så en del av det kunnande som formar och sätter ramar för dennes designarbete. 
Genom att studera praktikers sätt att se på informationsteknik och betydelsen av 
dessa sätt att se vill jag, kan man nog säga, undersöka de möjligheter som jag 
som forskare kan ha att bidra till praktikers verksamhetsförbättrande. 

Studier av verkan, förbättringsarbete och sätt att se på informationsteknik 
För att uppfylla avhandlingens första och andra syfte kommer jag bedriva empi
riska studier fokuserade mot verkansproblem respektive designinkonsekvenser. 
Dessa kan beskrivas som verkningar respektive designhandlingar vilka framstått 
som problematiska alternativt inkonsekventa i relation till de verksamhetsför
bättranden som studerade praktiker sagt sig vilja förverkliga. Dessa fokuseringar 
hänger samman med mitt långsiktiga intresse att bidra till kunskap för verksam
hetsförbättrande. Jag vill studera och bättre förstå de situationer i vilka dessa 
praktiker befinner sig för att på sikt också kunna bidra till att göra dessa situatio
ner mindre problematiska. 

För att uppfylla avhandlingens tredje syfte har de empiriska studier som genom
förts också behandlat designarbeten och informationssystems sätt att verka mer 

1 Begreppet teorier-i-användning samt begreppen teorier, handling och praktik kommer att 
diskuteras utförligare i nästa kapitel. Schön (1983, sid 63) talar bland annat också om bety
delsen av våra teorier om omgivande fenomen. 

2 För en diskussion om vetenskapliga teorier, se Kaplan (1964). 
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generellt. Detta för att komma åt och kunna bedöma praktikers sätt att se på in
formationsteknik. Genom att studera dels deras sätt att tala om informationssys
tem och designarbete dels deras designarbete mer generellt, har jag försökt 
identifiera de sätt att se på informationsteknik som de haft och som därigenom 
präglat deras designarbeten. Genom att sedan också ställa dessa sätt att se på in
formationsteknik mot iakttagelser av först deras designhandlingar och de speci
fika informationssystemens sätt att verka, sedan de verksamhetsbidrag som 
dessa praktiker avsett främja, har jag försökt bedöma dessa sätt att se på infor
mationsteknik med avseende på dels korrekthet dels ändamålsenlighet. Jag har 
försökt bedöma först hur väl dessa sätt att se på informationsteknik beskriver 
designarbete respektive informationssystems verkan, och sedan hur väl kan de 
bidra till avsedda verksamhetsförbättringar. 

De studier som jag bedrivit för att uppfylla avhandlingens tredje syfte har varit 
både empiriska och teoretiska, och detta av såväl kunskapsteoretiska som meto
dologiska skäl. De teoretiska studierna har gått ut på att formulera och presen
tera en teoretiskt förankrad begreppsram gällande informationssystems verkan 
och förbättringsarbete, och på sikt även främja en i olika avseenden försvarbar 
utgångspunkt för sätt att se på informationsteknik. Genom dessa studier har jag 
fördjupat mig i två olika filosofiska pragmatisters teoretiska arbeten och ur dessa 
extraherat vad jag valt att benämna en kontextuell IT-förståelse. Att formulera en 
dylik begreppsram och utgångspunkt är dock inte något som jag gjort av enbart 
"teoretiskt" intresse. Enligt avhandlingens metodologiska utgångspunkter har 
det varit viktigt att ha tillgång till ett alternativ till de sätt att se på informations
teknik som studerade praktiker förmodas ha haft, och detta för att få tillgång till 
bra information om de sätt att se på informationsteknik som de "verkligen" haft. 

De teoretiska och empiriska studierna hänger alltså ihop genom att de teoretiska 
närmast fordras för att få t illgång till information om den dolda dimension inom 
vilken studerade praktikers sätt att se på informationsteknik till stor del verkat. 
Omvänt fordras samtidigt de empiriska studierna för att på allvar kunna pröva 
och värdera det alternativa sätt att se på informationsteknik, en kontextuell IT-
förståelse, som de teoretiska studierna resulterat i. 

För att på längre sikt kunna bidra till ett praktiskt kunnande om informationstek
nik följer, kan man säga, mitt behandlande av detta tredje syfte två olika vägar. 
Efter den ena vägen försöker jag studera och identifiera, samt diskutera och vär
dera de sätt att se på informationsteknik som vid empiriska studier kommit till 
uttryck genom praktikers designarbeten. Efter den andra vägen försöker jag ex
trahera och formulera, samt diskutera och värdera ett alternativt sätt att se på in
formationsteknik. Det vill säga, en kontextuell IT-förståelse. Detta sätt att se på 
informationsteknik kommer formuleras med utgångspunkt i teoretiska arbeten 
som jag menar handlar om förbättringsarbete och praktikens processer.1 

1 De sätt att se på informationsteknik som behandlas i denna avhandling kommer främst att 
diskuteras och värderas med avseende på deras förklarande och normgivande kvalitéer i re
lation till det verksamhetsförbättrande som respektive praktiker haft i tankarna. De frågor 
som kommer behandlas är i vad mån dessa sätt att se på informationsteknik är försvarbara 
eller ej i relation till hur studerade informationssystem har verkat och de verksamhetsideal 
som informationssystemen syftat till att främja. Betraktat i ett vidare perspektiv är det natur
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1.2 Tre projekt och två preciserade frågeställningar 

Under åren 1989 till 1996 har jag i olika omfattning kunnat studera och följa tre 
projekt som gått ut på att förbättra verksamheter med hjälp av informationstek
nik. För att tidigt ge en empirisk förankring till avhandlingens syften, men också 
precisera två frågeställningar som avhandlingen till stor del kommer att behandla 
ska jag här att ge några korta beskrivningar av dessa projekt och lyfta fram nå
gra av de iakttagelser som jag gjort. 

De iakttagelser som jag lyfter fram är alla relaterade till studerade praktikers 
problemsituationer. Dels ska jag ta upp verkansproblem, det vill säga iakttagelser 
av sådant som projektens designers uppfattat som oväntat, men också betydelse
fullt och svårbemästrat i studerade informationssystems sätt att verka. Dels ska 
jag ta upp designinkonsekvenser, det vill säga iakttagelser av sådant som fram
stått som motsägelsefullt i relation till det verksamhetsförbättrande som stude
rade praktiker sagt sig vilja främja. Det är inte alltid så att designerna själva varit 
medvetna om dessa motsägelser. Dock utgör de omständigheter som framstått 
som problematiska i relation till det verksamhetsförbättrande som dessa prakti
ker varit engagerade i. När det gäller praktikernas sätt att se på informationstek
nik har deras sätt att beskriva informationssystem samt deras designhandlingar 
betraktats som särskilt intressanta. 

Projekten och studierna rör alltså i tur och ordning: Säljstöd, ett säljstödssystem 
utvecklat av och för Volvos bilhandlare; Soffan, en kundkiosk utvecklad för att 
fungera som ett informationsstöd för Ikeas soffkunder; samt en konkret IT-fråga 
på en mindre svensk skola mitt under en hektisk "IT-period". 

S  ä  I j s  t ö  d s s t u d i e n  

Studierna av Säljstöd började redan hösten 1989 med att Volvohandelns Utveck
lings AB (VU), tillika det utvecklingsbolag som knutits till dels landets alla Volvo
handlare dels Volvokoncernen, ville ha hjälp med att värdera kundnytta i ett helt 
nytt säljstödssystem. Efter många och långa diskussioner hade de drivande inom 
VU enats om att nästa generations säljstödssystem skulle vara ett informations
system som var bra framför allt för bilhandelns kunder. Enigheten för detta för
slag byggde på antagandet att det som var bra för kunden också var bra för 
Volvo. Det uppdrag som bland annat undertecknad1 gick in i gick, kan man säga, 
ut på att värdera detta säljstödssystem i relation till kundnytta. 

Ett verkansproblem visade sig snart vara att Säljstöd var oerhört systemberoende. 
Dess verkan bestämdes i många fall av faktorer "vid sidan" av det som ansetts 
relevant. Säljstöd visade också tecken på ett diskriminerande och en missriktning. 

ligtvis inte acceptabelt att som forskare oreflekterat acceptera de ideal som studerade prakti
ker arbetar för. För att uppfylla avhandlingens syften på ett etiskt sett mer försvarbart sätt 
kommer de sätt att se på informationsteknik som identifieras respektive formuleras att disku
teras både i verksamhetsmässiga och etiska termer. 

1 Studierna av de två första projekt som här behandlas har i varierande grad genomförts till
sammans med eller med stöd från Olov Forsgren, Anna Croon samt Mikael Söderström vid 
institutionen för informatik, Umeå Universitet. Detta gör att jag valt att tala om "vi", "vår" 
och "våra" vid redovisningarna av dessa två studier. 
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Informationssystemet främjade vissa kunder och säljare på bekostnad av andra. 
Vidare visade sig Säljstöd flera gånger bli missuppfattat och orättvist bedömt. Säljare 
och kunder läste in och bedömde informationssystemet utifrån innebörder som 
definitivt inte "lagts dit". Dessutom gick att iaktta att Säljstöd i flera fall användes 
felaktigt. Det användes på sätt långt ifrån vad som dess designers hade förväntat 
sig. För samtliga verkansproblem kan också sägas att de i stort var oförutsedda 
och svårbemästrade. 

Bland iakttagna designinkonsekvenser fanns att Säljstöds designers var koncen
trerade mot en tämligen snäv designdomän, speciellt när man relaterade denna 
domän till deras verksamhetsförbättranden. De koncentrerade sitt designarbete 
till Säljstöd och användningsutbildning av säljare trots att den stora idén bakom 
hela projektet vara att förbättra kundnyttan. Vidare gick att iaktta tämligen fan
tasi- och uddlösa utbildningsinsatser. Trots att projektet skulle mynna ut i ett helt 
nytt sätt att sälja och köpa bil bestod deras utbildningsinsatser i huvudsak av an
vändningsutbildning riktad mot deras säljare. 

Bland de praktiker som mest handgripligt var inblandade i detta projekt tolkade 
jag det som att det dominerande sättet att se på informationsteknik var en verk-
tygssyn. Detta gick att iaktta i deras designarbeten och sätt att tala om Säljstöd. 

Soffan- och skolstudien 
Studien av Soffanprojektet, vilken pågick i samarbete med Ikea från hösten 1993 
och fram till hösten 1995, hade många likheter med studien av Säljstödsprojektet. 
Å ena sidan hade vi i uppdrag att värdera Soffansystemet med avseende på 
kundnytta, å andra sidan gavs utrymme för studier av såväl verkan som förbätt
ringsarbete. På ett generellt plan innebar denna studie iakttagelser som liknade 
de som Säljstödsstudien inneburit, även om denna studie nog visade ännu tydli
gare tecken på en del saker. 

Precis som vid Säljstödsstudien visade det sig lätt att identifiera problem med sys
temberoenden, diskrimineringar, missuppfattningar och felanvändningar. Det 
gick också att se en tydligt verktygssyn och utslag av en ganska snäv designdo
män. Till dessa iakttagelser kunde även läggas en ny iakttagelse och en ny desig
ninkonsekvens i form av ett fastlåst mål- och problemarbete. Trots goda skäl hade 
Soffans designer svårt att sätta sig in i och acceptera exempelvis andra mål för 
Soffan än det initiala visualiseringsmålet. 

Skolstudien inleddes under våren 1996 och hade en annan karaktär än Säljstöds-
och Soffanstudierna. Denna handlade främst om förbättringsarbetet, och detta ut
ifrån två olika inriktningar. Den ena var att studera de sätt att se på informations
teknik som beslutsfattare på olika nivåer gett uttryck för och den betydelse som 
dessa sätt att se på informationsteknik hade för denna specifika skola. Den andra 
inriktningen var att pröva de lärdomar1 som jag kommit fram till genom de före
gående två studierna, det vill säga Säljstöds- och Soffanstudierna. 

1 I samband med Volvo- och Ikeastudierna var jag med och utvecklade en modell för att be
skriva marknadsorienterad informationsteknik, det vill säga informationsteknik som framförallt 
skulle vara betydelsefulla för dessa verksamheters kunder. Denna modell speglar rätt väl de 
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Denna studie innebar vissa indirekta iakttageler av informationssystems verkan 
genom att lärare och fritidsledare responderade och kunde ge egna exempel från 
skolans värld när jag beskrev de verkansproblem som jag iakttagit i de två före
gående studierna. Än mer intressant var dock iakttagelsen av en ny designinkon
sekvens. I stort sett undantagslöst framstod personal och beslutsfattare på de 
flesta tänkbara nivåer som präglade av en verktygssyn. I detta fall framstod detta 
dessutom som upphov till ett slags kompetensproblem. Genom att betona datorn 
som ett verktyg framstod det som att man på olika sätt råkade definiera bort cen
tral verksamhetskompetens. Det vill säga, ställde vissa verksamhetsföreträdare utan
för verksamhetens IT-diskussioner med utgångspunkt i ett underförstått anta
gande om att de som inte behärskade detta verktyg inte heller hade den kunskap 
som fordrades för att kunna bidra med något i en datoriseringsprocess. En verk
tygssyn framstod här som en kunskapsdränerare, och detta på vad som såg ut att 
vara betydelsefull verksamhetskunskap. 

Två preciserade frågeställningar 

För att sammanfatta dessa tre studier och samtidigt precisera de frågeställningar 
som avhandlingen till stor del kommer behandla kan konstateras att de iakttagel
ser som gjorts både överlappat och kompletterat varandra. Vad gäller min tolk
ning av praktikernas sätt att se på informationsteknik kan dock konstateras en 
tydlig gemensam nämnare, nämligen en verktygssyn. Om man antar att denna 
tolkning är riktig kan man fråga sig vilken betydelse som detta sätt att se på in
formationsteknik kan ha haft för de sätt på vilka de behandlat sina verkans- och 
designproblem. I och med dessa tre projektstudier kan avhandlingen från och 
med denna punkt till stor del sägas behandla följande frågeställningar. 

• Om man antar att praktikerna hade en verktygssyn, i vilken utsträckning skulle då 
detta antagande kunna förklara iakttagna designinkonsekvenser och deras problem 
med att förutse och bemästra iakttagna verkansproblem? 

Inom ramen för denna frågeställning kommer också föras diskussioner kring ifall 
en verktygssyn kan utgöra en försvarbar utgångspunkt för ett verksamhetsför
bättrande och exempelvis ge en såväl korrekt som uppfordrande beskrivning av 
informationssystems verkan. För att, som tidigare nämnts, få bättre möjligheter 
att bedöma ifall de studerade praktikerna utgått från en verktygssyn, men också 
för att på ytterligare ett sätt bidra till avhandlingens första två syften, kommer 
även mer teoretiskt orienterade studier bedrivas. Vid sidan om denna första frå
geställning kommer även studier bedrivas för att formulera ett alternativ till en 
verktygssyn. I avhandlingen formuleras ett sätt att se på informationsteknik kal
lat en kontextuell IT-förståelse. Som en andra frågeställning kommer avhand
lingen därför behandla: 

• Om man istället antar att dessa praktiker skulle ha haft en kontextuell IT-förståelse, i 
vilken utsträckning skulle detta då ha kunnat innebära att iakttagna problemsitua
tioner skulle lösts upp? 

lärdomar som jag här avser. Den kom att benämnas MIT-modell. Se Albinsson «Sc Forsgren 
(1997). 
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En förhoppning är att ett behandlande av dessa frågeställningar ska kunna bidra 
till ett uppfyllande av avhandlingens syften. Vad man kan fråga sig är dock vad 
dessa frågeställningar och avhandlingens syften representerar för typ av forsk
ning. 

1.3 Relaterad forskning 

För att positionera detta avhandlingsarbete gentemot annan IT-forskning vill jag 
lyfta fram dels tre väsentliga aspekter av detta arbete dels ett par forskare som 
jag betraktar som särskilt intressanta. Arbetet handlar i hög grad om verkansstu
dier. Det vilar på ett praktiskt kunskapsintresse med förhoppningar om att för
bättra informationsteknikens verksamhetsbidrag. Det behandlar betydelsen av män
niskors föreställningar om informationsteknik. Beskrivet på detta sätt är detta arbete 
långt ifrån unikt. Det är snarare en spegling av en forskning som pågått förhål
landevis länge och som röner allt större intresse inom senare tids IT-forskning. 
Bland de mer intressanta nutida representanterna räknar jag Claudio Ciborra, 
Wanda Orlikowski, Rob Kling och Burt Swanson. 

Verkans studier 
Bland tongivande och mer betydelsefulla forskare som ägnar sig åt verkansstu
dier räknar jag faktiskt samtliga ovan nämnda personer. Kling har under i stort 
sett två decennier bedrivit studier av konsekvenser och användning av informa
tionsteknik. På senare tid har detta exempelvis tagit sig uttryck i studier av kopp
lingar mellan förbättrad teknik och förbättrat socialt liv vilka oftast visat sig vara 
tvetydiga1. Han har hela tiden hävdat betydelsen av att studera datorer som del i 
ett större socialt-tekniskt sammanhang. 

Swanson å sin sida tycks i hög grad intresserat sig för informationsteknikens roll i 
företag och affärsdrivande verksamheter2. Hans position har dock stora likheter 
med Klings. Även Swanson betonar att informationsteknik har mycket långtgå
ende implikationer för organisationer och företagande, och betonar kraftigt att 
denna teknik spelar en mycket aktiv roll i verksamheter. Detta gör den exem
pelvis genom att dess data tas för givna, och att organisationsstrukturer, rutiner, 
arbetstakt och så vidare förkroppsligas och institutionaliseras. I hans syn på rela
tionen människa-dator hävdar han att man åtminstone, förutom användare och 
informationsteknik, måste ge utvecklingspersonal en plats i bilden. Annars går 
det inte att få vare sig system eller teknik att fungera och leva vidare. 

Ciborra har sedan något tiotal år tillbaks studerat hur organisationer försöker 
dra, och misslyckas med att dra fördel av modern informationsteknik3. Genom 
dessa studier har han blivit alltmer på det klara med att essensen och innebörden 
i utvecklandet och användandet av denna teknik undgår vår förståelse idag, och 

1 Kling (1996) 
2 Se Swanson & Beath (1989). 
3 Ciborra (1993) 
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möjligtvis också i framtiden1. Han har observerat fenomen som att planer stän
digt måste göras om, att överraskningar aldrig slutar dyka upp, att anpassningar 
hela tiden måste genomföras utan närmare eftertankar, och att det är improvise
rande utifrån omständigheter snarare än ett planerande som utmärker inblan
dade praktikers handlingar. För Ciborra innebär dessa observationer ett behov 
av att tänka om och reflektera över de sätt på vilka vi oftast föreställt oss organi
sationer, människor och information2. 

Även Orlikowski bedriver alltså intressanta verkansstudier, bland annat med in
riktning mot hur organisationer och individer använder olika moderna informa
tionssystem. Mest känd är nog hennes studier av programvaran Lotus Notes och 
de sätt på vilken en användning av denna programvara i konkreta fall har ut
vecklats3. Hon har bland mycket annat konstaterat att det saknas överenskom
melser angående hur informationsteknik ska definieras och vilken roll som den 
spelar i organisationer. I linje med detta hävdar hon behovet av både använd
ningsstudier och undersökningar om våra nuvarande innebörder i teknik och 
dess roll i organisationer. 

IT-forskning, baserad på ett intresse för verksamhetsförbättrande 

Kling har, som nämnts, ägnat många år åt att studera konsekvenser av datorise
ring. En sida av detta har dock, menar jag, hela tiden varit att försöka bidra till 
kunskap för att informationsteknik ska kunna förbättras till stöd för dess omgi
vande sociala sammanhang. Han har berört detta i termer av ett bättre socialt 
liv4, men också i termer av förbättrade organisationer. I en artikel där han tydligt 
tar avstånd från en utredning som föreslår att stora forskningsresurser ska satsas 
på att i detalj beskriva den logik som utmärker olika organisationer i syfte att 
skapa grund för ofelbar IT-design, diskuterar han den problematik som håller på 
att uppstå på grund av att studenter utbildats på datorer i matematisk-logiska ter
mer och inte i hur de ska göra för att få högpresterande informationsteknik att 
bidra till högpresterande verksamheter5. 

Swanson, å sin sida, har fokuserat informationstekniken relativt organsatoriska 
sammanhang och på olika sätt diskuterat hur design- och förvaltningsarbete bor
de utformas för att de så bra som möjligt ska kunna bidra till verksamhetsut
veckling. Bland annat har har argumenterat för ett vidgande av själva (informa
tions-) systembegreppet. 

Ytterligare en grupp forskare som berört informationsteknik som del i ett verk
samhetsförbättrande är McKenney, Copeland och Mason6. De har bedrivit stu
dier som behandlat skeenden från början av 50-talet till inledningen på 90-talet, 
och som gått ut på att förstå några av de mest framgångsrika datoriseringspro-

1 Ciborra (1996) 
2 Ciborra (1997) 
3 Orlikowski (1992a och 1992b) 
4 Kling (1996) 
5 Kling (1994) 
6 McKenney et al (1995). 
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jekt som hitintills bedrivits. De har studerat projekt som varit framgångsrika i så 
måtto att de företag som dessa projekt berört har vunnit stora strategiska fram
gångar genom utvecklandet, införandet och utnyttjandet av informationsteknik. 
Studierna har behandlat projekt hos Bank of America och American Airlines och 
bland annat resulterat i ett identifierande av roller och omständigheter som varit 
betydelsefulla för dessa projekt. Ytterligare en intressant omständighet vad gäller 
dessa projekt är att de också tolkats och behandlats av Ciborra1. 

Forskning om föreställningar om informationsteknik 
Ciborra och Orlikowski är betydelsefulla representanter för forskare som bedri
ver vad jag betraktar som verkansstudier, men också som representanter för for
skare som studerat föreställningar om informationsteknik. Ciborra har studerat 
betydelsen av och kvaliteten i de sätt på vilka vi uppfattar såväl informationstek
nik som organisationer, men också formulerat alternativa sätt att föreställa sig de 
bägge2. Orlikowski har bland annat studerat vad hon kallar teknikgestaltningar3. 
Det vill säga, de underliggande antaganden, förväntningar och kunskaper som 
folk har om teknik. Det är antaganden och så vidare som hon hävdar är centrala 
för en förståelse för teknikutveckling, användning och förändringar i organisa
tioner. 

Forskning om föreställningar ligger också nära en annan forskningsinriktning, 
nämligen forskning om metaforer. Två forskare som på spännande sätt diskute
rat datormetaforer men också behandlat en verktygssyn är Lars-Erik Janlert och 
Bo Dahlbom. I olika texter har de diskuterat bland annat en verktygsmetafor och 
implikationer från en sådan metafor4. Det är diskussioner som kan ge tankeväck
ande bilder av både verktyg och informationssystem, men också skapa bra ut
gångspunkter för att börja tänka på såväl metaforer som datorer och verktyg. 
Även Pelle Ehn har diskuterat datormetaforer. I hans fall har det dock handlat om 
mer än ett sätt för att tänka på datorer. I hans avhandling tar han utgångspunkt i 
en verktygsmetafor som ett mycket centralt ideal för både informationssystem 
och systemdesign5. 

Ytterligare en forskare som bedrivit forskning med viss anknytning till föreställ
ningar om informationsteknik är Sherry Turkle. Hon har under många år stude
rat samband mellan människors tänkande på och interaktionen med denna tek
nik. Hon har även försökt se samband med personlighetsförändringar6. Hennes 
utgångspunkter har bland annat varit att betrakta datorn som ett projektiv och 
dess verkan som något kollektivt. En dators verkan kan inte betraktas som en
bart en fråga på det individuella planet. Vidare menar hon att ett arbete med da

1 Ciborra (1991) 
2 Se Ciborra (1993 och 1996) samt Ciborra & Lanzara (1990 och 1994). Ciborra & Lanzara kom

mer beröras mer längre fram i denna avhandling, närmare bestämt i kapitel åtta. 
3 Hon talar egentligen om technological frames men jag tror att teknikgestaltningar är en över

sättning som kommer rätt nära hennes innebörd. Se Orlikowski & Gash (1994). 
4 Janlert (1985) samt Dahlbom & Janlert (1988) 
5 Ehn (1988) 
6 Turkle (1980 och 1984) 
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tor är mer än en teknisk akt. Det är i minst lika hög utsträckning en social akt, och 
summan av allt den som påverkar denna akt. 

Ett alternativt sätt att se på detta arbete 
En del IT-forskare som exempelvis Bo Dahlbom har under senare tid hävdat be
hovet av en IT-forskning som också koncentreras mot teoriskapande1. Sett mot 
bakgrund av denna ståndpunkt kan det formulerande som här kommer att göras 
av en kontextuell IT-förståelse i viss mån relateras till ett teoriskapande. Det sätt 
att se på informationsteknik som jag talar om är, som kunskap betraktad, främst 
relaterad till en praktisk gestaltande IT-kunskap. Det kan dock också kopplas till 
en annan innebörd. I en teorigenererande och teoriskapande process k an ett explicit 
formulerat synsätt även betraktas som ett förstadium till en mer utvecklad teori, 
det vill säga ett slags teoriutkast2. 

Det formulerande av en kontextuell IT-förståelse som görs i detta arbete går att 
betrakta som ett försök till formulerande av ett teoriutkast. Vid en striktare jäm
förelse är dock detta sätt att se på informationsteknik, i den bemärkelse som här 
avses, vidare och svagare men ändå med egenskaper som ofta förknippas med 
teorier. Exempelvis är den kontextuella IT-förståelsen skapad i ett syfte att göra 
annars svårbegripliga iakttagelser begripliga och fattbara3. 

Ett synsätt som ett teoriutkast betraktat behöver inte ligga särskilt nära ett hand
lande medan ett synsätt betraktat som del i ett praktiskt kunnande bara kan exis
tera i samband med ett handlande. Samtidigt kan sägas att övergångar från teo
riutkast till praktiskt kunnande och vice versa inte behöver vara särdeles drama
tiska. Det finns ingenting som hindrar en teori från att gå in i någons handlande 
och på så sätt bli del i ett praktiskt kunnande. Det är i stort sett vad som hänt när 
ett explicit formulerat synsätt blir till något som tillämpas på ett mer eller mindre 
omedvetet sätt. Och omvänt så finns det inget principiellt som hindrar ett synsätt 
som kommer till uttryck i ett praktiskt kunnande från att bli explicit formulerat 
och på så sätt kandidera till ett teoriutkast4. Åtminstone inte enligt de forskare 
som är beredda att erkänna praktisk kunskap som just kunskap. 

Som tidigare framgått är avhandlingen i flera avseenden ett försök att ta utgångs
punkt i den filosofiska pragmatismen. För att förstå det arbete som presenteras i 
denna avhandling ska man nog också betrakta det som ett uttryck för ett dubbelt 
kunskapsintresse. Dels ett teoretiskt genom vilket jag helt enkelt är intellektuellt 
intresserad av att veta mer om dessa projekt och avhandlingens kunskapsobjekt. 
Dels ett praktiskt moraliskt utifrån vilket kunskap om dessa objekt framstår som 
viktig och angelägen. Det senare inte minst med tanke på studerade praktiker 
och deras klienter. Jag vill veta mer om våra sätt att se på informationsteknik i 

1 Dahlbom (1996). 
2 Detta diskuteras bland annat i Asplund (1987a) 
3 Detta sätt att tala om synsätt och deras relation till teorier förs fram i Asplund (1987a). 
4 Det finns alltså inga direkta hinder mot att ett synsätt blir explicit formulerat, men däremot 

några ganska så stora svårigheter. Och detta, inte minst med tanke på detta praktiska kun
nandes tysta kvalitéer. 
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relation till hur vi nyttjar och utformar denna teknik, men känner samtidigt att 
det är viktigt att skapa och föra fram mer kunskap om dylika relationer och syn
sätt som ett led i att förbättra detta nyttjande och utformande. 

För många kan det säkert tyckas som att detta intresse och engagemang har lite 
med själva informations tekniken att göra. Detta är dock fel, vilket jag återkom
mande kommer att försöka göra klart. Ett av de viktigaste resultaten från detta 
arbete är att människors sätt att se på informationsteknik är en del av informa
tionsteknikens väsen. Detta är möjligtvis en radikal ståndpunkt, men inte desto 
mindre central. Genom att våra sätt att uppfatta, utforma och nyttja denna teknik 
är beroende av så pass dolda faktorer som våra sätt att se på informationsteknik 
blir en tydlig gränsdragning mellan informationssystem och människors egna 
meningsskapanden orimlig. 

1.4 Avhandlingens disposition 

För att grovt redovisa avhandlingens disposition kan man säga följande. Kapitel 
ett utgör en introduktion till arbetet i dess helhet. I kapitel två ges en presentation 
av de kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter som ledsagat detta 
avhandlingsarbete. Dessutom görs en genomgång av de arbetssätt som valts för 
de empiriska studierna. Kapitel tre, fyra och fem är redovisningar av de empi
riska studierna. I kapitel sex görs en fördjupning i en verktygssyn samtidigt som 
den första av de två frågeställningarna ovan1 blir behandlad. Kapitel sju och åtta 
utgörs av fördjupningar i de sätt på vilka förbättringsarbeten och praktikens pro
cesser (betraktade som det sammanhang i vilket informationssystem verkar) 
framträder utifrån en filosofisk pragmatisk utgångspunkt. I kapitel nio formule
ras och presenteras ett alternativ till en verktygssyn, baserat på de fördjupningar 
som gjorts i de två föregående kapitlen. Alternativet, alltså benämnt kontextuell 
IT-förståelse, presenteras i form av en begreppsram. Kapitel tio utgör ett prö
vande av detta alternativ. Det vill säga, en kontextuell IT-förståelse. Prövandet 
sker både gentemot de iakttagelser som redovisats i kapitlen tre till fem, och ge
nom ett konfronterande med berörda praktiker. Avhandlingen avslutas i kapitel 
elva med ett antal övergripande slutsatser. Dessa är formulerade i syfte att dels 
knyta ihop dels diskutera i vad mån detta arbete lett fram till det som avsågs. 

1 Se alltså avsnitt 1.2. 
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2. KUNSKAP, FORSKNING & F RAMÅTSKRIDANDE 
Denna avhandling tar utgångspunkt i ett praktiskt kunskapsintresse och är i hög 
utsträckning fokuserad mot praktikers gestaltande och sätt att se på informa
tionsteknik. I detta kapitel ska jag ge en bild av den kunskapsteori och den forsk
ningsmetodik som är tänkt att dels genomsyra dels ges rättvisa av denna av
handling. Jag ska också presentera några av de mer jordnära metodologiska ställ
ningstaganden som gjorts och de konkreta arbetssätt som jag följt under främst 
avhandlingens empiriska studier. 

2.1 En kunskapssyn baserad på den filosofiska pragmatismen 

Enligt den gängse och sedan lång tid tillbaks etablerade synen på forskning och 
vetenskap har sanningen och sann kunskap en särställning. Kriteriet korrespon
dens utgör ledstjärnan framför alla andra. Relaterad till denna etablerade syn är 
de kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter som denna avhand
ling antagit till viss del utmanande. För att bättre klara ut vad det är som jag för
söker göra och vilka ledstjärnor som har ledsagat detta arbete ska jag lyfta fram 
några kortare diskurser över den filosofiska pragmatismen. Jag ska också förhål
la mig till delar av en vetenskaplig och filosofisk debatt och därigenom ge skäl till 
det objekt som jag studerar men också de sätt på vilka jag studerar detta objekt. 
Ett genomgående tema är hur kunskap ska kunna relateras till handling och för
bättrande. 

I sin artikel "The Resurgence of Pragmatism"l ger Richard Bernstein en bra bild av 
den klassiska filosofiska pragmatismen och dess återuppståndelse. Även om det 
finns mycket som skiljer såväl de klassiska som de moderna pragmatiska filoso
ferna åt menar Bernstein att det går att se alla dessa personers arbeten som ut
tryck för en distinkt filosofisk rörelse. Det vill säga, den filosofiska pragmatis
men2. Bland de klassiska namnen identifierar Bernstein främst Charles Pierce, 
William James, John Dewey och Georg Mead. Bland de moderna efterföljarna lyf
ter han fram Hilary Putnam och Richard Rorty3. Det finns goda skäl till att också 
räkna in Bernstein själv i denna senare skara. 

Ett gemensamt tema för klassikerna var, menar Bernstein, ett enträget ifrågasät
tande av själva idén att filosofi och forskning vilar på grunder vilka man kan 
känna med säkerhet. Ett annat var att utmana det tysta antagande som sade att 
rationalitet och legitim kunskap verkligen fordrade säkra grunder. Istället argu
menterade de för all forsknings felbarhet och riktade ljuset mot de intersubjek-
tiva, sociala och gemensamma dimensioner som utmärker erfarande, språk och 

1 Bernstein (1992). 
2 För många går denna tankeskola/filosofi under namnet den amerikanska pragmatismen. I 

fortsättningen kommer jag dock enbart att skriva pragmatismen. 
3 I en del av sina verk diskuterar både Bernstein och Putnam huruvida Rorty egentligen är 

att betrakta som efterföljare till de pragmatiska klassikerna. Bernstein tycks oftast tendera till 
att se Rorty som en pragmatist medan Putnam ställer sig väldigt tveksam (för att inte säga 
avvisande) till detta. Se exempelvis Putnam (1995, sid 64). 

17 



Kapitel 2 - Kunskap, forskning & framåtskridande 

undersökande. Vidare ville de avvisa de doktriner om mekanisk determinism 
som var så populära under sent 1800-tal. Istället var de övertygade om att män
niskor kan påverka sina öden, även om de aldrig kan komma undan oväntade 
händelser och tillfälligheter. 

I våra dagar kan man, enligt Bernstein, se ett förnyat intresse för de pragmatiska 
ternana. Återigen finns det ett antal filosofer som argumenterar mot dikotomier 
som fakta - värde, som betraktar sanning och rättfärdigande som tätt samman
kopplade, och som ser filosofi som ett försök att uppnå det goda. Rorty har ex
empelvis engagerat sig i en typ av kulturell och social kritik som riktar sig till en 
mycket bredare publik än filosofer. Rorty betraktar genom denna kritik sina 
med-intellektuella som medborgare i en livsduglig demokrati, snarare än bara 
akademiker. Putnam har också alltmer riktat sin uppmärksamhet mot frågor om 
åtaganden och det goda i ett demokratiskt samhälle. Båda är på olika sätt 
beundrare av John Dewey för det att han lyckades vara en intellektuell som 
kunde kombinera sitt aktiva intresse för vardagens alla problem med en fi
losofiskt reflektiv medvetenhet av den intellektuella kontexten och horisonten för 
de egna interventionerna. 

Centrala inslag i den på nytt födda pragmatismen är, enligt Bernstein, försök att 
mobilisera ett moraliskt ursinne för de svaga, att kunna hålla sig till en moralisk 
vokabulär gemensam för både väl- och lågutbildade, samt att hålla liv i idéer om 
demokratiska principer. Inom denna filosofi finns fortfarande: en skarpt kritisk 
inställning till varje hänvisning till det absoluta; ett insisterande på en stabil plura
lism vad gäller erfarande, tro och forskning; ett avvisande av alla fakta - värde 
dikotomier och istället en hängivenhet åt etisk-politiska frågeställningar; samt en 
stark känsla för människans ändlighet, felbarhet och ovisshet. Även om inte 
Bernstein gör det i denna artikel finns det goda skäl till att också räkna in West 
Churchman1 bland dem som under våra dagar argumenterat för en dylik 
pragmatism. I flera av hans verk återkommer han gång på gång till diskussioner 
baserade på precis sådana inslag som Bernstein lyfter fram. 

I sin bok "Pragmatism - An Open Question"2 tar Hilary Putnam i någon mån vid de 
diskussioner som Bernstein för genom att inleda med frågan om ett upplyst sam
hälle kan undvika en förgörande moralisk skepticism utan att falla tillbaka in i en 
moralisk "auktoritärism". Enligt Putnam är det denna fråga som lett honom in 
mot pragmatismen och olika närmare studier av dess stora klassiker. I denna bok 
behandlar han speciellt sanningsbegreppet och de formuleringar som utgått ifrån 
William James. I James tankevärld var en motsättning mellan filosofin om hur vi 
ska leva våra liv och om hårda tekniska frågor falsk. Vi vill ha ideal och ett 
realistiskt synsätt, och att dessa stödjer varandra. Ett synsätt som inte tar seriöst 
på frågan om det finns eller inte finns amerikanska krigsfångar i Vietnam är, en
ligt en sådan tankevärld menar Putnam, såväl oetisk som opragmatisk. 

1 Putnam (1995, sidan 13) är tydlig på den punkten att Churchman, som efterföljare till Singer 
och James, hör hemma i den pragmatiska tradition som här diskuteras. Detta är av betydel
se i och med att Churchman senare kommer få en framskjuten position i denna avhandling. 

2 Putnam (1995). 
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En nyckel till förståelse av en pragmatisk syn på sanning och kunskap är, enligt 
Putnam, begreppen holism och direkt realism. Å ena sidan är fakta, värde, teori 
och tolkning ömsesidigt genomträngande och beroende, å andra sidan är det vi 
uppfattar av ting och händelser något som är "där ute" och inte några privata er
farenhetsdata. En förklaring som vi uppfattar som oerhört överdriven och som 
bröt med alla våra föreställningar skulle vi aldrig, menar Putnam, låta passera 
som sann. Detta inbegriper dock värdefrågor. Vad ska egentligen räknas som 
oerhört överdrivet? Att tala om ting och händelser "där ute" och en tillgång till 
någon form av gemensam verklighet är vidare inte, menar han, att säga att vi 
måste ha tillgång till något för-konceptuellt och aprioriskt. En tillgång till en ge
mensam verklighet innebär snarare att vi kan forma delade begrepp, med 
betoning på "vi" och det aktiva i "forma". 

Den vanligaste synen på sanningsbegreppet är utan tvekan korrespondens, i be
märkelsen överrensstämmelse. Men, säger Putnam, att säga att sanning är korre
spondens med en verklighet är inte falskt, men däremot tomt, om inte något sägs 
om denna korrespondens. Denna korrespondens behandlas dock ständigt, menar 
Putnam, som något ockult, vilket också gäller för vårt antagande att vi begriper 
detta med korrespondens. Vi kan säga att påståendet "denna stol är blå" 
korresponderar med en verklighet, men för att säga vilken verklighet som avses 
fordras denna specifika sats. Ofta talas det, menar han, om "sakerna i sig självt", 
men också detta är ganska tomt. Att fråga efter detta är, enligt Putnam, att be 
världen beskriva sig själv på sitt eget språk, men ett sådant finns inte. Det finns 
bara språk som vi språkanvändare skapar för olika syften. Vi kan lära, ändra och 
skapa språk, och i dessa kan vi uttrycka sanningar. Och det är, menar Putnam, att 
beskriva verkligheten. Men om någon då invänder att detta inte är att beskriva 
verkligheten "i sig självt", då säger denne ingenting. 

Från kunskapsteorier till teorier om undersökande 

Om man tar de filosofiska pragmatisterna på allvar blir det svårt att oreflekterat 
hålla kvar vid sannings- och kunskapsbegrepp som i huvudsak handlar om kor
respondens och avbildning. Detta får därigenom stora konsekvenser för vad som 
är att räkna som försvarbart forskande. Den bland de klassiska pragmatisterna 
som tydligast diskuterat och formulerat tankar kring forskande är John Dewey. I 
detta avsnitt ska jag försöka återge några av de grundläggande idéerna i hans 
sätt att diskutera forskning och kunnande. 

Larry Hickman ger i sin bok "John Dewey's Pragmatic Technology"1 en ingående 
bild av John Dewey och hans syn på såväl forskning som teknologi. Något som 
passar väl in i detta sammanhang. Dewey, säger Hickman, var intresserad av en 
kunskapsteori lika mycket som en metod för undersökande genom vilken er
farna problemsituationer kunde lösas. Och grunden för en sådan metod var inte 
absolut visshet. En sådan är illusorisk och inte heller nödvändig för ett acceptabelt 
vetande (knowing). Dewey försökte göra en radikal rekonstruktion av traditio-

1 Hickman (1990). 
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nella kunskapsteorier och ersätta dem med en teori om undersökande1. Detta för
sök kan härledas ur hans engagemang i problemsituationer och intresse för 
kunskapens praktik. 

Deweys teori om undersökande kan förstås genom hans syn på människan i 
världen. Hans syn på människan i världen framstår nämligen som en modell för 
hans teori om undersökande, och därigenom även hans syn på forskande. Män
niskan är kontinuerligt engagerad i ett undersökande i syfte att komma ifrån 
upplevda problemsituationer vilket samtidigt, tycks Dewey ha menat, borde ut
göra förebild för allt forskande. Forskning borde vara ett skapande av kunskap i 
syfte att komma ifrån problematiska situationer. 

Konceptet aktiv produktiv skicklighet var, säger Hickman, en nyckel till Deweys 
förståelse av (platsen för) människan inom och vid gränsen av naturens aktivite
ter. Det var det enda sätt på vilket man kunde förstå hur levd erfarenhet kunde 
befruktas och göras meningsfull, och genom vilket problemsituationer kunde lö
sas upp. Enligt Dewey var det ett fatalt filosofiskt misstag att skilja kunskap från 
handling.2 Det blev ett sätt att dölja det kontinuerliga, praktiska och levande i allt 
vetande. En uppgörelse med en problemsituation går ut på att tillskriva dess 
saker och händelser mening, och förstå dem. Detta var en utgångspunkt som bröt 
med stora delar av annan filosofi. Dewey var också kritisk till dominerande 
synsätt inom filosofin. God vetenskap och gott undersökande ska börja med tvi
vel i en verklig problemsituation. Annars blir det för "lite motstånd" för verkligt 
bra tester. För ett gott undersökande måste det gå att skapa konkreta, testbara 
konsekvenser och detta fordrar en verklig problemsituation. Reflektivt tänkande 
- eller undersökande - börjar som ett försök att komma ur något problem. 

Deweys syn på undersökande börjar, menar Hickman, i termer som är existenti
ella. Som människor är vi konstant involverade i oreflekterat erfarande som 
främst konstitueras av kvalitéer som kan röra uppskattning och avsky, beslut, 
användande och lidande, men inte kunskap. Inledningsvis är det deltagande, och 
inte reflektion, som karaktäriserar vår inblandning i dessa icke-kognitiva 
erfarenheter och upplevelser. Det är ett fokus och en kontext, men inte reflektion 
som utmärker detta "varande". Och så kan det fortsätta så länge som en situation 
framstår som oproblematisk. Men när en situation fordrar respons av något slag 
blir reflektion och ett kognitivt intresse dominant. Då försöker vi gå utanför den
na situation för att förstå den. Vi börjar söka efter ett "verktyg" att använda för 
att lösa upp den uppkomna problemsituationen. Syftet med detta verktyg är att 
reorganisera gjorda upplevelser så att vi kan komma förbi deras olikhet, inkom
patibilitet och inkonsistens. Ett verktyg kan, i denna bemärkelse, vara en teori, ett 
förslag, en handlingslinje och så vidare men inte automatiskt en lösning. Innan 
det kan leda fram till en lösning måste det testas mot det problematiska "materia
let" vilket varit orsaken till att detta verktyg valts eller skapats. 

1 Undersökande är en översättning av det engelska begreppet inquiry. "Undersökande" skul
le därigenom kunna bytas ut mot förfrågan, efterfrågan, utredning och så vidare. I detta 
sammanhang har jag dock bedömt "undersökande" som den mest lämpliga översättningen 
av Deweys inquiry. 

2 Dewey ville egentligen ersätta det traditionella kunskapsbegreppet med berättigat påstående. 
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Artefakten skapad genom detta undersökande, enligt Dewey, är betydelser, eller 
mening, vilket samtidigt är konstitutivt för vad som är viktigt i mänskligt erfa
rande och upplevande. Vi vill förstå och skapa mening i de situationer som vi 
möter. Allt erfarande är dock inte medvetet. Snarare menar Dewey att endast en 
mycket liten och skiftande bit av erfarandet innebär ett medvetande. Undersö
kande och kunnande är heller inte något som bara hör hemma i hjärnbarken, 
utan är händelser under vilka hela organismen och dess utsträckning är med. 
Inom ramen för Deweys teori om undersökande finns det överhuvudtaget ingen 
grund för att skilja utom- från inomkroppsliga verktyg. För ett undersökande 
syfte är inte ens skinnet någon bra indikering på var organismen slutar och 
omgivningen börjar. Kroppen, i dualismen kropp och själ, pekar bara ut de 
aspekter av en organism som hänger oavbrutet samman med naturen i övrigt, 
medan själ pekar ut de karaktärer och konsekvenser som är särskiljande och som 
träder fram när kropp är involverad i en vidare, mer komplex och ömsesidigt be
roende situation. Jag kan egentligen inte påstå att jag förstår denna sista sats, men 
jag tror att en andemening är att också dualismen kropp och själ ska betraktas 
som tämligen missvisande. 

Människan och världen - det studerade 

I centrum för John Deweys diskussioner om forskande och kunskap finns alltså 
hans radikala rekonstruktion av kunskapsteorier och ersättandet av dessa med 
en teori om undersökande. Detta är dock en teori med många bottnar. Man kan 
säga att den handlar lika mycket om forskandet och dess mål som om det som 
ska studeras. Han för inte bara fram ett nytt sätt att betrakta forskande. Han läg
ger också grunden till ett alternativt sätt att tänka på människan i världen, vilket 
bland mycket annat får stora konsekvenser för forskningens "objekt" och for
skarens förhållande till detta objekt. För att bättre förstå detta alternativa sätt att 
tänka på människan i världen och de konsekvenser som det har för forskande 
ska jag återge en del av de tankar som förts fram av Hans-Georg Gadamer. 

Hans-Georg Gadamer är främst känd som portalfigur för den moderna herme-
neutiken. I Richard Bernsteins bok "Bortom objektivism och relativism"1 går han 
istället att läsa i anslutning till den filosofiska pragmatismen. Gadamer visar, me
nar Bernstein, ett sätt att tänka och förstå vårt vara i världen. Jag menar att han 
också ger ledtrådar till att förstå den filosofiska pragmatismen och det sätt som 
Dewey betraktar människan i världen. 

För Gadamer är hermeneutiken mer än bara en metod. Med utgångspunkt i Hei
degger ger sig Gadamer snarast på vad Bernstein kallar en ontologisk vändning 
av den traditionella hermeneutiken. Det centrala begreppet i all hermeneutik är 
förståelse, men förståelsen är inte, tycks Gadamer mena, en operation utan en ur
sprunglig existensform. För honom innefattar förståelseakten både ett applika
tions- och tillägnelsemoment. Förståelseakten innefattar såväl tolkande som 
tillämpande. Hermeneutik i Gadamers tappning har, enligt Bernstein, en onto-

1 Bernstein (1987). 
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logisk betydelse och universalitet. Hermeneutiken hänger samman med vad 
människan är. 

Enligt Cartesianismen var det möjligt att dela upp varat i subjekt och objekt. Det
ta är, enligt Gadamer, en missuppfattning. För att illustrera detta talar han om le
ken. De lekande är inte lekens subjekt eller tvärt om. Det är leken som får uttryck 
genom dem. Detta kan vidare liknas vid talet. Som talande är vi är uppfyllda av 
dess anda. Det är saken som lockar fram tal. Gadamer skriver också om konst
verks ontologiska ställning. En åskådare är egentligen ingen åskådare utan en 
människa som deltar och är engagerad i ett konstverk. Det pågår en dynamisk in-
teraktion mellan konstverk och deltagare där båda är "närvarande". Ett konst
verk är på så sätt, enligt Gadamers hermeneutik, en existentiell händelse som full
bordas först vid upplevandet av det samma. Verket besitter en mening, men 
denna realiseras först i och genom förståelsens händelse. 

Enligt den traditionella hermeneutiken var den viktiga spänningen och rörelsen 
den mellan del och helhet. Enligt Gadamer är det lika viktigt att också ta med ut
tolkaren. Som människor är vi, enligt Gadamer, väsentligen varelser som 
konstitueras av och är invecklade i tolkande förståelse, vilket är som ett spel 
mellan förhandsstrukturer och "sakerna själva". Genom detta spel kan vi dels bli 
medvetna om våra fördomar och föreställningar dels förstå det som vi försöker 
förstå. Vi förstår alltså inte, enligt Gadamer, sakerna själva om vi inte inser att 
deras mening överskrider dem själva. Samtidigt ska dock inte hermeneutiken 
förväxlas med ett godtycke. Som människor kan vi kan inte med någon enkel 
viljehandling avgöra vad som är verkligt, sant och rätt. Vi kan aldrig undgå vår 
verkningshistoria. Vårt behov av förståelse hänger, enligt Gadamer, samman 
med den spänning som uppstår mellan det bekanta och det främmande vilket ger 
vårt verkanshistoriska medvetande en betydelsefull roll. Det påverkar vad vi finner 
värt att undersöka samtidigt som det är det medvetande som vi ständigt rör oss i 
riktning mot. 

För Gadamer är förståelsen universell men också betydelsefull med avseende på 
människors mellanmänsklighet. Som en förstående varelse dömer vi inte som 
oberörd åskådare utan ifrån en specifik tillhörighet. När vi vinner insikt om vad 
den andre säger utmanas våra fördomar och vidgas våra perspektiv1. Enligt Ga
damer kan den som äger förståelse kan inte förhålla sig oberörd. Ur tillhörighet 
skapas nämligen, menar han, en berördhet. 

Handlandet, och praktikernas teorier-i-användning 

Ett centralt begrepp relaterat inte minst till de teoretiska utgångspunkter som in
tagits för denna avhandling är Argyris & Schöns teorier-i-användning2. En persons 
sätt att se på informationsteknik är en del av dennes teorier-i-användning. För att 
ge en fördjupad bild av detta begrepp kommer här ges några inledande defini
tioner till teori och handling. 

1 Gadamer använder konsekvent begreppet horisont. Se exempelvis Bernstein (1987, sid 208). 
Det är dock inget direkt enkelt begrepp varför jag här väljer att istället skriva perspektiv. Jag 
tror att det är ett begrepp som bättre kan säga det jag här försöker säga. 

2 För inledande diskussioner om teorier-i-användning, se inledningen till denna avhandling. 
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En teori ska, menar Argyris & Schön1, utmärkas av egenskaper som generali tet, 
relevans, konstistens, fullständighet, testbarhet och enkelhet. En teori är inte nöd
vändigtvis accepterad, god eller sann utan en uppsättning sammanbundna påstå
enden som har samma referent - det vill säga föremålet för teorin. Teorier är 
förmedlare av och medel för förklaring, förutsägelse och kontroll. En förklarande 
teori förklarar skeenden genom att föra fram påståenden från vilka dessa skeen
den kan härledas, en förutsägande teori för fram påståenden genom vilka slutled
ningar om framtida skeenden kan göras, och en kontrollerande teori beskriver 
omständigheter under vilka skeenden av särskilda sorter kan sättas igång. Ge
mensamt för samtliga dessa teorier är dock formen "om... så...". 

Argyris & Schön definierar handling som mänskligt beteende som är korrigerbart och 
föremål för moget övervägande2. De betraktar handling som en följd av de handlings
teorier3 som människor har, och på så sätt något som i princip kan förklaras ge
nom att tillskriva en viss människa en viss handlingsteori. Den form som en 
sådan teori skulle ha vore "Om du vill uppnå konsekvensen K, under antagandet 
ai ... an, utför handlingen H". För en person som utför en handling utgör den 
handlingsteori som denne person använder i detta handlande en kontrollteori. 
För en forskare som dock försöker förklara eller rent av förutsäga denne persons 
handlande genom att tillskriva denne en viss teori handlar det om en förklarande 
eller förutsägande teori. 

Som forskare kan man fråga en person om vilka handlingsteorier som denne 
följer. Det är dock viktigt att skilja mellan de handlingsteorier som denne person 
säger att denne följer respektive de handlingsteorier som denne faktiskt följer. Ar
gyris & Schön skiljer mellan de handlingsteorier som människor explicit säger att 
de följer, och deras teorier-i-användning5. Det är de senare handlings teorierna 
som per definition leder, eller bestämmer6, deras handlande. Dessa teorier-i-an
vändning är på det hela taget aldrig riktigt medvetandegjorda. Snarare verkar de 
i det tysta. Som forskare kan man kan därigenom aldrig fråga en person om 
dennes teorier-i-användning och förvänta sig ett korrekt svar. En persons teorier-
i-användning måste konstrueras och härledas från observationer av vad denne 
person gjort. 

Distinktion mellan explicitgjorda och använda teorier kan se ut som den omtalade 
skillnaden mellan vad folk säger respektive gör. Skillnaden går dock längre än så. 
För det första så vilar åtskillnaden på antagandet att människor verkligen följer 
någon form av teori (och sålunda kan tillskrivas någon form av rationalitet). 
Dessutom syftar den till att någon människa verkligen ska kunna hållas ansvarig 
för det som görs. Teorier-i-användning utgör tysta utgångspunkter för hand

1 Den bok som här refereras till är "Theory in Practice. Increasing Professional Effectiveness" 
av Argyris och Schön (1975). 

2 I Argyris & Schön (1975, sidan 5). 
3 Dessa handlingsteorier kommer strax att relateras till och ersättas med teorier-i-användning. 
4 Se Argyris & Schön (1975, sidan 6). 
5 De ställer människors espoused theories mot deras theories-in-use. 
6 På engelska talas om de teorier som governs someones action. Det är svårt att hitta en bra 

svensk översättning av governs. Här nyttjar jag termen "leder" även om också termen "be
stämmer" ligger inom räckhåll. 
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lande och för design av handlande, men kan trots allt (och i någon mån) explicit-
göras genom reflektioner över detta handlande. 

Människors teorier-i-användning innefattar alltid antaganden om den egna iden
titeten, andra människor, situationen, samt sambanden mellan handling, konse
kvens och situation. De innefattar också kunskap om fysiska objekts beteenden, 
skapandet och användandet av artefakter, organisationer, och varje annan do
män av mänsklig verksamhet. Omvänt kan sägas att den fullständiga uppsätt
ningen antaganden om mänskligt beteende som verkar som människors teorier-
i-användning utgör en vardagens psykologi. Varje person har många teorier-i-
användning. 

Vilka egenskaper har då människors teorier-i-användning? Till att börja med kan 
konstateras att vi sällan är medvetna om dem. De verkar i det tysta. Våra teorier-
i-användning kan existera även när vi inte kan uttrycka dem eller hindras agera i 
enlighet med dem på grund av någon speciell yttre omständighet. Man kan däri
genom säga att vi vet mer än vi kan säga och mer än vad vårt beteende kontinu
erligt uppvisar. Att komma åt en viss persons teorier-i-användning fordrar att 
man kan tänka ut konstruktioner av tänkbara teorier-i-användning som utifrån 
denne persons beteende kan göra reda för regelbundenheter i detta beteende. 

Våra teorier-i-användning är medel för att uppnå det vi vill uppnå och komma dit 
vi vill komma. De kan specificera strategier för de konsekvenser som vi avser 
åstadkomma. Men de är också medel för att upprätthålla vissa sorters stabiliteter. 
Våra teorier-i-användning specificerar de variabler som intresserar oss, och sätter 
därigenom gränser för vårt handlande. Inom dessa gränser tillhandahåller våra 
teorier-i-användning program för att "sköta" dessa variabler. Ett handlande inne
bär därigenom ett agerande för att hålla variablerna inom acceptabla värden. Ett 
handlande leder dock aldrig till enbart avsedda konsekvenser. En central aspekt 
av allt handlande är därför att både försöka uppnå de avsedda och mildra olika 
oavsedda konsekvenser. 

Människors teorier-i-användning handlar dock om stabilitet på mer än ett sätt. De 
specificerar våra ideal, men de möjliggör samtidigt en stabilitet vad gäller 
världsbild. Våra teorier-i-användning bidrar sålunda till viss trygghet genom att 
hålla liv i etablerade variabler och världsbilder, men ställer samtidigt till med pro
blem i de situationer då dessa variabler och världsbilder borde ändras. Även om 
vi i en viss situation skulle inse ett behov av att förändra våra teorier-i-använd
ning, utgör en förändring av dessa ett hot mot den stabilitet som de samtidigt 
skapar. I dylika situationer kan effektivitetsmål, det vill säga att uppnå avsedda 
konsekvenser med så lindriga oavsedda konsekvenser som möjligt, ställas mot 
en stabilitetssträvan. Resultatet från dylika dilemman är, enligt Argyris & Schön, 
oftast en prioritering av stabilitet framför effektivitet. 

Begreppet teorier-i-användning har av naturliga skäl vissa kunskapsteoretiska 
implikationer. Bland annat innebär det att den beteendemässiga världen (ontos) 
är en artefakt av våra teorier-i-användning. Relationen mellan våra teorier-i-an-
vändning och handling är i detta avseende central. Handlingen är inte bara ett 
applicerande och testande av en teori-i-användning utan också ett formande av 
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den värld som "teorin" handlar om. På så sätt är varje teori-i-användning i viss 
utsträckning en självuppfyllande profetia, fast de är också betydelsefullare än så. 

We construct the reality of our behavioral worlds through the same process by which we con
struct our theories-in-use. Theory-building is reality-building, not only because our theories-
in-use help to determine what we perceive of the behavioral world but because our theories-
in-use determine our actions, which in turn help to determine the characteristics of the beha
vioral world, which in turn feed into our theories-in-use.1 

Människors teorier-i-användning är relaterade till en kraftfull dynamik. De teo
rier-i-användning som präglar vårt handlande har återverkningar på både våra 
situationer och våra teorier-i-användning. På samma gång som våra teorier-i-an
vändning leder fram till ett handlande påverkas den situation vilken både kon
fronterat och påverkat dessa teorier-i-användning. Våra teorier-i-användning 
lämnar alltså, genom vårt handlande, ständigt spår efter sig i både våra situatio
ner och våra teorier-i-användning. Denna dynamik kan möjligtvis framstå som 
tämligen betydelselös. Längre fram i avhandlingen då diskussioner kommer 
föras kring handlandets kulturella innebörd och status kommer dock betydelsen 
av denna dynamik att bli större. 

2.2 Forskning baserad på ett dubbelt kunskapsintresse 

De flesta rapporter och böcker som på något sätt behandlar eller utgår från den 
filosofiska pragmatismen gör det i termer av filosofi. Det är svårare att hitta igen 
texter som gör det med metodologiska förtecken. Ett klart lysande undantag är 
dock boken "Action Science" skriven av Chris Argyris, Robert Putnam och Diana 
McLain Smith2.1 den presenteras ett angreppssätt, tydligt relaterat till den filoso
fiska pragmatismen och dess dubbla kunskapsintresse. Det är ett angreppssätt 
som har sitt ursprung i många års erfarenhet av forskningsprojekt i vilka 
Argyris, tillsammans med framförallt Donald Schön, försökt tillämpa insikter 
sprungna ur den filosofiska pragmatismen. I linje med pragmatismens dubbla 
kunskapsintresse menar Argyris med flera att de fokuserar kunskap som kan an
vändas till att skapa handling och samtidigt kan bidra till en teori om handling. 

Aktionsvetenskap3 syftar till den vetenskap, säger Argyris med flera, som kan 
skapa kunskap som är användbar, giltig och beskrivande av världen, samtidigt 
som den kan fungera informativt för hur vi ska kunna förändra den. Det är en 
forskningsansats som därigenom både vill svara upp mot traditionella forsk
ningsmål och bidra till upplösandet av konkreta problemsituationer. Aktionsve
tenskap är inte aktionsforskning, främst på grund av att den senare ofta har se

1 Argyris & Schön (1975, sidan 18). 
2 Argyris m.fl (1985). Hela avsnitt 2.2 syftar till att återge denna metodik och de delar som fått 

ligga till grund för de metodologiska ställningstaganden som gjorts inom ramen för detta av
handlingsarbete. Om inte annat anges är också det som här skrivs baserat på denna bok. 

3 Det kan vara frestande att översätta Action Science till aktionsforskning. Det vore dock klart 
tveksamt. För Argyris m.fl. är deras benämning Action Science avsett just att skilja deras an
sats från den mer omtalade Action Research, alltså på svenska aktionsforskning. I denna av
handling kommer Action Science i fortsättningen översättas till den ordboksmässiga benäm
ningen aktionsvetenskap. Denna aktionsvetenskap finns utförligt diskuterad i Gummesson 
(1988). Bland annat relaterar Gummesson aktionsvetenskap till andra kvalitativa metoder. 
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parerats från teorigenererandet och prövandet. Denna "vetenskap" handlar om 
att kombinera studiet av praktiska problem med forskning som kan bidra till te
oribyggande och testande. Den skiljer sig också, menar Argyris med flera, från 
aktionsforskning i så måtto att en del aktionsforskare arbetar så ihärdigt med de
ras "klienter" att deras metodologi att blir frikopplad från deras egna praktiska 
verkligheter, det vill säga deras forskande. 

En stor inspirationskälla till aktionsvetenskap är John Dewey, till stor del på 
grund av hans teorier men också genom att han sätt att forska. Dewey utfor
made och utförde handlingar och experiment kombinerat med systematiska stu
dier av dess konsekvenser. Han var intresserad av att bidra till grundläggande 
kunskap samtidigt som han försökte lösa olika människors praktiska problem. 
Hans sätt att forska kan, enligt Argyris med flera, beskrivas som en organisk mix 
av deskriptivt och normativt intresse. 

Aktionsvetenskap har uppstått som en utväxt från de traditioner som skapats av 
John Dewey och Curt Lewin. Enligt dem var vetenskapligt experimenterande 
bara ett specialfall av människors prövande av sina begrepp (kunskap) i handling. 
De betonade att forskning ska innefatta: förändringsexperiment på verkliga pro
blem i sociala sammanhang; iterativa cykler av problemidentifiering, planering, 
handling och utvärdering; omskolning; utmaningar av status quo från ett demo
kratiskt perspektiv; samt bidrag till både grundläggande kunskap inom 
samhällsvetenskapen och till socialt handlande i vardagligt liv. 

Att utmana det rådande 

Samhällsvetenskap ska syfta till att skapa frigörande alternativ, och för att lyckas 
med det gäller det, enligt en aktionsvetenskap, att man som forskare kan utmana 
status quo1. Status quo är de normer och regler som vi lärt oss genom våra socia
liseringsprocesser och som blir internaliserade och kontinuerligt förstärkta ge
nom vårt vardagliga handlande. Det är det ömsesidiga beroende som finns mel
lan normer, regler, kunskaper och värden som blivit så allestädes närvarande att 
de börjat tas för givna. Denna status quo är nära relaterad till människors teorier-
i-användning. Status quo skulle, om man enbart såg till den stabiliserande och 
konserverande aspekten av människors teorier-i-användning, kunna bytas ut 
mot begreppet teorier-i-användning. Genom att tala om status quo försöker dock 
Argyris med flera tydligt peka ut denna aspekt för att därigenom sätta fokus på 
det som främst motverkar ett frigörande och förbättrande. 

På grund av att de normer och så vidare som utgör status quo börjat tas för 
givna går det heller inte att studera eller förändra status quo utan konfrontatio
ner. För att kunna utföra studier som också inkluderar möjligheten att förändra 
status quo fordras, menar Argyris med flera, beskrivningar av dels denna status 
quo dels av ett "alternativt universum" som kan användas för att skapa en dia
lektik. 

1 Status quo är ett sätt för att fokusera den stabiliserande aspekten av enskildas teorier-i-an
vändning. Detta status quo kan alltså till stor del betraktas som de teorier-i-användning som 
alltmer fallit i bakgrunden av den enskildes handlande. 
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Aktionsvetenskap kan ses som uttryck för ett intresse att skapa och testa påstå
enden som rör de variabler som är inbäddade i status quo och som håller det som 
status quo, men också som rör de variabler som är inblandade i att förändra sta
tus quo och påverka den i en frigörande riktning. Aktionsvetenskap handlar även 
om ett intresse för den vetenskap byggd på intervenering som fordras för att fö
regående påståenden ska kunna testas, men också den forskningsmetodologi 
som kan göra förändring möjlig och samtidigt verka för kunskap som kan klara 
rigorösa giltighetstester. 

En utgångspunkt för aktionsvetenskap är tron på att ett av de bästa sätten för att 
förstå världen är att försöka att förändra den. En viktig invändning som då kan 
föras fram är risken för förlorad kontroll och att olika deltagare skadas. Den erfa
renhet som Argyris med flera dock har är att forskaren kommer att bli fram
gångsrikt avvisad tillgång till information av personer som inte litar på denne 
forskare eller inte ställer upp på själva forskningen. Denna erfarenhet har kom
mit till genom arbete baserat på en modell där klient och forskare samarbetar och 
där klienten hela tiden har möjlighet att ta ställning till ifall han eller hon ska fort
sätta att vara med i forskningen. Viktiga bidrag från en forskning baserad på ak
tionsvetenskap ska vara kunskap om det forskningskunnande som fordras för 
att minska sannolikheten för att människor ska skadas eller vändas mot varandra 
på grund av aktionsinriktad forskning. 

Aktionsvetenskap har, säger Argyris med flera, flera drag gemensamma med 
mer "normal" vetenskap, exempelvis intersubjektivt verifierbara data, explicita 
slutledningar, falsifierbara påståenden samt offentlig prövning. Kraven på validi-
tet måste också vara höga i och med att man studerar frågeställningar som har 
betydelse för människors liv. 

Närheten mellan teori och praktik 

Man kan identifiera ett par centrala egenskaper hos aktionsvetenskap. Den är in
riktad mot: empiriskt verifierbara påståenden som är organiserade i en teori, 
kunskap som människor kan implementerà i ett handlingssammanhang (prak
tik), samt alternativ till den status quo som identifierats vilka både kan kasta ljus 
på vad som existerar och ge riktning åt1 grundläggande förändringar. Den första 
egenskapen har mycket av traditionell vetenskap i sig medan den andra snarast 
kan föra tankarna till tillämpad vetenskap. Aktionsvetenskap går ut på att både 
ge riktning åt handlande i konkreta situationer och pröva generella teorier vilket 
kan härledas till pragmatismens dubbla kunskapsintresse. Den tredje egenskapen 
illustrerar denna metodologis normativa position. I aktionsvetenskap är det 
engagemang som berörda personer kan lägga i lärande och prövande viktigt. 

Med utgångspunkter i ett dubbelt kunskapsintresse blir det centralt att inte skilja 
praktik från teori. Annars kan man som forskare landa i kunskap som har lite att 
tillföra praktiska situationer. Att hålla ihop teori och praktik innebär att inte skilja 

1 Att tala om att något ger riktning åt ett handlande kan nog framstå som ganska omständligt. 
Det är dock svårt att hitta en bra svensk motsvarighet till det engelska informs som i uttryck
et informs action. Jag menar att ge riktning åt passar bättre än det svenska informera. 
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implementationen av kunskap från det teoretiska arbetet. Som forskare får man 
inte bortse från att människor också måste designa sina handlingar, och detta i 
konkreta situationer. Det finns, enligt Argyris med flera, tre viktiga aspekter som 
bör betonas i detta sammanhang. För det första, att i praktiken går det aldrig att 
hålla andra variabler konstanta. Istället måste praktikens teorier hjälpa praktikern 
att förstå det mönster av krafter som verkar i situationen i dess helhet. Sedan, att 
kunskap för handling fordrar mer än social statistik. Den måste komma under 
ytan till de meningar som finns i handlandet. Och till sist, att praktiken innefattar 
en normativ dimension. Det handlande som ska förbättra ett socialt sammanhang 
kommer, om det är effektivt, att inverka på livet för de människor som finns där. 

Vad som är speciellt med aktionsvetenskap är dess betoning av ett engagemang i 
praktikens samfund, och att mycket av dess prövande ska ske genom engage
mang i dessa samfund. Det handlar om ett offentligt prövande, skapat i syfte att 
främja lärande. Betraktad som en praktik i sig själv är aktionsvetenskap en inter-
venerandets praktik. Det är forskning i hög grad baserad på intervention. 

Skapande av kunskap som ska tjäna handling förutsätter, menar Argyris med 
flera, intervenering. Detta för att främja både de studerade praktikernas lärande 
och en generell kunskap. Detta görs genom att skapa förutsättningar för giltigt 
undersökande i ett sammanhang av praktiskt frigörande bland de personer som 
ingår i den praktik som man studerar. Aktionsvetenskap är inriktad mot kunskap 
som: är skapad med mänskligt intellekt i blickfånget, är relevant både för att 
forma och uppnå syften, samt tar hänsyn till den normativa dimensionen av alla 
forskningsförsök. Det är som forskare aldrig möjligt att undgå ansvar för de 
normativa implikationer som forskning har. En forskare som följer den metodik 
som här diskuteras intervenerar i syfte att ge stöd åt studerad praktik. I detta in
går bland annat att lära andra aktions vetenskap. 

Praktikens kunskap och epistemologi 
Det finns en viktig skillnad, menar Argyris med flera, mellan kunskap som ska 
tjäna handling (praktiken) och stor del av annan kunskap. Denna kan illustreras 
genom skillnaden mellan pragmatiska förklaringar och orsak-verkan modeller. De 
förra är sådana som vi ger och accepterar i vardagligt liv, de senare sådana som 
åtnjuter vetenskaplig status. Att ge en pragmatisk förklaring till en annan person 
handlar i hög utsträckning om att skilja mellan vad denne kan antas veta från vad 
som skulle kunna tillfredsställa det som konfunderar denne. Det finns ingen ve
tenskaplig grund, menar författarna, för att peka ut en viss faktor som orsak på 
bekostnad av alla andra. I handling beslutar vi i linje med det syfte vi har för han
den och de förklaringar som informerar dylikt beslutande fordrar mer än precisa 
orsak-verkan förklaringar. 

Med utgångspunkt i aktionsvetenskap betraktas handlande som byggt på (tysta) 
pragmatiska förklaringar1. Varje handling som syftar till att åstadkomma eller 
förhindra vissa konsekvenser bygger på kausal tro, antaganden eller föraningar. 

1 Människors teorier-i-användning betraktas här alltså som bidragande till pragmatiska för
klaringar. 
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Nästa fråga blir då vilken sorts kunskap som fordras i människors skapande av 
pragmatiska förklaringar. Vad är det som utgör en praktisk kunskap? Ökad preci
sion är bara ett, säger Argyris med flera, bland flera värden relativt en praktisk 
kunskap och dessutom ett värde som ofta främjas på bekostnad av andra värden. 
I handling agerar den handlande utifrån en känsla för den helhet som varje ny 
situation utgör. 

Forskning som ska tjäna handling fordrar, menar författarna, en idé om vad de 
kallar en "praktikens epistemologil". En teori om den sorts kunskap som är relevant 
för ett handlande. Vilken är då den sorts kunskap som människor använder för 
att skapa pragmatiska förklaringar? En startpunkt för att besvara denna fråga är 
ändamålsenlighet, vilken är central för begreppet handling. Ändamålsenlighet 
går in i ett handlande både som stöd för att identifiera vad som är relevant i 
handlingssituationen och för att skilja orsaks- respektive verkansfaktorer åt. 
Enligt den vedertagna modellen, säger de, är praktisk kunskap som ett medel för 
att uppnå ett visst mål. Enligt författarna, som här hämtar stöd från Donald 
Schön, innefattar praktisk kunskap både problem bestämning och lösning. Det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan syften och gestaltningar, mellan intentioner 
och situationer. 

Aktionsvetenskap utgår från den dynamiska modell av praktikens epistemologi 
som presenterades i inledningen till denna avhandling2. Enligt denna modell ut
går den handlande, under det att han eller hon konfronterats med en situation ut
märkt av en komplex, förbryllande och tvetydig uppsättning omständigheter, 
från underförstådd3 kunskap i ett försök att gestalta denna situation på ett sätt 
som kan ge ledning för ett handlande. Konsekvenserna av detta handlande bildar 
därefter information om det lämpliga i denna gestaltning och detta handlande. 
Det blir en information som återigen tolkas och bedöms på basis av underför
stådd kunskap. Informationen bedöms utifrån tre olika sätt att se på handlande. 
Som ett utforskande, som ett förändrande och som ett hypotesprövande. I tur 
och ordning bedöms: om informationen stämmer med den ursprungliga gestalt
ningen, om de konsekvenser som avsågs uppnåddes, samt ifall uppställda hypo
teser blev bekräftade. Om någon av frågorna inte besvarats positivt kan aktören 
tvingas reflektera också över det underförstådda kunnande som utgjorde ut
gångspunkt för ursprungligt gestaltande och handlande. En del av denna situa
tion kan också vara andra agerande människor. 

Traditionella modeller av handlande och reflektion brukar säga att man ska tänka 
innan man handlar. Enligt den syn på handlande som här intagits handlar det sna
rare om att först handla och sedan reflektera över detta handlande. Det fordras 
att man handlar och därefter reflekterar för att man ska kunna upptäcka vilka 
överväganden och resonemang som informerat ett visst handlande. Handling är 
dessutom ett nödvändigt medel för att utforska och undersöka situationer. 

1 Deras term är epistemologi/ of practice. Se Argyris m.fl. (1985, sid 45). 
2 I inledningen diskuterades denna modell främst som en praktisk kunskap. Modellen kom

mer diskuteras än mer ingående i kapitlet "Praktikens processer". 
3 Återigen görs här en markering av den tysta dimensionen av handlande och praktisk kun

skap. 
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Aktionsvetenskap lyfter fram dynamiska aspekter av handlande. Det handlar om 
att betrakta ett flöde av handlande från handling till reflektion, med ett framtida 
handlande i blickfånget. Enligt traditionella modeller försöker man hantera miss
lyckanden, skriver Argyris med flera, genom att granska medlen. Utifrån det 
synsätt som de företräder bör detta kompletteras med att man också reflekterar 
över de ursprungliga gestaltningarna och på så sätt rör sig i en dubbel och inte 
enkel "lärande loop"1. 

Den dubbla forskarrollen och forskningens resultat 

Det som är specifikt med aktionsvetenskap är att det handlar om ett forskarsam-
fund aktivt i ett praktikersamfund. Man kan också säga att det är en forsk
ningspraktik som utspelar sig inom ramarna för de studerade praktikernas prak
tik. Det är en forskning som ska svara upp mot krav från två olika samfund, och 
på så sätt klara av rätt speciella normer. Det är varken legitimt att ignorera den 
typ av frågor och problem som praktikerna konfronteras med eller de frågor och 
problem som forskare i allmänhet möter. 

Likt alla forskare försöker aktionsvetenskapsforskare besvara frågor om saker
nas tillstånd och varför vissa fenomen är som de är2. Vid sidan av dessa frågor är 
dock dessa forskare samtidigt vägledda av ett intresse för att omvandla3 det som 
de kan se. När något svårbegripligt börjar närma sig en förklaring frågar de sig: 
"Vad skulle ha hänt om saker vore fundamentalt annorlunda?" Det handlar om 
att inte bara förklara något utan också att skapa ett alternativ i form av en till viss 
del hypotetisk utveckling av den praktik som studeras. 

För att ett resultat från aktionsvetenskap ska kunna betraktas som en lösning på 
ett visst (forsknings-) problem fordras att det kan fylla tre funktioner. *)Det måste 
tillhandahålla en förklaring som beskriver vad som hänt på ett sätt som implice
rar hur det kan bli förändrat, 2)det måste innefatta ett alternativ till de variabler 
som identifierats som förklaring till det som har hänt och som kan omvandla det 
som beskrivits, samt 3)det måste utveckla en väg för att gå från nuläge till det al
ternativa läget. De två första punkterna motsvarar i stort sett avhandlingens 
kapiltel sex och nio. De motsvarar även de preciserade frågeställningar som 
presenterades i inledningen. Avhandlingens kapitel tre till fem, men också kapitel 
tio, är till stor del en redovisning av några försök att utveckla en väg liknande 
den som omnämns i punkt tre ovan. 

Aktionsvetenskap liknar, som tidigare betonats, annan vetenskap i många hän
seenden. Det är viktigt att skapa rika beskrivningar, att presentera alternativa 
förklaringar, att skapa alltmer abstrakta förklaringar (eventuellt teorier) och så 
vidare. Dessutom är det viktigt att nå under ytan till det observerade handlandet. 
I detta gäller att man, i studerad praktik, kan skapa beskrivningar rika på hypo
tetiska konsekvenser. Dessa kan möjliggöra prövningar också av kausala påstå-

1 Det begrepp som både Argyris med flera (1985) och Argyris & Schön (1975) använder för att 
referera till dessa olika sätt att lära är double-loop och single-loop learning. Se exempelvis Ar
gyris m.fl. (1985, sid 53). 

2 På engelska kan sägas att forskaren försöker ta reda på "what happens to be". 
3 I det engelska orginalet talas det om att "transform what happens to be". 
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enden. Resultatet från ett aktionsvetenskapsprojekt utgör en lösning och är 
komplett först sedan praktikerns problem förklarats och ledtrådar till vägar bort 
från dessa problem har presenterats. I så måtto kan aktionsvetenskap likna till
ämpad forskning. Genom aktionsvetenskap betonas dock även att överväga mål 
och föra fram alternativ som skiljer sig fundamentalt från nuläget. 

Likt traditionell vetenskap ska kunskap, enligt en aktionsvetenskap, innefatta em
piriskt falsifierbara påståenden organiserade i en generaliserad teori1. Samtidigt 
ska de kunna falsifieras i praktiken av de praktiker som berörs. Det gäller därför 
att göra påståendena offentliga, tillhandahålla de data som de baseras på, koppla 
påståenden och data till varandra, samt skapa förutsättningar som främjar ett 
prövande av dessa.2 Vidare måste kunskap vara användbar i handling. Att visa 
praktikern hur han agerat, men också, genom olika former av abstraktioner, hjäl
pa honom se en mer generell tillämpbarhet av denna insikt, är ett led i en strävan 
mot användbar kunskap. Abstraktionerna kan hjälpa den involverade praktikern 
att nyttja specifika erfarenheter i mer generella situationer men också att skapa 
en generalitet som gör dessa lärdomar användbara och betydelsefulla även bort
om denne praktikers göranden. Det handlar i alla steg om ett dubbelt kunskaps
intresse. 

Kunskap ska betyda något för formulerandet av syften, inte bara för fastläggan
det av medel för att uppnå dessa syften. Därför ska forskaren föra fram även 
normativa påståenden till prövning. Studerade praktiker ska kunna förkasta 
dessa lika väl som empiriska påståenden. Detta kan bland annat innebära att kon
frontera praktiker med ibland obehagliga paradoxer och brister. 

2.3 Studierna av förbättringsarbetet 

Detta avsnitt syftar till att beskriva de metodologiska utgångspunkter som for
mat de ställningstaganden som gjorts under studierna av de tre projektens desig
ners och designarbeten. Det är också under dessa studier som dessa praktikers 
sätt att se på informationsteknik studerats. 

Några viktiga principer 
Det finns ett par principer i aktionsvetenskap som förhoppningsvis genomsyrat 
detta avhandlingsarbete. Den första rör forskningens kontext. Den traditionella 
vetenskapen skiljer mellan upptäckande- och prövandekontext3. Kunskap och 
påståenden ska där prövas i en prövandekontext, och centrala principer är falsifi-
erbarhet, intersubjektiv överrenskommelse rörande observationer, explicita slut
ledningar, samt ett forskarsamfund i vilket en offentlig prövning kan ske. Ak
tionsvetenskap delar dessa principer så när som på ett visst tillägg. Enligt aktions
vetenskap ska dessa principer implementeras i en handlingskontext. Vid ett prö
vande kan de slutsatser som forskare börjat dra formuleras i påståenden samlade 

1 Detta är i viss utsträckning vad som görs i avsnitt 10.1. 
2 Detta är i stort sett ett sådant steg som redovisas i avsnitt 10.2. 
3 På engelska: context of d iscovery respektive context of justifikation. För insiktsfulla och intres

santa diskussioner om dessa kontexter och denna distinktion rekommenderas Kaplan (1964) 
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i en karta eller modell som kan beskriva beteendemässiga mönster1 i relation till 
både framsteg och eskalerande problem. Det viktiga är dock att det skapas 
möjligheter för de studerade praktikerna att själva pröva giltigheten i dessa 
påståenden och eventuella modeller. Om praktikern väljer ett nytt föreslaget sätt 
att handla kan även detta gå in i studien och utgöra ett starkt stöd för de 
slutsatser som forskaren dragit. I de samarbeten som jag haft med praktikerna i 
de studerade projekten har mycket handlat om att pröva nya och alternativa sätt 
att beskriva deras problem och praktiker. 

En annan princip handlar om forskarens och forskningens roll. Inom den traditio
nella vetenskapen är förskaren primärt en observatör. Inom aktionsvetenskap är 
rollen alltså betydligt mera praktikintegrerad. Utifrån de principer som ska ge
nomsyra aktionsvetenskap är det betydelsefullt att man som forskare är engage
rad i praktikernas problem men också att man kan involvera och engagera dessa 
praktiker i forskningsprocessen. Att kunna involvera praktiker har alltså bland 
annat betydelse för prövandet. Utgångspunkten för att lyckas med detta involve
rande är, utifrån de principer som aktionsvetenskap vilar på, att man själv som 
forskare är med i dessa praktikers praktik. Det utgör det huvudsakliga skälet till 
att praktikerna då samtidigt vill vara med i forskandet. De förväntar sig ett lä
rande. De frågor som behandlas bör därför vara sådana som är viktiga för dessa 
personer och deras praktik. Detta blir ett sätt för att få dem att exempelvis känna 
ansvar för att övervaka validiteten. Det handlar om ett ömsesidigt lärande, under 
det att kausala teorier och påståenden kontinuerligt prövas genom praktikers 
implementationer. 

I projektstudierna var vi med i studerade praktikers kunskapsprocesser genom 
kundattitydundersökningar, som diskussionspartner vid problembestämningar, 
som medhjälpare vid utformning av utvärderingskriterier och så vidare. Sedan 
försökte vi få med dem i bland annat datainsamlandet och prövandet genom att 
tillsammans med dem diskutera projektproblem och gjorda iakttagelser. I och 
med att vi heller aldrig blev utkastade utan snarare bemötta med ett stigande in
tresse kan man förmoda att engagemanget i varandras verksamheter var något 
så när ömsesidigt. 

En tredje princip rör synen på data. Inom traditionell vetenskap likställs den posi
tiva data som går att observera ofta med den kunskap som forskningen ska re
sultera i. Inom aktionsvetenskap betraktas uttalanden och samtal som ett fönster 
mot människors praktiska resonemang, och därigenom rationaliteter, men 
egentligen inte som den kunskap som forskaren är ute efter. I vissa fall kan per
soner även lockas till att utföra reflektiva samtal kring frågor om vilka praktiska 
resonemang som format ett visst specifikt handlande. Det man dock som for
skare då måste ha i minnet är att inte ta denna uttryckta rationalitet som deras 
faktiska rationalitet. Den kan däremot, i kombination med annan data, utgöra in
tressant information på vägen fram mot en kunskap om den faktiska rationalite

1 Dessa kartor och modeller kan delvis ses som lokala modeller över studerad praktik. Detta 
är något som kan användas för att möjliggöra för berörda (och studerade) praktiker att bättre 
kunna sätta sig in i och bedöma både den kunskap som forskningen bygger på respektive 
resulterat i. 
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ten. En princip för att stimulera människor till reflektioner över de egna ra-
tionaliteterna är att sänka tempot i handlandet. 

Vad gäller projektstudierna har jag hela tiden försökt sätta in det som sagts i ett 
sammanhang för att så bra som möjligt se mönster som kan säga något om stu
derade praktikers sätt att se på informationsteknik. Bland annat har uttalanden 
relaterats till designhandlingar, författade styrdokument, och sätt att organisera 
designarbetet. 

Inom aktionsvetenskap finns det olika nivåer för prövande av formulerade på
ståenden. I stigande grad av rigorositet kan man; fråga individer varför de gjorde 
som de gjorde, observera deras handlingar under en tid framöver, samt interve
nera i syfte att påverka och studera identifierade mönster. Intervenerandet är det 
mest rigorösa sättet att pröva olika påståenden. Varje intervering tar ut
gångspunkt i de kausala påståenden som man vill pröva och handlar om att man 
studerar dess praktiska konsekvenser. En intervention är sålunda inte vid sidan 
om historien. Den blir en del av och påverkar praktiken. Aktionsvetenskap är 
alltså inte hypotesprövande på de sätt som förknippas med traditionell veten
skap. En intervenering baseras förvisso på en hypotes, men den är samtidigt 
(som alla handlingar) ett utforskande och ett förändrande. Det är bland annat av 
dessa skäl som praktikerns engagerade deltagande i prövandet är så betydelse
fullt. Praktikern kommer att beröras av det hypotesprövande som utförs i form 
av ett intervenerande. 

Under projektstudierna har samtliga nivåer för prövande av formulerade påstå
enden tillämpats, dels i samband med gemensamma aktiviteter som utvärde
ringar dels i samband med att vi redovisat resultat från dessa studier för berörda 
praktiker. 

Några betydelsefulla hot 

De metoder som används inom aktionsvetenskap är utformade för att uppnå 
sina mål mot bakgrund av dess mest relevanta hot. För att förstå dessa metoder 
kan det därför vara bra att titta närmare på dessa hot. Det första kommer sig av 
att data i hög utsträckning utgörs utav handlingar, men genom att handlingar ses 
som meningsfulla blir dess innebörd och mening ofrånkomligen tvetydig. Också 
detta hotar alltså en intersubjektiv överrenskommelse vilken fordras för offentlig 
prövning. Därför är det viktigt att forskningsprocessen tillåter deltagare att expli-
citgöra de data de väljer och de betydelser som de lägger i dessa, och därefter får 
dem att diskutera de skillnader i betydelser som kommer fram så att en över
renskommelse därigenom ska kunna uppnås. 

Genom att de projektstudier som genomförts inom ramen för detta avhandlings
arbete har genomförts som del i de studerade praktikernas designarbeten har det 
aldrig varit svårt att få till stånd dylika diskussioner. I och med att resultatet från 
projektstudierna förhållandevis uppenbart haft betydelse för deras verksamhets
förbättrande tycks det ha varit självklart med ett engagemang i diskussioner 
kring koncept och deras innebörd. 
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Det andra stora hotet hänger samman med att den process som berörts ovan ofta 
utlöser defensiva responser från de personer som deltar i processen. Deltagarna 
måste bland annat behandla konfrontationer och motstridiga perspektiv öppet 
vilket dock inte alltid är särskilt lätt. Med utgångspunkt i aktionsvetenskap måste 
man räkna med detta hot och därför tydligt ta utgångspunkt i deltagarnas vilja 
att lära. Om lärandet, och inte bedömandet sätts i förgrunden förbättras 
möjligheterna till en positiv lärande- och forskningsprocess. 

I de projektstudier som genomförts har vi genomgående försökt att uppmuntra 
till undersökande och diskussioner kring både de påståenden som praktikerna 
och vi själva uttryckt. Vi har försökt att dra ut konsekvenserna av dessa i relation 
till det verksamhetsförbättrande som projekten avsett. Detta tycks då ha gjort att 
diskussioner och undersökande fått en tydlig öppenhet. 

Ett tredje hot hör samman med att validiteten måste säkras under omständighe
ter under vilka en säker kontroll av variabler varken är möjlig eller önskvärd. De 
metoder och regler som används i en forskning baserad på aktionsvetenskap ska 
istället syfta till att hjälpa deltagarna att lära sig dessa metoder och regler så att de 
själva kan följa dem som gemensamma normer för forskning i en lärandekon-
text. Detta är knappast särskilt enkelt att förverkliga. Det sätt på vilket vi försökt 
förmedla dessa metoder och regler har varit genom själva projektarbetet. Det vill 
säga, vi har försökt förmedla ett visst sätt att arbeta genom att själva, på före
bildlig väg, illustrera ett sådant arbetssätt. 

Något om metoder och regler 
Bland metoder som används inom aktionsvetenskap för datainsamling kan näm
nas observationer understödda av ljudinspelningar, intervjuer och handlingsex
periment. Gemensamt för alla de metoder som används är tre saker. För det för
sta, att data ska skapas på sätt som får deltagare att känna sig kausalt ansvariga 
för dem. För det andra, att metoderna ska vara utformade för att locka fram data 
om vad som faktiskt gjordes. Och för det tredje, att metoderna ska vara utforma
de för att observera handlingar, och samtidigt utforska och tina upp de dolda 
antaganden, det vill säga de teorier-i-användning, som håller dessa handlingar på 
plats. 

Dessa metoder innebär ingen garanti för datas validitet. Det kan gott och väl vara 
så att deltagare inte riktigt berättar vad som hänt. För att minimera just denna 
risk bör man be dem berätta vad de själva och andra gjorde så bra som de minns 
det och inte ta upp de eventuella slutsatser som de själva dragit. Man ska också 
betrakta varje uttalande som en hypotes och därför testa det mot annan data. Om 
man tar dessa angreppssätt och dessutom betänker att det man i hög utsträck
ning är intresserade av i ett aktionsvetenskapsprojekt är de tysta utgångspunkter 
som inte ens den enskilde deltagaren är medmeten om och därför heller knap
past kan förväntas förvanska, blir hotet mot datas validitet förhållandevis lågt. Ett 
mål är att kunna ge deltagarna en stor kontroll över datainsamlingsprocessen. 

För att locka fram data om vad som faktiskt gjordes ska man kombinera obser
vationer med intervjuer, men också interventioner för att få data om deltagarnas 
reaktioner på gjorda observationer. Att be deltagarna berätta om de "tysta 
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resonemang" som de tror ligger till grund för deras handlande kan alltså ge en 
del för att utforska och tina upp dessa resonemang, men det gäller samtidigt att 
"komma åt" dessa interna processer utan att riktigt behöva fråga efter dem. Ett 
sätt som vi tillämpat i projektstudierna har varit att ta upp diskussioner om hur 
specifika projektproblem ska förstås och lösas. 

Författarna bakom aktionsvetenskap föreslår några heuristiska regler för att 
komma åt studerade praktikers inre processer. När något intressant förs fram: 
avbryt interaktionen direkt, flytta uppmärksamhet till de inre processerna och 
skapa en kraft och vilja till att utforska dessa processer. Locka fram tillskrivningar 
och bedömningar som handlar om en själv, andra eller situationsfaktorer (som 
uppgifter, tid och så vidare). Betrakta kausala förklaringar som hypoteser att 
pröva. Sakta ned tempot och fokusera på steg i slutledningar som enskilda tar på 
väg från data till slutsatser. Sakta ned och fokusera på enskildas känslomässiga 
reaktioner. Det är hela tiden viktigt att datainsamlandet utformas för att förbättra 
och ta utgångspunkt i deltagarnas eget engagemang att lära. 

Även om detta beskriver en idealiserad version av datainsamling har vi, under 
projektstudierna, försökt följa dessa regler vid de diskussioner som vi haft med 
berörda praktiker. I och med det fokus som vi alla haft mot att förbättra de infor
mationssystem alternativt problemsituationer som projekten omfattat har detta 
heller inte varit speciellt svårmotiverat. Fördjupade diskussioner kring iakttagel
ser som på något sätt hotat det förbättringsarbete som respektive projekt varit 
inriktat mot har från första början blivit återkommande och välkomna inslag. 

Vid analyserandet av data måste den kunskap som skapas klara forskningsprak
tikens kriterier och därigenom vara falsifierbar i en handlingskontext, användbar 
för praktiker, samt informerande om alternativ. För att klara dessa kriterier kan 
man nyttja tre analysverktyg. Först: abstrakta, förklarande och normativa mo
deller och teorier som kan vägleda analysen, exempelvis för att välja ut relevanta 
data. Sedan: slutledningstrappan, för att gå från konkreta fall till abstrakta model
ler som kan falsifieras, för att kunna koppla generell kunskap till specifikt fall, 
samt för att möjliggöra för enskilda att reflektera över handlande genom att till
handahålla verktyg som kan nyttjas för att spåra och offentliggöra deras tolk
ningar av vad som skett och varför. Och avslutningsvis: kartläggning och model-
lering; för att skapa lokala beskrivningar (för analyser av specifika problem och 
representation av kunskap) som blir användbara för berörda praktiker i att nå 
bortom specifika situationer. Dessa lokala beskrivningar ska utgöra ett abstrahe-
rat mellanläge mellan grundläggande teorier och studerad praktik. De ska också 
kunna falsifieras av praktikerna. De lokala beskrivningarna ska därför innehålla 
en inre logik med en förutsägbar utvecklingslinje. Därigenom kan de sägas 
beskriva den teleologiska och kausala mekanism som är inblandad i interaktio
nen i studerad praktik. 

Vad gäller hypotesprövandet utgår alltså aktionsvetenskap från att en handlings
kontext är en utmärkt kontext för att stärka en validitetsprövning. Ett problem i 
detta är dock att personer tenderar att pröva sina perspektiv privat, och handla 
på basis av en privat förståelse som antas vara sann (vilket kan skapa självuppfyl
lande profetior). På det hela taget är dock en handlingskontext idealisk för itera-
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tivt och kontinuerligt prövande. Dessutom kan sägas att deltagare sällan vill 
förstöra validiteten. De vill hellre följa det lärande som ett aktionsvetenskaps-
projekt innebär. 

I de studerade projekten arbetade vi nära de studerade praktikerna antingen i 
form av gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt eller i form av stormö
ten och studiecirklar. Som jag bedömer dessa samarbetsformer och samarbeten 
var också diskussionsklimatet sådant att de inblandade successivt blev allt bättre 
på att säga vad de tyckte. 

2.4 Studierna av informationssystemens verkan 

Detta avsnitt syftar till att ge en första bild av de studier som jag gjort av Soffans 
och Säljstöds sätt att verka. I och med de skillnader som finns mot de studier jag 
gjort av projektens förbättringsarbeten kommer jag här att beröra inslag i datain-
samlandet och databehandlandet. Genom att det mest omfattande inslaget vid 
datainsamlandet har varit de kvalitativa intervjuer1 som jag gjort av säljare och 
kunder koncentrerar jag den första delen till den kvalitativa intervjun. Genom att 
databehandlandet i hög utsträckning bestått i att försöka skapa någon form av 
mönster i de sätt som kunder och säljare uppfattat och utnyttjat studerade infor
mationssystem är den andra delen koncentrerad till ett kulturanalytiskt an
greppssätt. 

De kvalitativa intervjuerna 
Holme & Solvang2 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 synvinkel. Det är ett sätt att studera en före
teelse inifrån för att kunna nå en djupare och mer fullständig uppfattning 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 studerar. En styrka med kvalitativa 
intervjuer är att inte behöva utöva någon direkt styrning av de intervjuade utan 
istället tillåta dem styra de riktningar i vilka intervjuer och samtal ska gå. Som 
forskare gäller det att ge tematiska ramar samtidigt som man kan försäkra sig 
om att de viktiga frågeställningarna på något sätt blir behandlande. Istället för 
standardiserade frågeformulär lämpar sig intervjuguider mycket väl. De intervju
er som genomförts inom ramen för denna avhandling har genomförts med hjälp 
av intervjuguider. 

Kvalitativa intervjuer innebär förhållandevis krävande situationer för såväl for
skare som intervjuad. För forskaren gäller det att sätta sig in i den intervjuades si
tuation utan att pådyvla denne uppfattningar och svar. Det gäller att kunna 
iaktta, inte bara rent verbala uttryck utan också olika icke-verbala reaktioner, och 
därför agera otvunget och spontant. För den intervjuades del är det krävande ge

1 Studiens metodik följer framförallt det Holme & Solvang (1991) skriver om kvalitativ meto
dik, men också det Wallén (1993) skriver om fallstudier och kvalitativa studier. 

2 Holme & Solvang (1991) 
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nom att denne avkrävs argument och förklaringar bakom det som sägs, vilket 
samtidigt utgör en god grund för mycket bra och utförliga svar. Idealet är ett 
samtal som utmärks av intresse och engagemang och en situation präglad av 
tillit. Om detta lyckas kan undersökningen bli meningsfull för bägge parter. Detta 
ställer dock ytterligare krav på undersökningssituationen. För att bli den engage
rande, kunskapsutvecklande och medvetandegörande process som den kvalita
tiva intervjun kan bli när den fungerar bra måste den vara frivillig. Detta har 
också varit centralt för de intervjuer som genomförts inom ramen för detta av
handlingsarbete. 

Det finns, menar Holme & Solvang, fyra huvudelement som är avgörande för 
hur utbytet och resultatet från en kvalitativ intervju kommer bli1. 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 aktör2 

betraktad har en förmåga att delta och skapa de rätta stämningarna; samt att ku
lisserna inte är störande utan snarare kan fungera som indirekta resurser. 

Vid de kvalitativa intervjuer som genomförts inom ramen för denna avhandling 
har en strävan varit att samtalen skulle föras i sammanhang där det som talades 
om skulle vara aktuellt, dock med hänsyn tagen till olika mer eller mindre svår
påverkbara omständigheter. Intervjuerna med Volvos försäljare gjordes ansikte 
mot ansikte i deras säljkontor. Intervjuerna med deras kunder gjordes per tele
fon, i huvudsak när de var i sina hem. Att kundintervjuerna gjordes via telefon 
bedömdes som rimligt med tanke på att stora delar av den beslutsprocess som 
föregår ett bilköp torde ske i hemmet. Intervjuerna i anslutning till Soffanstudien 
följde samma mönster. Intervjuerna med lärare och fritidspersonal under skolstu
dien genomfördes på deras skola och i något fall i deras klassrum. 

I och med att en kvalitativ studie syftar till att nå en bättre och djupare förståelse 
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, menar Holme & 
Solvang, problemen med giltighet mindre än vid en kvantitativ studie. Den kvali
tativa studien utmärks av en sådan närhet till "undersökningsenheterna" att det 
snarare blir uppriktighet och att de intervjuade själva kan styra sin medverkan 
som blir viktigast. Att som forskare avgöra detta kan dock vara svårt. Den be
dömning som gjorts under de intervjuer som här berörts har varit att de flesta av 
de intervjuade kände sig såväl avslappnade som fria i sina intervjusituationer. I de 
fall då inte detta varit fallet har intervjun avslutats och ett nytt tillfälle föreslagits. 

För att säkra en pålitlighet i en kvalitativ forskningsprocess menar Holme & Sol
vang att man som forskare bör betrakta processen som en växelverkan mellan 
forskare och intervjuad. Man bör ta med i bilden både de fördomar och för-för
ståelser som forskare och intervjuad har.3 Det handlar både om värdemässiga 
och faktamässiga uppfattningar. De skiljer därför mellan en kognitiv och en nor

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. 
3 Se Holme & Solvang (1991, sid. 103-105). 
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mativ cirkel. Enligt den kognitiva cirkeln gäller att som forskare 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. Under de in
tervjuer som genomfördes gjordes försök till detta genom ett växelspel mellan 
frågeställningar och provocerande resonemang baserade på de svar som de in
tervjuade gav. 

Under samtliga de intervjuer som gjordes var utgångspunkten att inte bara ac
ceptera vare sig egna förutfattade meningar eller de som de intervjuade gav ut
tryck för utan kontinuerligt granska dessa, främst genom nya och ibland obekvä
ma frågor. För att ge de intervjuade en viss möjlighet att gå igenom våra inter
vjuprotokoll i efterhand avslutades varje intervju med att vi gjorde en kort sam
manfattning av vad vi uppfattat att de sagt. Man kan i och för sig tycka att det 
varit bättre ifall de också givits en möjlighet att på egen hand läsa igenom detta 
själva. Dock bedömdes detta, främst med tanke på den förhållandevis svårkom-
municerade betydelse som denna studie hade för de intervjuade1, som i viss mån 
ogenomförbart. Kraften lades istället på att skapa en fungerande växelverkan 
mellan oss som forskare och de intervjuade under intervjuerna. 

Behovet av och närheten till rena kulturanalyser 

Som jag skrev inledningsvis är en sida av detta avhandlingsarbete studiet av "det 
underliggande". Det vill säga, den tysta och dolda dimension som finns närva
rande i allt handlande. Detta sätter fingret på en problematik som inte bara har 
betydelse för studierna av förbättringsarbetet utan också studierna av Soffans 
och Säljstöds verkan. Det handlar bland annat om frågan hur det material som 
samlats in ska bearbetas och tolkas. Några författare som jag menar ger en både 
insiktsfull och inspirerande bild av studier av "det underliggande" är etnologerna 
Billy Ehn och Orvar Löfgren. I sin bok "Kulturanalys"2 har de beskrivit vad de be
traktar som ett kulturanalytiskt angreppssätt tillämpbart vid samhällsvetenskap
lig forskning. Detta angreppssätt är förhållandevis lätt att relatera till de utgångs
punkter som detta avhandlingsarbete utgått från och speglar dessutom de sätt på 
vilka intervjumaterialet från Säljstöds- och Soffanstudierna har bearbetats. 

Allt socialt liv, skriver Ehn & Löfgren, bygger på tolkning, även om vardagslivets 
tolkningar är underförstådda och styr utan att klädas i ord. Snarare kan vi tyda, 
strukturera och förstå det som sker utan direkta tankar. När vi inte förstår blir 
tolkningen till en mer medveten ansträngning. Det är inte svårt att se hur detta 
resonemang ligger nära de diskussioner som förts inom den filosofiska 
pragmatismen och inom aktions vetenskap. Ehn & Löfgren säger vidare att 

1 De skäl som fördes fram till de intervjuer som genomfördes var i korta ordalag att vi försök
te skapa oss en så god bild som möjligt av hur olika informationssystem alternativt föränd
ringsförslag uppfattades av olika människor för att på så sätt kunna bidra till att det utveck
lades bättre informationssystem längre fram. 

2 Ehn & Löfgren (1990). 
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mänskligt beteende är mångtydigt och innehåller fler "budskap" än vad vi orkar 
hålla rätt på, varför kulturanalys kan ses som en attack på det sunda förnuftet och 
självklarhetens normalitet. För att genomföra sina studier på ett bra sätt samti
digt som att människor ofta intar en viss distans (skämt, ironi, raljants etcetera) 
gäller det för kulturanalytikern att skilja mellan vad folk menar med det som de 
säger och gör och vad dessa ord och handlingar kan betyda oberoende av vad de 
själva anser. Detta åtskiljande har varit centralt vid behandlandet av insamlat 
material. 

Etnologer försöker, menar Ehn & Löfgren, frilägga djupare kulturmönster som 
säger något om grundläggande värden och synsätt genom studier av alldagliga 
fenomen. Svårigheten handlar om att skapa tolkningar som säger något nytt om 
deras djupare mening. Kultur betraktas i detta sammanhang som ett kollektivt 
medvetande som ungefär kan liknas vid gemensamma kunskaper, värderingar, 
erfarenheter och sammanhållande tankemönster. Och, detta är något som inte 
bara sitter i huvudet. Även språk, koder, artefakter och omgivning är i denna 
mening bärare av kultur. Detta kollektiva medvetande ska inte förväxlas med 
något medvetet. Oftast är det snarare det mindre medvetna som är det mest 
spännande för en kultur analytiker. Man vill ta reda på vad som är gemensamt, 
hur man skolas in i en kultur, och identifiera olika skillnader och motsättningar. 
Syftet med ett kulturanalytiskt perspektiv är, säger Ehn & Löfgren, att locka fram 
insikter ur ett ofta väl känt empiriskt material. 

Kulturanalys kan betraktas, menar Ehn & Löfgren, som ett sökande efter en inre 
svårfångad logik och ett försök att besvara frågor om hur olika kulturella tanke
gods egentligen är ordnade och systematiserade. Genom en systematisk be
skrivning av ett visst fenomen eller företeelse kan exempelvis dess sätt att domi
nera en viss kultur inta formen av ett viss mönster. Dylika "systematiska" 
angreppssätt är viktiga för kulturanalytikern och en ingång som kan leda en 
analys vidare mot olika teman. Vid ett kulturanalytiskt angreppssätt är det viktigt 
att hålla kvar detaljer trots en upplevd trivialitet. Det kan gälla förhållningsregler, 
föreställningar, talesätt och så vidare, vilka dock vid en närmare analys kan visa 
sig vara nyckelsymboler. Symboler som, genom att vara betydelsefulla kulturbä
rare, kan fungera som nyckel vid "dyrkandet" av en viss kultur. För en 
kulturanalytiker är det ofta givande att studera hur olika teman gestaltas i en gi
ven kultur. Under mina studier har det varit centralt att studera hur informations
teknik och berörd verksamhet har gestaltats av de intervjuade. 

För Ehn & Löfgren kan kulturanalys ses som ett växelspel mellan att frilägga ana
lyserade detaljer och att skapa modeller som kan förklara eller skapa förståelse 
för detaljernas inre sammanhang. Det finns en rörelse mellan del och helhet i vil
ken tolkning utgör ett av de allra viktigaste momenten. Att se något som något 
annat är som en översättning och en hypotes om ett "tings" innebörd, men också 
ett försök att frilägga mening. Under projektstudierna har en stor del av 
tolkandet varit inriktat mot att skapa sätt att förstå de processer genom vilka 
studerade informationssystem har verkat, exempelvis en "soffköpsprocess". 
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Ehrt & Löfgren försöker på olika sätt skildra vad de vill kalla "forskningsrappor
tens kaotiska förhistoria"1. Det är ett arbete som handlar om att gå från torftiga 
data till klarsyn. Att ur ett kreativt kaos arbeta fram en insikt och ett annorlunda 
perspektiv på verkligheten. I detta betraktar de flexibilitet, nyfikenhet och öp
penhet som kan göra att forskaren överrumplas av sina egna data som viktiga 
förutsättningar. Det gäller att ha en förmåga att kunna backa, reflektera och ta 
sats igen i och med att en kulturanalytisk tolkning är en skapelse och som sådan 
en produkt av en mängd faktorer. Till exempel tänkande, läsning, personliga er
farenheter och intressen, subjektiva föreställningar och kulturell tillhörighet. 
Under bearbetandet av det intervjumaterial som samlats in har jag också försökt 
att gå in i detta material på en mängd olika sätt för att därigenom nå fram till 
insikt och annorlunda perspektiv på studerade informationssystems sätt att 
verka. 

För att trots viss tvekan föreslå ett par tekniker för en god kulturanalys lyfter 
Ehn & Löfgren fram perspektivering, kontrastering, dramatisering, homologise-
ring samt prövning. Till att börja med gäller det att kunna inta olika perspektiv 
och på så sätt kunna ställa och omformulera frågeställningar på sätt som kan 
tränga in bakom det självklara. Att avtrivialisera och göra sig själv främmande. 
Sedan menar de att ett medvetet arbete med motsatser kan skärpa och nyansera 
varandras form och innehåll. Att exempelvis ställa sig frågor om vad som kan 
vara oacceptabelt, ohederligt, otänkbart och så vidare kan fungera mycket bra i 
dylika syften. En dramatisering handlar om att söka brytpunkter, kriser, konflikt
er, avvikelser och så vidare och studera vad dessa leder fram till. En homologise-
ring går ut på att visa hur allt (livsformer och tankesätt) hänger ihop och se de 
"rottrådar" som förbinder olika nivåer. Med prövning vill de betona betydelsen 
av att kontinuerligt bestrida den egna analysen. Detta handlar om att söka svaga 
punkter och bedöma fruktbarhet. Man måste fråga sig, menar Ehn & Löfgren, 
om det är denna analys som förklarar studerade verkligheter bäst. 

Jag menar att den beskrivning som Ehn & Löfgren ger av ett kulturanalytiskt an
greppssätt i hög utsträckning också kan tjäna som beskrivning av de sätt på vilka 
jag försökt behandla intervjumaterialet från Säljstöds- och Soffanstudierna. Ett 
viktigt inslag för att komma åt exempelvis hur specifika informationssystem och 
verksamheter har uppfattats, värderats och nyttjats har varit det sökande efter 
betydelser och kulturella mönster som Ehn & Löfgren beskriver. I Säljstöds-
studierna har detta inslag bland annat märkts i försöken att förstå hur detta infor
mationssystem och denna bilhandel blivit del i såväl kunders som försäljares 
större sammanhang. 

1 Ehn & Löfgren (1990, sid 105). 
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3. ETT SÄLJSTÖD FÖR BILHANDELN 
Detta är det första av tre kapitel som redovisar projektstudier. Den första av 
dessa tre, det vill säga studien av Säljstödsprojektet, har till viss del genomförts 
inom ramen för två större NUTEK-finansierade forskningsprojekt, först Kon
struktiv systemutveckling och sedan MIT-2000.1 

3.1 Tio års systemarbete, tre generationer informationssystem 

Någon gång under andra hälften av 80-talet började ett antal personer hos Vol
vohandelns Utvecklings AB (VU) diskutera nästa generations informationssystem 
för sin bilhandel. Under senare tid hade de alltmer upplevt att de system som 
nyttjades av Volvos återförsäljare var på väg att bli dels tekniskt föråldrade dels 
inte längre innebar ett försprång för dessa relativt andra återförsäljare. Även om 
de inte befann sig i vad som vanligtvis betraktas som ett krisläge uppfattade de 
läget som besvärligt i och med att de sedan lång tid tillbaks haft som ambition att 
ständigt ligga "ett steg före" sina konkurrenter. Att sätta igång ett större förnyel
seprojekt bara på grund av en känsla av att man var på väg att tappa ett för
språng insåg man dock skulle ha små chanser att gå igenom hos deras huvudsak
liga avnämare tillika ägare, det vill säga de svenska återförsäljarena. För att få 
mandat till ett större projekt fordrades något bättre. 

Någon gång runt årsskiftet 86-87 föddes en idé. Hur skulle det vara att sätta kun
den i centrum och utveckla nästa generations informationssystem med en kom
promisslös utgångspunkt i ett kundperspektiv? Om en bra bilhandel, började 
man fundera, var en bilhandel som var bra för kunden så borde ett bra informa
tionssystem vara ett informationssystem som innebar något bra för kunden. Så, 
en vision var född. 

Våren 1987 togs ett beslut att satsa på ett större projekt inriktat mot vad som se
nare skulle komma att kallas ett marknadsorienterat informationssystem. Detta 
innebar dels att informationssystemet skulle betraktas ur ett kund- och inte ett 
säljarperspektiv dels att det skulle utformas med inriktning mot en total integra
tion från säljarens kontor till fabrik. Man skulle utveckla en ny informationstek
nisk bas som dels skulle förbättra säljarnas möten med kund dels kunde skapa en 
direktkoppling från kund och försäljare till producent via återförsäljare och gene
ralagent. Ett dylikt projekt var ett sätt att ta itu med två större problem. Å ena si
dan att hantera de svåra situationer som kom sig av att den information som for
drades i mötet mellan säljare och kund med tiden blivit allt mer omfattande och 
komplex. Å andra sidan att komma ifrån olika former av omständligt merarbete 
som på olika sätt uppstod under dels ordersedelns väg från säljkontor till fabrik 
dels bilens väg från fabrik till kund. Projektet fick namnet FordonsAdminstrativt 
SysTem (FAST). 

* För vidare läsning om mina Säljstödsstudier, se Levén (1996b), Levén (1994), Levén (1995a), 
samt i avhandlingens bilaga. För vidare läsning om dessa två projekt, se Forsgren (1994), 
Albinsson & Forsgren (1995), samt Albinsson & Forsgren (1997). Ytterligare två studier som 
studerat detta informationssystem finns redovisade i Eriksson (1997) samt Ehn m.fl. (1995). 
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FAST-projektet var uppdelat i ett antal delprojekt. Det delprojekt som detta kapi
tel handlar om gick ut på att hitta former för informationssystem som fungerade 
väl i säljarens möte med kund. Detta delprojekt hade ett mycket tydligt kundper
spektiv och bestod bland annat i att skaffa kunskap om problem och möjligheter 
med sådana informationssystem via ett prototypsystem som gick under namnet 
Prova. Utgångspunkter för Prova var att den information som fordrades för att 
en bilförsäljare skulle kunna besvara kundfrågor av typen "när får jag min bil" 
eller "hur ska jag finansiera ett eventuellt köp" med tiden blivit allt mer omfat
tande och svåröverblickbar. Därför ansågs ett informationssystem som möjlighet 
till ett klart steg framåt. Ett sådant skulle kunna hålla reda på uppgifter som leve
ranstider, produkter och finansieringsalternativ, och göra dessa tillgängliga för 
såväl säljare som kund på ett ändamålsenligt sätt. Ett ideal som man talade om 
var att detta system skulle kunna hantera alla de frågor som kunder kunde ställa. 
Ett återkommande argument var också att det ur ett konsumentperspektiv borde 
vara oacceptabelt att behöva köpa en 200.000 kronors produkt på, som man del
vis metaforiskt uttryckte sig, baksidan av ett visitkort. Ett bilköp hade med tiden 
kommit att bli, påminde man sig själv, den näst största investeringen för de flesta 
svenskar. 

Arbetet med detta informationssystem eller som det efterhand har kommit att 
ses som detta säljstödssystem kan vid en tillbakablick ses som ett projekt i tre tyd
ligare faser. Den första fasen handlade om det ovan nämnda prototypsystemet, 
den andra fasen av arbetet med att omarbeta denna prototyp till ett mer stabilt 
färdigt system, och slutligen den tredje fasen som en kraftigare vidareutveckling 
av det stabila system som utvecklades under fas två men nu med inriktning mot 
mer multimedial form. För att skilja dem åt kommer jag i nämnd ordning tala om 
dessa faser som Säljstöd 90', Säljstöd 93' samt Säljstöd 96'. Under den första fasen 
var detta säljstödssystem tydligt inordnat i det större FAST-projektet. Under den 
andra fasen var det sig själv nog och huvudsaklig produkt. Under den tredje fa
sen hade systemet dessutom fått en så pass stor stabilitet och spridning att en 
större mer vågad vidareutveckling framstod som möjlig. 

Från prototypsystemet Prova fram tills senare dagars multimediala utformning 
har det funnits vissa gemensamma drag i Säljstöds olika generationer. Det har 
alltid varit ett informationssystem baserat på fönster- och mushantering och 
dessutom med skärmen placerad på säljarens skrivbord tänkt att vara vänd mot 
såväl säljare som kund. Tangentbord och mus har varit placerade på säljarens 
sida. Tanken har hela tiden varit att det är säljaren som ska styra systemet men 
att den information och de data som presenteras ska vara tillgängligt för dem 
bägge. Detta har man sett som i linje med de ideal som projektet vilat på, det vill 
säga som ett sätt för att sälja så pass dyra produkter som bilar på ett mer genom-
skådligt och seriöst sätt. 

För den kund som kommer in på ett säljkontor skulle Säljstöd kunna framstå 
som vilket informationssystem som helst, exempelvis ett system som enbart 
skulle användas som skrivmaskin när säljaren ska författa olika säljbrev. Det som 
skiljer Säljstöd från dylika system är i princip bara att skärmen oftast vinklats mot 
kund. När väl säljaren börjat nyttja systemet blir dock skillnaden, under förut
sättning att denna nyttjar det på ungefär de sätt som avsetts, tydligare. Då blir det 
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uppenbart att Säljstöd ska nyttjas i samband med deras gemensamma sälj- och 
köpsamtal. Men, som sagt, i övrigt är det inte mycket som avslöjar dess roll och 
karaktär. 

Från första början tills senare versioner har Säljstöd haft en kärna kretsande 
kring objektet "affär". Det har varit det centrala i mötet mellan säljare och kund 
och i Säljstöd symboliserat med ett handslag. En affär är uppbyggd i ett antal af
färskomponenter vilka succesivt knyts till varje specifik affär. Komponenterna i 
96-års upplaga av Säljstöd är Kund, Köpobjekt-bil, Köpobjekt-utrustning, 
Inbytesbil, Finansiering, Ramavtal samt Trygghetsavtal. Varje komponent mot
svarar en skärmbild i Säljstöd vilken man kan nå bland annat genom att dubbelk
licka på komponentens symbol i bilden "Affärsinnehåll" (vilken presenterar de 
olika komponenterna i en affär). Som systemet nu är utformat behöver de olika 
komponenterna inte tas i någon speciell ordning även om det kan vara smidigare 
att ha valt en bil innan man tittar på utrustning i och med att utrustning i många 
fall är modellspecifik. Vid 1990-års Säljstöd, det vill säga Prova, var systemet nå
got mer styrande. 

Affärskomponenten Kund är förhållandevis enkel och består i att man har möj
lighet att skriva in vem eller vilka som ska vara förare, betalare, registrerad ägare 
och så vidare om det är så att det inte är en och samma person som är allt sam
mans. Komponenten Affärsobjekt-Bil är mer komplicerad. Vid dess bild ska bil
modell samt alternativa utformningar matas in. Den senare punkten innebär att 
typ av motor, växellåda, lack, inredning färg, inredning material samt karosstyp 
ska bestämmas. Denna, precis som den mesta interaktionen med informations
systemet sker genom "klickningar" med musen. Komponenten Affärsobjekt-Ut
rustning innebär att kunden kan välja bland en större mängd tillvalsutrustning 
som exempelvis stereo, ABS-bromsar och klimatanläggning och samtidigt få en 
överblick över vilka tillval som finns tillgängliga. En central del i Säljstöd är dess
utom att man fortlöpande kan se hur prisbilden förändras i takt med val av bil
modell, alternativa utformningar och tillvalsutrustning. Detta gäller också för 
komponenten Inbytesbil. Även där är det möjligt att se hur ett eventuellt inby
tespris förändrar en slutlig köpeshilling. 

Vad det gäller komponenterna Finansiering, Ramavtal samt Trygghetsavtal (det 
senare handlar i princip om försäkringsfrågor) innebär dessa att man får möjlig
het att presentera ett försäkringserbjudande och ge detaljerade kalkyler och af
färsförslag till kunden. Detta innebär på så sätt att kunden kan få god möjlighet 
att bedöma den totala kostnaden och en periodiserad kostnad på exempelvis må
nadsbasis för olika affärsförslag. I detta läge är det också möjligt för säljaren att 
skriva ut de affärsförslag som diskuterats och på så sätt möjliggöra för kunden 
att ta med sig detta hem för vidare funderingar och granskning. När en eventuell 
överenskommelse är gjord går det att skriva ut ett avtal som de bägge parterna 
därpå kan skriva på. 

I stort sett har Säljstöd varit uppbyggt kring ovanstående komponenter från för
sta början även om man hellre pratade om "Specificera ny bil", "Söka bil i lager" 
och så vidare vid de inledande försöken med Prova. Det som har hänt mellan de 
olika versionerna av systemet handlar, förutom att samtliga dessa komponenter 
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succesivt blivit förbättrade, i huvudsak om först en renodling mot de mest vitala 
bitarna av bilförsäljning (från Säljstöd 90' till Säljstöd 93') och sedan ett nytt försök 
till mer långtgående förnyelse (från Säljstöd 93' till Säljstöd 96') i form av en 
mängd multimediala tilläggsfunktioner. 

Säljstöd 90' bestod, förutom tidiga versioner av ovanstående affärskomponenter, 
av ett antal "mjuka" och nyskapande delar som på olika sätt tog fasta på projek
tets övergripande vision om att kunderna skulle kunna få all den information 
som de ville. Säljstöd 90' bestod dels av modulen Produktinformation dels av en 
del som allmänt gick under namnet "Älgen och fälgen". Produktinformation var 
en del som motsvarade den lilla pocketbok som många bilförsäljare går och bär 
på som innehåller en mängd uppgifter om bilar som till exempel bensinförbruk
ning, vikt och längd. Älgen och fälgen bestod i en animering i vilken man visades 
dels skillnaden mellan att undvika en älgkollision med eller utan ABS-bromsar 
dels en möjlighet att titta på bilder av Volvobilar med olika färger och fälgar. 
Varken Produktinformation eller Älgen och fälgen överlevde fram till Säljstöd 
93'. 

Säljstöd 93' var, som sagt, en renodling men också en tydlig vidareutveckling av 
de centrala komponenterna i Säljstöd 90'. Säljstöd 90' var utformat på ett sätt som 
fordrade att vissa moment utfördes i viss ordning, exempelvis att kund specifice
rades innan bil och att motoralternativ bestämdes före klädsel. Denna styrning 
var i stort sett helt borttagen i Säljstöd 93'. Istället var det upp till försäljaren att, 
utifrån kundsamtalet, välja väg vilket samtidigt innebar att denne i många situa
tioner blev tvungen att hålla i minnet olika detaljer så att de inte glömdes bort 
längre fram. En annan och mycket central förändring i och med Säljstöd 93' var 
möjligheten att ställa en "CBR-fråga". Genom en direktkoppling till Centrala 
BilRegistret (CBR) blev det möjligt att på enkla sätt ta fram uppgifter om registre
rade bilar och deras tre senaste ägare. Detta innebar bland annat att säljarna ofta 
slapp fråga kunden om olika personuppgifter i och med att många av dessa 
"följde med" i det svar som kom via dessa frågor. Istället för att fråga en kund 
om vad det nu var denne hette gick det att fråga om registreringsnumret på den
nes bil. 

Säljstöd 96' var på sätt och vis en tillbakagång till de utformningsideal som legat 
till grund för utformningen av Säljstöd 90'. I Säljstöd 96' har man återigen försökt 
utforma några mer visuellt illustrativa informationsmoduler. Denna gång var 
dock dessa mer direkt integrerade med de centrala affärskomponenterna. 
Samtidigt som säljare och kund var inne i komponenten Köpobjekt-Bil fanns det 
möjligheter att titta närmare på bilder och filmsekvenser av olika modeller, 
lacker, klädslar och så vidare. Och, samtidigt som man var inne i komponenten 
Köpobjekt-Utrustning fanns motsvarande möjligheter för utrustningalternativ 
som ABS-bromsar, servostyrning, fälgar och antenner. Dessa bilder och filmse
kvenser kan beskrivas som dels illusterande och visualiserande dels förklarande. 
Filmsekvenserna var till största delen hämtade från Volvos vanliga reklam- och 
informationsvideos. 

44 



Kapitel 3 - Ett säljstöd för bilhandeln 

3.2 Våra studier och vår medverkan 

Det projekt som jag här beskrivit som VU:s arbete med Säljstöd har alltså pågått i 
närmare tio år. Våra1 studier, tillika de studier som kommer presenteras i detta 
kapitel, har varit igång under nästan lika lång tid, det vill säga i drygt sju år. Vår 
första kontakt med VU var i samband med att den första versionen av säljstödet, 
det vill säga Säljstöd 90', skulle utvärderas. Den roll som vi har haft relativt VU:s 
projekt har hela tiden bestått i att utvärdera de olika systemversionerna med ut
gångspunkt i ett kundperspektiv. Våra sätt för att göra detta har varierat något 
men i huvudsak utgått från enkäter och intervjuer med kunder och köpare som 
mött systemet. 

De studier som gjorts har i hög utsträckning handlat om att skapa kunskap om 
hur väl Säljstöd fungerat gentemot kunder, vilket på så sätt gjort våra studier till 
en del i VU:s arbeten med att förbättra detta system. För oss som forskare har 
studierna också baserats på mer generella kunskapsmål. På ett mer generellt plan 
har Säljstödsstudierna också handlat om att skapa kunskap om informationssys
tems verkan och förbättringsarbeten. Studierna har utgått ifrån det dubbla kun
skapsintresse som redovisades i kapitel två och haft två olika fokus. De har foku
serat å ena sidan Säljstöd i mötet mellan säljare och kund och å andra sidan VU:s 
sätt att vidareutveckla detta informationssystem. 

Grovt sett har vårt samarbete med Volvo och VU gått via projektledaren och den 
systemutvecklare som stått för merparten av arbetet med Säljstöds utformning. 
Varje delstudie (vilket motsvarar en studie av respektive systemversion) har ut
gått från gemensamma diskussioner med folk från VU om uppläggning och frå
geställningar, och därefter fortsatt genom att vi genomfört våra studier och av
slutningsvis redovisat våra resultat för VU såväl skriftligt och muntligt. Vid ett 
par tillfällen har resultatet också redovisats för intresserade försäljare. 

Att studiernas konkreta uppläggningar och frågeställningar varit en gemensam 
fråga för oss och VU var, utifrån vår syn på forskning och kunskapsintresse, nå
got fullständigt självklart. Det var av yttersta betydelse att de skulle acceptera for
merna för våra studier. Detta innebar dock inte en fullständig eftergift. För att 
hitta former som å ena sidan inte kunde skada verksamheterna men å andra sid
an var tillräckligt bra med hänsyn till våra kunskapsmål blev det naturligt att gå 
igenom och diskutera tänkbara sätt så ordentligt som möjligt. Vad gäller resultat 
och slutsatser ska påpeka att VU inte på något som helst sätt försökt påverka oss 
i någon som helst riktning. Snarare har de pressat oss till att göra vårt bästa, även 
om det skulle innebära till viss del obehagliga insikter. 

Under projektets gång gjorde vi en del regelrätta intervjuer men var också in
blandade i många diskussioner med folket från VU. Under studien av Säljstöd 93' 
gjorde vi intervjuer som handlade om om deras vision, om Säljstöd samt deras 
projektupplägg. Vi ville veta hur de tänkt sig den framtida bilhandeln - inklusive 

1 Studien av detta projekt har alltså, som nämndes i inledningen, i varierande grad genomförts 
tillsammans med eller med stöd från Olov Forsgren, Anna Croon och Mikael Söderström. 
Detta gör att jag valt att tala om "vi", "vår" och "våra" vid redovisningarna av denna studie. 
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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 implementationsarbetet. Vi försökte ta 
reda på i vilken utsträckning de riktat in sig på både yttre konkreta och inre 
kognitiva faktorer eller enbart yttre (genom framförallt Säljstöd). 

Ett av de inslag i planerandet av våra studier som VU hade vissa synpunkter på 
var urvalet av kunder och säljare. Det var definitivt inte självklart att vi skulle få 
komma i kontakt med vilka kunder som helst. Vid det urval vi gjorde vid Säljstöd 
90' och Säljstöd 93' lät vi de enskilda säljarna ha ett avgörande ord med i laget. 
Dessa ville inte att våra studier på något sätt skulle störa eller sätta griller i huvu
dena på deras Säljstöd 93' kunder. Inför Säljstöd 90' fick därför tre säljare i upp
drag att tillfråga cirka tio kunder vardera om de kunde tänka sig att ställa upp för 
en telefonintervju. Inför Säljstöd 93' fick tio säljare motsvarande uppdrag. 
Resultatet blev inte riktigt vad vi hoppats på vid någon av gångerna men vi fick 
kontakt med fjorton respektive arton kunder som var villiga att ställa upp för en 
intervju. Bland säljarna valde vi att samtala med samtliga tre (Säljstöd 90') re
spektive de fyra säljare som både vi själva och den person som installerat och 
utbildat på Säljstöd bedömde som mest erfarna och avancerade vad gäller 
Säljstödsnyttjandet (Säljstöd 93'). Dessa var också personer som kunde sägas vara 
förhållandevis kritiska men också duktiga på att uttrycka sig. Sist men inte minst 
betydelsefullt, de var villiga och intresserade av att vara med. 

Vid studierna av Säljstöd 96' gick urvalet så till att vi, med utgångspunkt i fyra ut
valda försäljningsorter1, plockade ut samtliga kunder som köpt en ny Volvo 850 
under en viss fyraveckorsperiod och dessutom samtliga säljare på dessa försälj
ningsorter. Detta resulterade i 42 kunder och 11 säljare vilka samtliga intervjua
des via telefon. 

För att undvika eventuella låsningar uttryckte vi, vid samtliga intervjuerna med 
såväl kunder som säljare, att vi alla hade intressen i att vi kunde lära oss allt mer 
om system liknande Säljstöd, och att dylika system därmed skulle kunna utveck
las och förbättras. Vid genomförandet av samtliga intervjuer användes också in
tervjuguider. I de fall då det var praktiskt möjligt diskuterades och visades guider 
som en inledande del av varje samtal. De guider som användes var utformade 
runt ett antal nyckelfrågor. 

Vid studierna av Säljstöd 93' gjordes kundintervjuerna utifrån tre teman: köpstil, 
Säljstöd samt IT i bilhandeln. 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. Temat Säljstöd handlade 
mer om att ta reda på vad de tyckte om Säljstöd och hur de värderat detta sys
tem. IT i bilhandeln berörde kundens syn på hur en framtida bilhandel skulle 
kunna se ut och vilken eventuell roll som informationsteknologi skulle kunna 
spela i en sådan framtid. Tanken med det sista temat var att stimulera kunderna 
till att reflektera över mötet lite grann och fundera över om Säljstöd kunde för
bättra liknande situationer. Vi ville också att de skulle fundera över hur en even

1 Dessa orter motsvarade de orter som hunnit nyttja Säljstöd 96' under längst tid. 
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tuell vidareutveckling 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 värdera
de informationssystem och situation, dels i vilken utsträckning värderingarna var 
situationsbundna och individuella. 

Säljarintervjuerna vid Säljstöd 93'-studien riktade in sig på tre likartade teman: 
säljarnas roll i verksamheten, Säljstöds funktion relativt denna roll samt deras 
tankar om verksamheten (inklusive informationssystem) i en framtid. Det första 
temat handlade alltså om säljarnas syn på sin yrkesroll och funktion i verksamhe
ten, men också om olika viktiga kunskaper och förmågor. Det andra fokuserade 
Säljstöd och väckte frågan om och i så fall hur Säljstöd förändrat eller utvecklat 
själva kundmötet. Det tredje temat handlade om hur de såg på framtida bilhandel 
och informationssystems roll enligt dessa scenarier? Sammantaget syftade tema-
tiseringen vid denna del av studien till att skapa en så god bild som möjligt av re
spektive säljares handlingsrationalitet och sätt att sälja bil. Detta inkluderade hur 
de kunde dra fördel eller störas av olika yttre faktorer. 

Inför studierna av Säljstöd 96' hade vi utvecklat våra utgångspunkter något. När 
ett informationssystem införs i en verksamhet är det självklara målet att detta 
system ska utveckla denna verksamhet. I vad mån detta sker är dock i hög ut
sträckning en fråga om vilket sätt informationssystemet blir nyttjat och därige
nom faktisk del i det sätt som verksamheten bedrivs. För att Säljstöd ska kunna 
bidra till en utvecklad bilhandel fordrades (menade vi) mer än att detta informa
tionssystem ställs på säljarnas skrivbord. Det måste också bli nyttjat på sätt som 
betyder något för kunder och säljare. Vid denna studie tittade vi närmare på hur 
Säljstöd nyttjats av kunder och säljare, och i vad mån dessa tagit in detta system i 
sina sätt att köpa respektive sälja bil. Detta gjordes bland annat genom en förfi
nad modell över hur informationssystem integreras i verksamheten. 

Ett informationssystem kan gå in olika djupt i en verksamhet. Det kan bli ett tyd
ligt avgränsat verktyg som egentligen inte förändrar så mycket men kan nyttjas 
istället för något annat för att utföra vissa specifika uppgifter. Sedan kan det vara 
ett mer betydelsefullt verktyg som inte bara finns där utan också bidrar med nå
got genom att möjliggöra effektivare arbetssätt i vissa uppgifter. Som ett sista 
steg kan det vara en väsentlig, och närmast oersättlig komponent, som inte bara 
effektiviserar specifika uppgifter utan skapar möjligheter till helt nya sätt att be
driva verksamhet. Om informationssystemet i det första steget betraktas som ett 
onödigt "verktyg " blir det under det andra steget åtminstone något produktivt, 
och under det tredje steget upphovet och förutsättningen för ett nytt sätt-att-
köpa (respektive -sälja) -bil. De tre stegen kan beskrivas som system-, uppgifts-
respektive verksamhetsfokuserade, där ett utmärkande drag för vart och ett kan 
liknas vid osäkerhet, produktivitet och slutligen kreativitet. 

3.3 Iakttagelser på ett övergripande plan 

Från första början har det framstått som väldigt klart att den vision som väglett 
projektledaren bakom detta systemutvecklingsprojekt har handlat om kunden 
och dennes informationsbehov. Detta har framstått som ett allt annat överskug
gande systemmål. Samtidigt har det sett ut som att det varit svårt att bryta ned 
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denna övergripande vision till mer konkreta projektmål. I de systemmål som 
formulerades av systemutvecklarna för FAST-projektet omnämns inte ens kun
der. Däremot betonas användaranpassning och användarvänlighet. I formule
ringarna framstår det som att det är säljaren och inte kunden som man skrivit 
om. I annat fall måste säljare och kund likställts som Säljstödsanvändare vilket 
knappast kan följa ur projektets övergripande vision. 

Sammantaget kan man nog säga, speciellt från viss distans, att det fanns en del 
lite märkliga inkonsekvenser i det som VU på ett övergripande plan ville åstad
komma och det designarbete som de i s lutändan genomförde. Deras stora och 
övergripande vision var att bidra till ökat kundvärde genom att utforma och im
plementerà ett informationssystem som var bra för kund. Poängen med det hela 
var att i grunden förändra företagets bilhandel. En förändring som på genomgri
pande sätt skulle innebära nya sätt att köpa respektive sälja bil. När man dock tit
tar närmare på en del av deras designaktiviteter är det svårt att se hur dessa 
egentligen kan vara tänkta att bidra till den större förändring som VU avsåg. 

För att tydliggöra några av dessa inkonsekvenser kan sägas att Säljstöd skulle 
vara bra för bilhandelns kunder, men ändå var de systemmål som ledsagade det 
mer konkreta designarbetet väldigt användarrelaterade. Man kan fråga sig om de 
betraktade bilhandelns kunder som användare? Vidare skulle arbetet leda fram 
till nya sätt att köpa och sälja bilar. Trots detta var deras utbildningsinsatser kon
centrerade till användningsutbildning, och detta av enbart säljare. Till sist kan sägas 
att projektet skulle förändra deras bilhandel i grunden, men ändå var i stort sett 
allt deras designarbete koncentrerat till Säljstöd. Antog man, med rätta eller ej, att 
implementationen av detta informationssystem i sig skulle leda fram till denna 
nya bilhandel?1 

På ett sätt framstod ovan redovisade iakttagelser som inkonsekventa och motsä
gelsefulla. På ett annat sätt kunde de ses i en viss "harmoni". Genom de konkreti
serade systemmål och arbetssätt som på olika sätt kom till uttryck gick att utläsa 
ett visst sätt att se på informationsteknik. I och med att så stor del av de riktlinjer 
och direktiv som både rörde vår kundattitydundersökning och VU:s Säljstödsde-
sign var relaterade till ideal som användaranpassning och användarvänlighet, 
men också innefattade användbarhetskriterier, användningsutbildning och foku
seringar på användargränssnitt tolkade jag efter hand situationen som att VU:s 
designers betraktade Säljstöd med utgångspunkt i en verktygssyn. Det framstod 
som att de i grunden betraktade Säljstöd som ett verktyg. Även om de ville att vi 
skulle värdera kundnytta så var de kriterier som de förde på tal relaterade till an-
vändargränssnittets kvalitéer, och egentligen inte till verksamhetens. 

När vi runt årsskiftet 89/90 kopplades in för att göra vår kundattitydundersök
ning var direktiven entydiga men samtidigt förhållandevis öppna. Vi skulle ta 
reda på vad kunderna tyckte om Säljstöd, främst i ganska enkla användbarhets

1 När man som läsare konfronteras med detta stycke kan det säkert framstå som att jag försöker 
hävda att VU:s praktiker skulle vara lite korkade eller så. Så är det dock absolut inte. Jag vill 
inte på något som helst sätt hävda att jag själv tänkte på dessa, som de nu framstår, 
motsättningar när projektet pågick som mest. Snarare är det nog funderingar som successivt 
vuxit sig allt starkare. 
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termer som tydlighet, begriplighet, överskådlighet och så vidare, och därefter ge 
förslag på hur VU borde gå vidare med Säljstöd. Den första stora lärdomen blev 
dock hur svårt ett dylikt värderande egentligen var. Samtidigt som egentligen 
ingen kund hade några invändningar rörande våra användbarhetskriterier kom 
det fram att det i varje enskilt fall varit en massa kringfaktorer och synergieffekter 
som spelat in i deras möte med Säljstöd. Genom intervjuerna framträdde faktorer 
som säljares uppträdande och prissättningar på bilar, men också kunders humör 
eller annonser som stått i morgontidningar. Vi kunde också observera synergier 
som att Säljstöd kunde göra så att det som säljaren sade framstod som mera tro
värdigt i och med att både system och säljare "kunde höras". Samtliga dessa fak
torer tycktes ha påverkat kunders upplevelser av och attityder till Säljstöd. 

Vidare kan sägas att de attityder som vi fann i anslutning till Säljstöd 90' var i viss 
mån motstridiga. Å ena sidan hävdades informationssystemets professionalitet. Å 
andra sidan menade en del att Säljstöd var tämligen fåning och onödigt. På den 
positiva sidan var det flera kunder som sa att informationssystemet gjorde sälja
rens argument mer trovärdiga och att mötet i dess helhet blivit mera trovärdigt 
just på grund av säljares och Säljstöds samverkan. På den negativa sidan fanns 
kunder som talade om Säljstöd som teknik för tekniks skull. Flera kunder ut
tryckte dessutom åsikter som hamnade på bägge sidor. 

Det mönster som vi efterhand kunde se var betydelsen av kundvariationer. Det vill 
säga, att kunder var förhållandevis olika, både till sätt att köpa bil och förvänt
ningar. Förutom att deras attityder till Säljstöd blev påverkat av en mängd kring
faktorer och synergier var de relaterade till kunderna själva, exempelvis de före
ställningar och förväntningar som de hade i mötet med säljare och informations
system. Kunder var helt enkelt olika, vilket samtidigt fick konsekvenser för deras 
attityder till Säljstöd. För de kunder som såg ett bilköp som en affärsförhandling 
och ett köpslående utgjorde Säljstöd, med sina till ytan så icke förhandlingsbara 
prissättningar, ett störningsmoment. För de kunder som istället betraktade ett 
bilköp som ett köp som mer än allt annat ska vara ordentligt underbyggt och ge
nomtänkt innebar Säljstöd, genom sina utförliga utskrifter, ett stort steg framåt. 

De råd som vi gav VU utifrån denna första studie var att de skulle vidga sina sätt 
att betrakta Säljstöd och försöka få med i bilden dels säljares sätt att sälja bil och 
nyttja Säljstöd dels kunders sätt att köpa bil och förväntningar på informations
teknik och bilhandel. Vi försökte på olika sätt också visa hur kringfaktorer, sy
nergier, köp- och säljstilar och så vidare kunde påverka både kundnytta och kun
ders attityder till Säljstöd. VU fick räkna med att även små förändringar kunde få 
både Säljstöd och deras bilhandel att framstå som såväl onaturlig som irrelevant. 
Som ett led i sitt designarbete borde de, menade vi, formulera skillnader mellan 
kunder och säljare exempelvis i skilda systemmål. De borde också tydliggöra 
skillnader mellan olika kunder och sätta sig bättre in i olika kunders situationer. 
En konkret designutformning kunde vara, menade vi, att göra Säljstöd mindre 
styrande. Det skulle kunna ge säljare större möjligheter att styra Säljstöds in
blandning. Vi var noga med att också poängtera att det värde som flest kunder 
tryckt mest på handlade om de dokument som skrevs ut och som kunderna 
kunde få med sig hem. 
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Vad gäller faktiska och påtagliga förändringar som sedan gjordes fram till och 
med Säljstöd 93' handlade det, som delvis tidigare nämnts, huvudsakligen om tre 
punkter. Säljstöd gjordes mindre styrande, det skapades en direktkoppling till 
centrala bilregistret (CBR), samt de multimedial produktinformationsavsnitten 
togs bort. Vad gäller vår delstudie så fortsatte vi vara uppmärksamma på den 
helhet genom vilka kunderna mötte informationssystemet. Vad hade de sett och 
gjort relativt situationen i dess helhet? På motsvarande sätt försökte vi också stu
dera säljarna. 

Den tydligaste resultatförändringen som vi kunde notera från studien av Säljstöd 
90' var att Säljstöd 93' vävts in på ett mer selektivt och smidigt sätt i hela mötet. 
Det tycktes som att informationssystemet då bättre funnit sin plats som del i in
tervjuade kunders situationer. Vid 1990-års undersökning var det flera kunder 
som uppfattade systemet som i viss mån ditklistrat. Detta tycktes vid 1993-års 
studie helt försvunnet. Få, om någon, kund upplevde då mötet som något ona
turlig eller konstigt. Relevans, redighet och trovärdighet var nu de klart domine
rande intrycken. 

Vidare kan nu sägas att det fortsatte vara många kringfaktörer som togs upp när 
kunderna skulle uttala sig om Säljstöd. För en kund var det en otrevlig säljare. 
För andra var det varma pälsar, utlovade men uteblivna bingolotter och 'Vilsele
dande" tidningsannonser. En intressant kund var också en person som i början 
av vår intervju såg Säljstöd som ett hot mot dennes invanda sätt att pruta och 
köpa bil, men som i dialog med sig själv började skissera på olika nya sätt att 
köpa bil med än mer sofistikerade sätt att pressa priser. Denne kund uppvisade 
en slags situationsrelaterad kreativitet. Detta var också en ny iakttagelse på ett 
mera generellt plan. 

Vid studierna av Säljstöd 93' visade det sig efterhand att såväl kunder som säljare 
genom sina möten med Säljstöd, kunde karaktäriseras som till viss del innova
tiva. De såg och gjorde saker som varken vi som utvärderare eller VU som pro
jektansvariga hade förutsett. En kund föreslog en datoriserad funktion som au
tomatiskt skulle påminna säljaren ifall det fanns någon kund som var intresserad 
av en viss begagnad bil när en sådan kom in eller var på väg att komma in till fö
retaget, och att säljaren på så sätt snabbt skulle kunna varsko intresserade kun
der. En säljare hade experimenterat med olika ljud i datorn och lagt in så att det 
hördes dels en fanfar när han tryckte på orderknappen dels en röst som sade att 
priset blev för lågt var gång han försökte sänka ett pris. Resultatet av detta expe
rimenterande blev ofta förvånade men också förtjusta kunder. 

I Säljstöds verkan ingick nu också olika former av innovativa inslag. Vi kunde se 
hur kunder började uppfatta nya oförutsedda möjligheter och säljare som på 
egen hand experimenterade med olika former av förbättringar. Överhuvudtaget 
kunde vi lägga märke till många olika exempel på lokala lösningar och innova
tioner. I ett fall var det en grupp säljare som upptäckt ett fel i Säljstöd som bestod 
i att utskrift inte stämde överrens med deras skärmbild. För att råda bot på detta 
och hålla kunden "skadefri" hade de börjat skriva in sin text på andra ställen på 
skärmbilden. 
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De synpunkter vi gav VU efter våra studier av Säljstöd 93' var att Säljstöd nu 
tycktes fungera väldigt smidigt får såväl kund som säljare och att nog VU nått 
fram till ett stadium då Säljstöd gav ett stabilt bidrag till de senare och avslutande 
faserna av ett bilköp. Samtidigt påpekade vi att det kunde finnas skäl till att för
söka utvidga informationssystemets verkan till att också ge stöd för andra och 
tidigare faser. Ett sådant skäl var den kreativitet och öppenhet mot nya möjlighe
ter som en del kunder och säljare visat prov på. Vidare menade vi att VU borde 
vara noggrannare med frågor om vilka kunder de egentligen ville stödja och kri
tiskt granska informationssystem. Vilka förväntningar och förkunskaper om 
bilhandel, bilar och informationssystem var Säljstöd egentligen utformat för, och 
stämde detta med avsedda kunder? 

Inför studien av Säljstöd 96' var det ett par förändringar som särskilt märktes i 
VU:s designarbete. De var oerhört noga med att det talades om Säljstöd och inte 
informationssystem. Om man talade om Säljstöd som ett informationssystem 
tänkte folk, menade projektledaren, alltid fel. Vidare var de nu tydligt uppmärk
samma på säljarnas användning av och sätt att sälja bil med Säljstöd. Inför vår 
studie tryckte de hårt på att vi skulle intervjua många säljare. En sista iakttagelse 
var att de nu engagerat några av de mest kreativa säljarna i designarbetet. Detta 
stämde väl med ett av de råd som vi gav vid 1993-års redovisning, nämligen att 
de borde försöka dra fördel av den kreativitet som säljare och kunder till och från 
visat upp i sitt nyttjande av Säljstöd. 

Vid vår studie av Säljstöd 96' kom vi fram till att det mesta tydde på att Säljstöd 
96' var tämligen lyckosamt. Åtminstone i bemärkelsen att systemet inte lett till 
särskilt negativa reaktioner bland de kunder och säljare som intervjuats. Det frå
getecken som vi dock tyckte kunde resas var i vad mån Säljstöds potentialer 
verkligen blivit utnyttjade. Det kunde tyckas som att det fanns mer att göra för 
att få fler kunder och säljare att uppfatta och uppskatta de möjligheter som vissa 
kunder lagt märke till. Samtidigt förstärktes vissa tecken som vi kunnat se från 
tidigare studier. 

Det fanns fortfarande tecken på att Säljstöd kunde stämma rätt väl med de sätt 
som kunder och säljare vill köpa respektive sälja bil. Det var också lätt att hitta ex
empel på betydelsefulla kringfaktorer och innovativa inslag. Vad gäller kringfak-
torer började en del kunder att prata om hur en bilhandel egentligen skulle vara 
och andra om betydelsen av säljares engagemang. För en kund var det exem
pelvis hembesök och inte Säljstödssystem som fordrades för att det skulle bli nå
gra affärer. Vad gäller innovativa inslag hade också en del kunder varit kreativa 
till den grad att projektet i stort sett kom i gungning. De hade börjat nyttja 
Säljstöd för att spela ut försäljare mot varandra. Genom att begära 
Säljstödsproducerade offerter på olika försäljningsställen blev det enkelt för dessa 
kunder att jämföra samt spela ut olika försäljare mot varandra, och på så sätt 
pressa ned priset. 

Vid sidan av dessa "gamla" iakttagelser innebar denna tredje Säljstödsstudie yt
terligare två iakttagelser. Det första var en iakttagelse som på sätt och vis liknade 
ett innovativt inslag, men som ändå inte riktigt gick att kategorisera som ett så
dant. Det var en iakttagelse av en ganska så intressant tolkningsspridning. De in
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nebörder som såväl kunder som säljare tillskrev Säljstöd varierade i en tämligen 
stor omfattning, och ofta hade de uppfattat Säljstöd på sätt som inte egentligen 
förutsetts eller avsetts av projektets designers. För vissa säljare var Säljstöd en 
räknemaskin och offertutskrivare som på olika sätt skulle inordnas i gällande ar
betssätt. För andra var det ett upphov och ett skäl till ett prövande och sökande 
efter helt nya sätt att sälja bil. På motsvarande sätt gick det att se skillnader i vad 
kunder såg i Säljstöd. Några beskrev det som ett plocka-ihop-stöd. Andra kunde 
tala om det som ett förklarings- och demonstrationsstöd, gransknings- och visua-
liseringsstöd, dokumentationshjälp och protokollförare, intresseskapare, dia-
logstödjare och så vidare. En del kunde till och med tänka sig en variant av 
Säljstöd ute i bilhallen som en "mjukisentré", hjälp-till-självhjälp, preparerings-
stöd, eller ett stöd till eget lärande. Dessa tolkningsvariationer hade också effekt 
på de uppfattningar som kunder och säljare hade om Säljstöd. Om informations
systemet betraktades som en räknemaskin bedömdes det också som en sådan, 
och om det istället betraktades som ett visualiseringsstöd bedömdes det som ett 
sådant. 

Den andra nya iakttagelsen hängde samman med grupprelaterade skillnader 
mellan säljare. När vi tittade närmare på det material som vi hade från säljarin-
tervjuerna började det träda fram ett mönster som visade att det fanns stora lik
heter i sätten att nyttja Säljstöd på det lokala planet, men tydliga skillnader på det 
"globala". Det vill säga, vid en jämförelse mellan säljare på olika försäljningsorter. 
Det tycktes som att det fanns någon slags stark kraft som verkade för en viss lo
kal likriktning men som samtidigt inte "rådde på" mer än den lokala gruppen. 
Medan säljarna på en ort börjat nyttja Säljstöd på ett visst sätt hade säljare på an
dra orter slagit in på tydligt andra sätt. Man kan säga att vi nu kunde identifiera 
vissa kulturella drag i nyttjandet av Säljstöd. 

3.4 De studerade praktikernas problemsituation 

Vilka verkansproblem och designinkonsekvenser gick då att iaktta under denna 
studie? Vad hotade eller störde praktikernas verksamhetsförbättrande? Vilka 
verkansproblem verkade de vara oförberedda på eller ha svårigheter att bemäs
tra? I detta avsnitt ska jag avsluta denna redovisning av Säljstödsstudien genom 
att lyfta fram dels några av de verkansproblem som framstod som extra proble
matiska för projektets praktiker dels några av de designinkonsekvenser som jag 
identifierat. 

Under värderingen hade vi alltså kunnat se hur olika kringfaktorer och synergief-
fekter utgjorde betydelsefulla krafter relativt kund värde. Dessa kringfaktorer och 
synergieffekter framstod allt mer som ett verkansproblem möjliga att beskriva 
som ett systemberoende. De hotade alternativt störde VU:s förbättringsarbete. 
Dessutom var de tämligen oväntade och svårbemästrade. När väl detta verkans
problem blivit tydligt blev det ändå inte riktigt del i det verksamhetsförbättrande 
som VU tagit ansvaret för. Hur säljare uppträdde eller hur marknadsföringskam
panjer skulle utformas blev aldrig riktigt uppfattade som några av de problem 
som VU skulle ta itu med, även om de var av betydelse för Säljstöds verkan. 
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Under studiens gång blev vi vidare allt mer säkra på att det inte gick att se några 
enkla och entydiga samband mellan Säljstöd och kundnytta. Snarare kom Sälj-
stöds verkan att framstå som diskriminerande i så måtto att den främjade vissa 
kund- och säljarintressen framför andra, och missriktad genom att den i många fall 
främjade andra intressen än de som avsetts. Detta framstod som ytterligare ett 
verkansproblem som var delvis oförutsett och svårbemästrat. Det var ett pro
blem som VU nog aldrig riktigt gjorde till sitt. De tycktes inte uppfatta detta pro
blem som något som de kunde eller skulle göra något åt. Ett uttalande som till 
viss del kan verka uppgivet men som samtidigt speglar studerade praktikers in
ställningar till detta problem var att "vissa säljare och kunder aldrig skulle gå att 
få särskilt nöjda". 

Genom studien kunde vi efterhand se hur Säljstöd användes och därigenom 
också verkade på varierande och svårförutsebara sätt. Framförallt framstod vari
ationer i säljares sätt att använda informationssystemet som särskilt betydelse
fulla. Variationerna i de sätt på vilka dessa gjorde detta informationssystem till en 
del i sina sätt att sälja bil stämde ofta också dåligt med de avsikter som projektets 
praktiker haft. För VU:s praktiker framstod dessa "innovativa inslag" ofta som 
en felanvändning och ytterligare ett hot mot deras verksamhetsförbättrande. 

Till en början var denna felanvändning något oförutsett. I och med att man hela 
tiden hade haft med en försäljare i sitt utformningsarbete antog man nog att man 
hade tänkt igenom rätt väl hur Säljstöd skulle komma att användas. När det dock 
visade sig att så inte var fallet utan att Säljstöd i flera fall användes på sätt som 
vida understeg VU:s avsikter eller sätt som rent av motverkade deras verksam
hetsförbättrande idé, var detta ytterst störande men samtidigt förhållandevis 
svårbemästrat. Att påverka bilförsäljares sätt att sälja bil (för att inte tala om kun
ders sätt att köpa bil) tycktes vara något både kontroversiellt och svårt. Den in
ställning som med tiden tycktes bli den förhärskande var också att låta tiden ha 
sin gång och helt enkelt vänta och se. Det vill säga, att se om inte den iakttagna 
felanvändningen skulle gå bort efter ett tag. 

För VU:s designers användes alltså Säljstöd i flera fall felaktigt. Ett liknande ver
kansproblem hängde samman med iakttagna tolkningsvariationer. Även om fler
talet kunder kunde se Säljstöd som del i ett helt nytt sätt att sälja bil tycktes andra 
se det som en ny variant av en räknedosa. Detta innebar ytterligare problem för 
VU och dess praktiker. Genom att de möjligheter som byggts in i Säljstöd i denna 
mening blev missuppfattade blev Säljstöd inte bara nyttjat utan också bedömt på 
sätt som praktikerna inte avsett. Detta innebar ett fjärde verkansproblem och hot 
mot VU:s verksamhetsförbättrande. Genom att säljstödssystemet i denna mening 
blev missuppfattat blev det också bedömt och nyttjat på felaktiga grunder. Sam
tidigt var det svårt att se huruvida VU vidtog några åtgärder för att avvärja olika 
missuppfattningar. En inställning var i flera fall att man kunde ta ganska lätt på 
exempelvis de negativa omdömen som uppenbart hade utgått från felaktiga ut
gångspunkter. De behövde inte bli upphov till någon speciell åtgärd. 

Att Säljstöd missuppfattades, användes på felaktiga sätt, och så vidare innebar 
problem för VU's verksamhetsförbättrande. Samtidigt var det, från ett forskar-
perspektiv, inte alltid så lätt att se om dessa problem egentligen hade någon in
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verkan på själva designarbetet. Trots att exempelvis en mängd kringfaktorer vi
sade sig betydelsefulla för Säljstöds verkan såg det ut som att man från VU:s sida 
i huvudsak höll man sig kvar vid Säljstöd som sitt egentliga arbetsstycke. I rela
tion till det verksamhetsförbättrande som hela projektet var inriktat mot fram
stod detta som en designinkonsekvens i form av en alltför snäv designdomän. Ge
nom att de koncentrerade sitt designarbete till Säljstöd blev en konsekvens att de 
avstod från möjligheter till att behandla exempelvis olika kringliggande krafter 
som störde alternativt främjade Säljstöds bidrag. 

Ett par av de verkansproblem som iakttagits förblev alltså förhållandevis obear
betade. Andra gjordes däremot verkligt allvarliga försök att lösa. Bland annat 
lade man ned mycket energi på att få säljare att använda Säljstöd på det sätt som 
avsetts genom en omfattande användningsutbildning. Något som dock framstod 
som till och från ganska kraftlöst. De säljare som redan bestämt sig för att an
vända Säljstöd på ett visst sätt i sitt säljarbete var oftast inte intresserade av att slå 
in på ett nytt sätt, även om de fick en tämligen omfattande och gedigen använd
ningsutbildning. Genom att inte vara inriktade mot nya sätt att sälja bil, eller att 
inte betrakta kunder som potentiella elever framstod VU:s utbildningsinsatser 
som ytterligare en designinkonsekvens. Relaterade till avsedda verksamhetsför
bättringar var VU:s utbildningsinsatser tämligen fantasi- och uddlösa. 

Under projektets gång hade vi nu alltså iakttagit problem rörande systembero
enden, diskrimineringar, missuppfattningar och felanvändningar. Sedan hade vi 
också kunnat iaktta designhandlingar som framstått som inkonsekventa i relation 
till det verksamhetsförbättrande som man avsett, och ett sätt att se på informa
tionsteknik som alltmer kunde liknas vid en verktygssyn. Man kan nu fråga sig 
vilken betydelse som detta sätt att se på informationsteknik kan ha haft för dessa 
inkonsekvenser och praktikers förhållningssätt till iakttagna problemsituationer. 
Om man antar att de verkligen hade en verktygssyn. I vilken utsträckning skulle 
det då kunna förklara iakttagna förhållningssätt och designhandlingar? Vilken 
betydelse kan detta sätt att se på informationsteknik ha haft för deras förbätt
ringsarbete? 
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4. SOFFAN, OCH DEN NYA TIDENS KUNDKIOSKER 
Denna studie har, precis som studien av Säljstödsprojektet, genomförts inom ra
men för ett större NUTEK-finansierat forsknings- och utvecklingsprojekt. Denna 
gång dock enbart MIT-2000.1 

4.1 Kundkiosker, Soffanprojektet och Soffan 

Sedan tidigt 1990-tal har man inom Ikeas högsta ledning fört diskussioner om in
formationsteknik och dess eventuella roll i ett förändrat Ikea, inte minst med an
ledning av en framväxande och alltmer utvecklad multimedial informationstek
nik. Diskussionerna har handlat om möbelkataloger på CD-rom och internet, om 
förändrade och mer kundanpassade beställningsrutiner, om virtuella interiörer 
som kunder på egen hand kan gå igenom, och så vidare. I många fall har också 
dessa diskussioner övergått i regelrätta försök, kraftigt sanktionerade från före
tagets högsta topp. Detta var fallet i det projekt som detta kapitel handlar om. 

En av alla de diskussioner som förts inom Ikea har handlat om vad man valt att 
kalla kundkiosker. En kundkiosk är ett informationssystem utplacerat någonstans i 
företagets varuhus, tillgängligt framförallt för varuhusens kunder, och med ett 
syfte att bidra med olika former av information eller mer långtgående tjänster. 
Dessa diskussioner har utmynnat i ett flertal konkreta projekt, bland annat Fami
ly2, Kök och Soffan. Family gick ut på att utforma och testa en kundkiosk place
rad på varuhusens Familyavdelning3, konstruerad för att betjäna Familymed-
lemmar med information om Familyerbjudanden. Kök gick ut på att prova en 
liknande kundkiosk, denna gång dock placerad på köksavdelningen och byggd 
för att visa och förklara det utbud och de finnesser som Ikea hade att erbjuda vad 
gäller kök och köksutrustning. Det projekt som detta kapitel handlar om gick un
der namnet Soffan. Detta projekt gick ut på att utforma och testa en kundkiosk 
som skulle placeras på varuhusens soffavdelning och fungera som ett visualise-
ringsstöd för kunder som ville skapa sig en bild av olika soffa-tyg kombinationer. 

Soffanprojektet initierades någon gång under 1993 och den som fick det operativa 
projektansvaret, tillika Soffans designer, var en före detta Ikeaanställd som startat 
ett eget produktionsbolag och som till viss del haft inblick i projekten Kök och Fa
mily. I de direktiv som gavs för projektet ingick både framställandet av ett funge
rande informationssystem och genomförandet av en utvärdering av detta infor
mationssystems verksamhetsbidrag. För Soffans designer gällde alltså att både 
utforma ett informationssystem och genomföra en utvärdering. 

Det informationssystem som efterhand växte fram fick, helt natuligt kan det 
tyckas, namnet Soffan. Det var ett informationssystem utformat som en utpräg-

1 Denna specifika studie redovisas också i Levén & Forsgren (1997). För vidare läsning om 
forsknings- och utvecklingsprojektet MIT-2000, se Albinsson & Forsgren (1995 och 1997) 

2 Alltså det engelska ordet för familj, tillika det namn som Ikea givit sin "kundklubb". 
3 Den varuhusavdelning där företagets medlemskunder kan göra sina speciella inköp. 
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lad kundkiosk, inbyggd i en två meter hög pelare, målad i en sober grönfärg och 
placerad på ett närmast försvinnande sätt mitt ibland soffor och sofftyger. I 
lagom ögonhöjd satt bildskärmen och istället för tangentbord eller annan tradi
tionell inenhet fanns en tryckskärm. Kiosken var också, kan tilläggas, placerad på 
ett sätt som gav gott om utrymme även för andra än den som stod och tryckte 
att se de bilder och den information som bildskärmen hade att erbjuda. 

Som informationssystem betraktat måste nog Soffan beskrivas som ett väldigt 
enkelt system. Det man kunde göra var i princip att se hur en viss soffmodell tog 
sig ut med olika tyger. Till detta fanns visserligen viss information om mått, priser 
och leveranstider, men på det hela taget var Soffan i huvudsak ett sätt att visuali
sera de soffor som gick att beställa. Även om denna till synes ganska enkla funk
tion krävde förhållandevis smarta och komplicerade tekniska lösningar för att ge 
acceptabla bildkvalitetér och väntetider så kvarstod det faktum att Soffan bestod i 
att visa tillgängliga soffa-tyg kombinationer. I en spalt till vänster på bildskärmen 
kunde man trycka på och välja ut den soffmodell som man ville se, och i en lik
nande spalt till höger kunde man välja ett tyg. I mitten på skärmen trädde den 
soffmodell och det tyg man valt fram, och om man så önskade kunde man trycka 
och få fram en förstoring som då täckte hela bildskärmen. Skärmen var upp
skattningsvis en 15-tums skärm. 

Den utformning som man gav Soffan baserades i hög utsträckning från de erfa
renheter man dragit från bland annat Kökprojektet. Under det projektet tyckte 
Soffans designer att han lärde sig att det gällde "att inte stoppa den (syftande på 
Soffan) för full med grejer". Från början fanns det tankar på att bygga in moduler 
för utskrifter, orderläggning, betalning samt funktioner som möjliggjorde att 
olika soffor kunde betraktas mot bakgrund av olika golv och dylikt. Bland annat 
för att så bra som möjligt prova ut själva kärnan i deras framtida kundkiosker 
valde man dock att begränsa Soffan till de allra mest centrala delarna, främst i 
form av den typ av bildsimulering som i stort sett bara går att göra med hjälp av 
informationsteknik. Det vill säga, att visa bilder av soffa-tyg kombinationer som 
aldrig behöver ha funnits till. Vid försöken med Kök hade en del utvärderare 
uppfattat det störande med ett så pass omfattande informationssystem som däri
genom tagit sådan tid att gå igenom. Detta ville man alltså undvika vid utfor
mandet av Soffan. 

Detta var en kortfattad, men ändå, beskrivning av det projekt och det informa
tionssystem som detta kapitel behandlar. För den som vill veta mer om fram
förallt Soffansystemet rekommenderas ett besök på antingen något av de varu
hus som nyttjar detta informationssystem eller på Qualitequet, en "website" där 
bland annat Soffan beskrivs och recenseras. 

4.2 Våra studier och vår medverkan 

Vår först kontakt med Ikea och deras Soffanprojekt skede under våren 1994. Till
sammans med bland annat projektledaren för Soffanprojektet skulle vi medverka 
i ett Nutekfinansierat forsknings- och utvecklingsprojekt under namnet MIT-
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20001. Syftet med detta projekt var att samla erfarenheter kring marknadsorien-
terade informationssystem och tanken var att detta skulle främjas av projektets 
sammansättning. Med i projektet var, förutom undertecknad och en grupp från 
Umeå Universitet2, representanter från projektets konsortieföretag. Projektet var 
konstruerat så att Nutek skulle stå för halva budgeten och konsortieföretagen för 
den andra halvan. Konsortieföretagen var Ikea, Volvo och Pharmacia. 

Efter hand utkristaliserades olika tydligare uppgifter i MIT-2000 projektet och 
bland dessa kom jag själv och Soffans designer att arbeta med mät- och värde
ringsmodeller. Inom ramen för MIT-2000 skulle vi ta fram och prova en modell 
för att värdera marknadsorienterade informationssystem. Ett av det marknadso-
rienterade informationssystem som vi provade vår mätmodell på var, av förklar
liga skäl, Soffan. Det passade designern bra eftersom det var ett av de uppdrag 
som han hade fått inom ramen för Soffanprojekt. I och med att Soffan framstod 
som ett typiskt marknadsorienterat informationssystem passade det också bra 
med tanke på avsikterna med MIT-2000. 

Den mätmodell vi arbetade fram var starkt inspirerad av de erfarenheter som 
vunnits genom Säljstödsstudierna. Bland annat beroende på att Säljstöd var ytter
ligare ett marknadsorienterat informationssystem som värderades inom ramen 
för MIT-2000. I båda fallen var utgångspunkten att värdera med avseende på 
kundvärde, men också att vara så öppen som möjligt för betydelsen av olika si
dofaktorer. Faktorer som inte riktigt förutsetts. Detta hängde framförallt sam
man med att vi alla kände oss ganska osäkra på hur marknadsorienterade infor
mationssystem verkligen skulle värderas. 

Man kan nu säga att MIT-2000 innebar att jag medverkade vid Ikeas utvärdering 
av Soffan och Soffanprojektet, men också att jag fick en möjlighet till egna mer 
generella studier. I denna avhandling är det främst denna mer generella sida som 
jag i fortsättningen ser som mest intressant. När jag i fortsättningen talar om 
Soffanprojektet är det i huvudsak dess forskningsaspekter som avses. 

Soffanprojektet innebar i praktiken två olika studier. Först en som handlade om 
Soffan och Soffans sätt att verka gentemot varuhusets kunder. Sedan en som be
handlade projektet som ett designarbete betraktat. Vad gäller studierna av Soffan 
bestod dessa i två olika delstudier. En som gick ut på att ta reda på vad kunder 
som provat Soffan ansåg om systemet, och en som handlade om att ta reda på 
hur kunder som köpt en soffa uppfattat informationssystemets bidrag. I båda 
delstudierna var syftet att också försöka förstå vad Soffans eventuella bidrag be
stått i. I studien av designarbetet var det framförallt det samarbete som MIT-2000 
innebar för mig och projektledaren som skapade möjligheter till viss inblick. 

Ett syfte med studien var att bedöma Soffan med utgångspunkt i ett kundper
spektiv. Jag ville också se hur Ikeas kunder uppfattat informationssystemets roll 

1 Se Albinsson & Forsgren (1995 och 1997) 
2 Även studien av detta projekt har alltså, som nämndes i inledningen och föregående kapitel, 

i varierande grad genomförts tillsammans med eller med stöd från Olov Forsgren, Anna 
Croon och Mikael Söderström. Detta gör att jag valt att tala om "vi", "vår" och "våra" även 
vid redovisningen av denna studie. 
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under köpprocessen i stort och vilka handlingsmöjligheter de kunde se genom in
formationssystemet. En viktig men ofta förbisedd aspekt nämligen när informa
tionsteknik införs i verksamheter är att dylika förändringar alltid förutsätter nya 
handlingsmönster. Detta hade jag blivit alltmer varse genom Säljstödsstudierna. 
Speciellt alltså när det gäller informationssystem som ska fungera ända fram mot 
kund. När banker inför system som Bankomaten och Datasvar innebär det nya 
handlings möjligheter för bankernas kunder. De erbjuds nya sätt att sköta sina 
bankärenden. Dock är det aldrig säkert huruvida dessa möjligheter också accep
teras och leder till förändrade handlingsmönster. Vid studien av Soffan såg jag 
mottagandet av dessa nya erbjudanden som mycket intressanta. 

Den första delstudien av Soffan byggde på en enkätförfrågan med uppföljande 
intervjuer. Enkätundersökningen genomfördes under en helg i januari1 1995 ge
nom att kunderna via ett anslag tillfrågades om de ville ge sina synpunkter på 
Soffan. Intervjuundersökningen genomfördes under ferbuari-mars samma år ge
nom att kunder som sagt sig vara beredda på att bli uppringda ringdes upp. 
Genom den uppföljande intervjuundersökningen ville jag studera vilka hand
lingsmöjligheter som kunder kunde se i Soffan och ifall de var nöjda med infor
mationssystemet i och med dessa möjligheter. 

Sammanlagt var det 49 kunder som besvarade enkäten, varav 35 stycken hade 
uppgett namn och telefonnummer och 22 stycken gick att nås för intervjuer. Vid 
enkätundersökningen ville vi få in kundernas svar utan att störa pågående verk
samheter. Vi ville att enkätundersökningen skulle smälta in i verksamheten så bra 
som möjligt så att inte uppmärksamheten togs från Soffan. Vid intervjuerna var 
det också viktigt att de kunder som ringdes upp inte upplevde påringningen som 
alltför betungande. Avsikten var att få dem att så avslappnat som möjligt reflek
tera lite över sina möten med Soffan, dels för att se lite mer detaljerat på vilka 
dessa förväntningar och föreställningar egentligen var, dels för att kunna bedöma 
hur kunder med olika föreställningar och förväntningar värderat systemet. 

Den andra Soffanstudien handlade om Soffan i ett större sammanhang vilket 
gjorde de kunder som köpt en soffa under en period då Soffan varit i bruk till de 
intressanta personerna. Vi ville nå personer som gått igenom hela den process 
som ett soffköp innebär och höra hur de bedömt Soffan i relation till olika större 
sammanhang. För att också få en annan infallsvinkel på kundernas köpprocess in
tervjuades även säljare. Säljare, tänkte vi, är personer som har en bra position och 
ett tydligt motiv till att iaktta och lära känna kunders köpprocesser. Under denna 
delstudie talade vi med 12 kunder och 5 säljare. 

4.3 Iakttagelser genom kunder, köpare och säljare 

När vi gick igenom både enkät- och intervjumaterialet för den första delstudien 
av Soffansystemet kunde vi konstatera att knappast någon av de tillfrågade kun
derna uttryckte speciellt starka känslor, vare sig för eller emot systemet. En del 

1 Denna undersökning genomfördes närmare bestämt under trettonhelgen 1995, vilken 
infaller någon vecka in i januari månad. 
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kunde svara att det var kul eller att någon del i Soffan var lite konstig men på det 
hela taget så framstod informationssystemets inverkan som tämligen oförarglig. 
När vi istället tittade närmare på vad de egentligen verkade ha sett i Soffan, det 
vill säga vilka handlingsmöjligheter de tycktes ha projicerat på systemet, blev re
sultatet lite mer varierat. Genom intervjumaterialet kunde vi identifiera fyra olika 
kundprofiler och sätt att betrakta de bidrag som Soffan skulle innebära. Det var 
visualisering, en möjlighet för att få se den soffa som man är intresserad av i 
kombination med olika tyger, komplement, ett komplement till soffor, tyger och 
personal med mera, komponering, ett stöd för att skapa sig en överblick av en an
nars tämligen komplex produkt, samt idéstöd, ett stöd för att experimentera med 
olika varianter för att komma på hur man egentligen själv skulle vilja att ens 
nästa soffa skulle se ut. 

De som betonade visualiseringen och som framförallt betraktade Soffan som en 
möjlighet att få se en bild av just den soffa som de var intresserade av var ganska 
nöjda med informationssystemet. Bland annat betonades bildernas höga kvalitet 
och Soffans enkelhet. De enda egentliga bristerna som dessa såg i Soffan handlade 
om väntetider och dialogformen. Ibland tog det så lång tid innan nästa bild kom 
fram att man harm börja fundera om man verkligen tryckt riktigt. Ett förslag som 
framkastades var att det borde framgå att systemet var i arbete. Vad gäller dia
logformen var det någon kund som menade att det var ganska svårt att veta hur 
många tyger det totalt fanns. Ett förslag var att det skulle funnits möjlighet till to
tal överblick över de tyg- och soffval som fanns. 

#49* Allmänt tycker jag det var roligt att stå där och trycka och se olika modeller och färger 
man kunde välja mellan och se helheten på ett annat sätt. Det var skoj, roligare än att 
titta på sofforna. Nu fick man se själv och välja litet mer, alltså precis hur man själv vill 
ha det. I egen smak. 

De kunder som primärt uppfattade Soffan som ett komplement till säljare, soffor 
och tygprover hade några synpunkter på att det gick ganska lätt att gå från infor
mationssystem till tyger/soffor. Någon kund var också inne på att det kunde 
vara en fördel ifall det gick att ta ut en utskrift på de soffor som man var intresse
rade av för att kunna fortsätta köpet hos någon personal. 

En del kunder betraktade Soffan som ett stöd för att komponera en komplex produkt. 
Bland dessa var systemet inte tillräckligt fullödigt. Det var framförallt för få möj
ligheter till att komponera. På ett sätt kan man säga att denna punkt innehåller en 
slags självmotsägelse. Kunderna bedömer systemet utifrån hur väl det kan hjälpa 
dem att komponera en komplex produkt som egentligen ännu inte har den 
komplexitetsgrad som de misstänker. Kort sagt man kan säga att dessa kunder 
efterlyser fler kombinationsmöjligheter. Vad som trots detta gör dessa synpunk
ter till intressanta signaler är att de säger något om hur informationssystemet kan 
uppfattas och värderas, trots att det inte behöver vara en ambition som finns med 
bland utvecklare och initiativtagare. 

* När ett inlägg inleds med "#" följt av en siffra innebär det att det är ett uttalande från en av 
dessa kunder som provat Soffan. När det inleds med "#" följt av en bokstav står det för 
någon av de kunder som köpt en soffa och som intervjuats under denna andra delstudie. Om 
det står "$" är det ett uttalande från någon av säljarna och om det står ''PL" står det för 
intervjuaren. 
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#17 Jag tror att den idén är gångbar, framförallt för dom som säljer kök, där man vill pussla 
och rita lite grann. Överhuvudtaget i inredningsdetaljer. En bilhandlare skulle säkert 
också ha glädje av en sådan grej. Så behöver dom inte ha alla färger hemma. 

Den sista gruppen, de som uppfattade Soffan som ett kreativitets-/idéstöd, har 
många likheter med den föregående gruppen. En viktig skillnad är dock att ett 
idéstöd inte nödvändigtvis behöver innebära att alla de möjligheter som man kan 
skapa på skärmen går att omgående få levererade av Ikea. Informationssystem 
som innebär idé- och kreativitetsstöd bedöms framförallt i vilken utsträckning de 
gör möjligt att komma på och skapa en bild av utformningar som man, om det 
vore möjligt, skulle vilja ha i sina ägor. De förslag på förbättringar respektive 
uppdagade brister som denna grupp lyft fram ligger i viss mån i l inje med före
gående grupp. Det som dessa dock betonar mer än andra är en stor frihet i kom
ponerandet av produkten, bland annat genom att också få lägga in tapeter, mat
tor och gardiner i bakgrunden på de soffor som man granskar. 

I våra råd och förslag till Ikea menade vi att de knappast behövde fundera på ifall 
Soffan störde på något sätt. Däremot betonade vi att det inte var lika tydligt ifall 
informationssystemet bidrog med något till kunders soff köp. Att en del kunder 
uppfattade Soffan som något annat eller möjligtvis som något mer än det Ikea 
avsett kunde innebära, hävdade vi, flera saker. Dels att de från Ikeas håll kunde 
tänka över vilka handlingsmöjligheter Soffan egentligen ska tillhandahålla, och i 
linje med detta förstärka eller förtydliga dessa möjligheter. Dels att de kunde fun
dera igenom varför tillfrågade kunder inte kunde se andra möjligheter, exempel
vis att få veta mera om soffornas kvaliteter eller göra sin beställning direkt på 
platsen. Den spridning i uppfattningar av vad Soffan möjliggjorde kunde ha stor 
betydelse för hur väl nästa generations soffsystem skulle kunna bidra med något 
till ett soffköp. Den respons vi fick på denna redovisning var ett tydligt intresse 
och många frågor om skillnader mellan olika grupper. 

Resultatet från den andra delstudien av Soffan, det vill säga intervjuer med kun
der som köpt en soffa men inte nödvändigtvis träffat på Soffan, liknade till stora 
delar resultatet från den första. Endast hälften av de tillfrågade kunderna hade 
med säkerhet lagt märke till Soffan, och egentligen inte någon tyckte sig ha blivit 
hjälpt eller påverkad av detta informationssystem. Att det varit så få som ens lagt 
märke till Soffan kan i och för sig tyckas märkligt men om man tittar närmare på 
hur de har svarat på frågor som rör deras beslutsprocess kan man se att det är en 
process som både varit förhållandevis omfattande (från vag idé till leverans) och 
handlat om mer än bara en soffa (ett rum, ett hem, ett livsrum och så vidare). 
Processen har dels hunnit påverkas av en mängd andra faktorer än Soffan, dels 
gått ut på att få ordning på ett hem, vilket knappast gav Soffan en speciellt bety
delsefull roll. De flesta menade att de bestämt sig genom antingen en visnings
soffa eller en kataloginteriör. 

#K: Nej, vi hade ju sett ut typen redan innan från katalogen och så valde vi väl färgen i bu
tiken. 

PL Fick Du någon hjälp av systemet när Du valde tyger? 

#K: Jaa, jag fick ju se dom olika som fanns, men jag kommer inte ihåg om vi ändrade oss el
ler inte. Jag tror nästan att vi hade bestämt oss innan ändå. Jag hade väl regerat över att 
jag inte hade sett det innan, dom har ju nå't liknande på färghandlarna om man ska 
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måla huset eller nå't sån't där. 

PL Tyckte Du att det var till någon hjälp överhuvudtaget ändå med systemet här, eller? 

#J: Inte i mitt fall. 

PL Inte i Ditt fall? 

#J: Nej, det var det inte. I och med att jag visste vilken soffa det skulle vara, det var inte ty
get jag skulle välja. Och sen då fanns den färdigexponerad, men sen att jag då stod och 
plockade fram andra tyger, det var till hjälp, men i och med att jag hade i stort sett be
stämt mig så.... 

Precis som vid studien av Säljstöd1 tyckte vi att vi kunde konstatera att också 
Soffan bedömdes som del i ett större sammanhang. Det gick att se ett systembe
roende liknande det som vi iakttagit hos Säljstöd. 

#B: ... och så det var ju att min soffa kom så jävla sent va. Men det var ju andra grejer som 
då att någon av sofftillverkarna hade väl gått i konkurs eller nå't skit. 

En försäljare uttryckte vidare något som delvis hänger ihop med Soffan som del i 
ett större sammanhang. Hon betonade att det är en stor skillnad mellan att få se 
en liten tygbit och en färdigklädd soffa (se nedan). Soffan visar i och för sig en 
färdigklädd soffa men inte de rum eller de interiörer som kunderna försöker "få 
till". I och med att kunderna så ihärdigt försöker skapa sig en bild av den färdig-
klädda soffan som en del i deras hem, så blir Soffans bidrag med en förminskad 
bild av en klädd soffa ett förhållandevis litet bidrag. Det är rimligt att bidraget 
åtminstone inte blir så lätt att komma ihåg. Utifrån vissa av intervjuerna kunde 
det framstå som att vissa kunder skulle behöva en interiör för att riktigt kunna bli 
förtjust i eller värdera en viss soffa. Det är få av kunderna som tänt till på ett visst 
tyg, en viss soffmodell eller en viss soffa utan att ha sett den i en möblering. 

$E Alltså dom, jag tror dom., blir mer säkra på vad dom har valt när dom kan SE det, som 
en helhet, än att bara se nån liten - liten tygbit som ligger på nån annan soffa, va. Så det 
blir ändå skillnad när man får hela soffan klädd i ett blommigt eller ett randigt tyg kan
ske. Det kan bli både katastrof och det kan bli jättebra, så att det.... Men det., det., det 
[Soffan-systemet alltså] är en kanongrej alltså, den är jättefin. 

Det var svårt att se någon direkt betydelse av informationssystemet genom 
kundintervjuerna. Genom säljarintervjuerna ändrades dock detta. Då började 
konturerna av ett trots allt ganska betydande bidrag träda fram. Enligt samtliga 
säljare fungerade Soffan som en slags magnet och kontaktskapare, och dessutom 
som ett ganska bra dialogstöd. Så här uttrycker sig en säljare om Soffans drag
ningskraft. 

#A Ja! Det kan man väl säga att kunden kan få stå lite grann med den där, utan att jag är 
där. Och sen så drar den ju in kunder också, vi har ju lite problem att få in kunder i 
dom här kompakterna. Folk vill gärna gå, dom går ju längst, det händer ju nånting här 
inne och det lockar ju in folk. Och det är ju bra för oss, och det är lite nyhets, lite kul för 
alla, även för personalen. Och när maskinen kom stod vissa tjejer [soffsäljare] hela da
garna och tryckte och tryckte. T.o.m. Camilla [en säljare] skulle köpa en soffa!! 

Det dialogstöd som också trätt fram blev mer begripligt genom att den bild som 
säljarna gav av säljprocessen. Genom säljarintervjuerna kunde ett centralt inslag i 
deras arbete skönjas i form av att kunna sätta sig in i och tolka de idéer och ideal 
som kunderna hade. Det verkade vara närmast A och O bland dessa sofförsäljare. 

1 Se föregående kapitel. 
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Samtliga intervjuade kunde i olika exempel visa hur viktigt det var att sätta sig in i 
både vad kunden är ute efter och hur dennes situation i största allmänhet ser ut. I 
detta ligger också att hjälpa kunderna att se vad det är för soffor som företaget 
har att erbjuda och att bedöma dessa. Efter lång erfarenhet av sofförsäljning har 
det blivit uppenbart för många säljare att vissa tyger inte passar med vissa soff-
modeller och i vissa miljöer, och detta är något som de försöker föra över till 
kunden. Nedanstående citat illustrerar delvis detta dialogförlopp. 

PL Vad är det, du säger den här tratten som går mot färg och mot modell, vad är det? Hur 
börjar kunden? Börjar han beskriva sitt vardagsrum eller hur det ser ut hemma? 

$A Precis! Det är den här analysen som man gör, som kunden får så man har rätt utgångs
läge, vad ska han använda soffan till? 

PL Om det finns barn? 

$A Ja! Barn eller djur, vill han ha en tv-soffa? Ja det finns ju en massa sådana här saker. 
Kunna ligga i den, vändbara plymåer, ja det finns en massa såna här och då kan man 
styra kunden mot en modell som kunden också tycker är vacker naturligtvis! Och sen så 
har i regel kunden uppfattning om vilken färg man vill ha, vi har mycket grönt, jag vill 
ha någonting i grönt, i regel är det så. Och då är det väldigt lätt att använda den här 
nyansen, då kallas den det här..?? Och då har man hela det paketet med dom gröna sof
forna. 

Till sin kärna tycks samtliga säljare betrakta säljarbete som inte bara att tolka eller 
att visa utan som ett samspel mellan dessa båda aktiviteter. Det viktiga är alltså 
inte enbart tolkandet eller visandet utan rörelsen dem emellan. Man kan betrakta 
säljarbete som en rörelse mellan tolka och visa men också mellan undersöka-un-
dervisa, förstå-föreslå, tolka-påverka och så vidare, och i denna rörelse kunde 
Soffan ge ett stöd. 

PL Så det går bra att nyttja den i ditt dagliga säljarbete? 

$E Ja-a. JAG personligen använder den väldigt mycket. Nu har jag blitt lite., vad ska vi 
säga., omplacerad, så jag har hand om sängar numer. Men när jag stod mitt första år på 
möbler, stod jag nästan uteslutande på soffor och där. Och sen Soffamaskinen kom så har 
jag använt den väldigt mycket. För just att du kan., visa kunden en helhetsbild, det är 
ju..positivt. Tycker jag! Men jag vet inte hur dom andra använder den, men JAG brukar 
ta dit kunden och visa och., olika modeller till ett visst tyg och se att., ja, vissa stilar pas
sar helt enkelt inte med den soffan och det tyget och... 

PL Så du nästan lite grann undervisar kunder, eller kan liksom hjälpa dom... 

$E Jaa, man kan hjälpa dom., eh.. för man undersöker liksom vad dom har för stil eller vad 
dom gillar, om dom vill ha modernt eller lite äldre, så kan du se att ett visst tyg passar 
inte på just den modellen, och då kan man ju leda dom ganska så rätt faktiskt. Så inte vi 
får så mycket ångerköp. 

Ytterligare några av de saker som kom fram genom säljarintervjuerna handlade 
på ett indirekt sätt om köpprocessen och mötet mellan verksamhet och kund. 
Bland de mest centrala av dessa kan räknas dels att ett erbjudande aldrig kan vara 
uttömmande, dels att varje ny kund kan innebära skillnader för dialogen. Det 
finns alltid en mängd andra aspekter som kan vara värda att lyfta fram än just de 
som lyfts fram. Därför gäller det att ha kunskaper om och vara beredd att svara 
på en mängd frågor som kanske inte är de första man tänker på när man ska lära 
sig något om en soffa. Beroende på vad en viss specifik kund är ute efter är olika 
uppgifter potentiellt sätt mer eller mindre intressanta. Det kan gälla mått och 
specifika skisser men också tygkvalitéer, tvättråd, garantier och liknande. Detta 
innebar att Soffan ibland kunde upplevas något trög. Beroende på den kund som 
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en försäljare pratar med tycktes det som att Soffan borde erbjuda olika sökbe
grepp och dialogformer. 

De förslag som vi gav på övergripande utgångspunkter för en eventuell fortsatt 
satsning på Soffan eller Kundkiosker i allmänhet var grova och tog inte upp nå
gra detaljer. Vår utgångspunkt var dock att kunder behöver hjälp för att "få 
veta" vad de egentligen vill ha och vad de blir erbjudna. Vi menade också att 
kunders köpprocesser gott och väl kunde betraktas som en process där idéer om 
en ideal soffa kontinuerligt ställs mot de förslag och soffor som verksamheten 
erbjuder. En kund måste ställa ett föreslaget erbjudande mot ett ideal, och bero
ende på uppfattade skillnader fatta någon form av beslut. Vad som gjorde Soffans 
bidrag så förhållandevis litet tyckte vi därför kunde förklaras genom att informa
tionssystemet i en så pass liten utsträckning kunde beröra dessa visioner och er
bjudanden i dess helhet. 

Vi argumenterade för att en kunds ideal varken är statiskt eller avgränsat utan 
föränderligt och totalt. Det är för det första inte så att en kund en gång för alla be
stämt sig för hur dennes ideala soffa ska se ut och vara. Detta ideal är under stän
dig förändring, bland annat beroende på att det ständigt utsätts för olika utma
nande alternativ. En kunds soffideal går heller inte att enkelt avgränsa. Den är to
tal och kan i ett exempel med soffor innefatta idéer om vardagsrum, ljusinsläpp 
och levnadsideal. Den ideala soffan har ett direkt samband med de idéer och före
ställningar som kunden har om ett hem och ett liv. Och, detta på ett allt annat än 
enkelt sätt. Idealet är alltså såväl föränderligt som totalt. 

De erbjudanden som en verksamhet föreslår sina kunder är, ur kundens per
spektiv, varken uttömmande eller uppenbart. Snarare kan man säga att det är 
fragmentariserat och tvetydigt. Som sofförsäljare kan man å ena sidan aldrig vara 
säker på att man beskrivit sina soffor fullständigt och med alla de uppgifter som 
kunden kan anse vara relevanta, å andra sidan aldrig vara säker på hur kunden 
uppfattat de erbjudanden som man försökt beskriva. Man kan säga att det i prin
cip alltid är möjligt att plocka fram fler relevanta uppgifter och presentera dessa 
på sätt som är betydligt lättare att tolka och förstå för kunden. För att trots allt 
uppnå någon form av acceptabelt omfattande och begriplig beskrivning fordras 
en viss känsla för hur ett erbjudande ska presenteras för varje enskild kund. 

För varje enskild kund handlar ett soffköp, enligt den argumentation som vi för
de, om att å ena sidan formulera de ideal som ska vara vägledande för ett kom
mande beslut, å andra sidan tolka och bedöma de erbjudanden som föreslås av 
berörd verksamheten. Processen att köpa en soffa består alltså i två delprocesser: 
visionalisering och visualisering. Och, det är i relation till varje kunds visualise
rande och visionaliserande som vi valde att bedöma Soffan och dess framtida ef
terföljare. För försäljarna som, om än oformulerat, kände till denna process fram
stod Soffan som ett tydligt bidrag i form av ett dialogstöd och kontaktskapare. 
För kunderna däremot som nog inte var särskilt medvetna om denna process 
kan man tänka sig att det inte gick att uppfatta detta bidrag, även om det even
tuellt kom dessa till gagn. 

63 



Kapitel 4 - Sojfan, och den nya tidens kundkiosker 

4.4 Projektledarens gestaltningar och projektarbete 

Den första träffen med Soffans designer var en spännande tillställning. Han hade 
flugit upp till Umeå för att diskutera ett eventuellt samarbete i det som höll på att 
bli projektet MIT-2000. På vägen hade han läst en rapport1 ursprungligen förfat
tad 1990 i samband med den första Säljstödsstudien i vilken jag diskuterade pro
blematiken med att utvärdera informationssystem med avseende på kundvärde. 
Det i stort sett första som han, väl framkommen, gjorde var att tydligt deklarera 
att det utvärderingsarbete som fordrades för Ikeas kundkiosker definitivt inte 
hade med något flum att göra, och att de paralleller som jag gjort till problemati
ken med barnafödande på sin höjd var roliga men absolut inte tillförde något till 
det utvärderingsprojekt som vi eventuellt stod inför. Det var inte svårt att tyda 
hans budskap. Om det skulle bli något samarbete gällde det att vi kom bort ifrån 
allt tänkbart flum och slå in på den hårda vägens säkra mättekniker och värde-
ringssätt. Tillika de värderingstekniker som han föreställt sig att vi akademiker 
behärskade bättre än något annat. 

Detta möte var intressant i sig självt, men det har också kommit att bli intressant 
som del i denna avhandling. Det denne designer i termer av avhandlingens pro
blembakgrund gjorde var att ge uttryck för en viss syn på informationstekniks 
sätt att verka i affärsmässiga verksamheter. En mätning av en kundkiosks verk-
anssätt skulle göras genom att isolera kundkiosk - kund och därifrån värdera 
kundkioskens inverkan på kundens köpbeteende. Denna hårda inställning, vilken 
kraftigt bröt med min egen syn och de erfarenheter jag dragit från några års 
sälj stödsstudier, spetsade till mötet i och med att det var tänkt att vi skulle arbeta 
vidare tillsammans i ett mätprojekt. Samtidigt möjliggjorde den intressanta iakt
tagelser rörande designarbete och sätt att se på informationsteknik. Att jag senare 
tydligt kunde konstatera att hans inställning mjuknat och rent av övergått till ett 
förespråkande för nya synsätt och mätmetoder gör iakttagelsen än mer intres
sant. 

Tiden gick och den inställning som designern först visade upp kom att mjukna, 
dels tämligen omgående efter en tio minuter lång replik på hans ,,flumkritik,, där 
Olov Forsgren talade om informationsteknikens, systemutvecklingens, informa
tionens och kunskapens villkor utifrån ett samskapande kunskapsperspektiv2, 
dels efter ett tag i takt med att vi tillsammans började arbeta kring olika konkreta 
mätfrågor. Två arbetsfax daterade den 27 oktober respektive 4 november 1993 
illustrerar rätt väl den syn som Soffans designer hade under Mitprojektets första 
tid. I det första beskrev han kundkiosker och liknande informationssystem som 
multimedia system som i huvudsak skulle utvärderas i termer av lättanvändbarhet 
och köppåverkan. För att förtydliga sin ståndpunkt hade han också ritat en bild 
av vårt gemensamma mätobjekt föreställande enbart en kund stående vid en 
kundkiosk. I det andra faxet kommenterade han de synpunkter som vi givit ho

1 Denna rapport har senare publicerats i Forsgren (1994). Se Levén (1994) 
2 Detta samskapande kunskapsperspektiv är min benämning på det synsätt på informations

teknik som Olov Forsgren formulerat i sin avhandling Samskapande datortillämpningar. Se 
Forsgren (1988). 
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nom på det första och skrev att han inte såg någon anledning till att ta med fråge
ställningar om försäljares inverkan. I och med att "säljare och system inte direkt 
är tänkt att arbeta i tandem" menade han att dessa frågor skulle strykas bort. 

Med tiden hade alltså den hårda inställning hos Soffans designer till sätt att utvär
dera kundkiosker mjuknat en del, även om han fortfarande hade svårt att riktigt 
acceptera det vidgande av mätobjekt som jag förordade. I en sammanfattning av 
det resultat som vår mätgrupp efter ett år kommit fram till stod dock han själv 
som ansvarig för en text daterad den 11 juli 1994 som nu talade om vårt mätob
jekt som ett marknadsorienterat informationssystem istället för ett multimedia
system och på så sätt innefattade, inte bara kund och informationsteknik utan 
också miljö och företagsrepresentant. Från och med denna skrivning var det al
drig tal om något annat än att också den inverkan som berodde på försäljare och 
varuhus var av intresse för att bedöma en kundkiosks betydelse för kund och 
verksamhet. I ett fax daterat den 2 februari 1995 hade det gått så långt att han bad 
oss kommentera ett utkast till ny arbetsmodell för Ikeas systemutveckling. 
Genom detta utkast framstod det som att han försökte formulera utgångspunk
ter till ett designarbete som tog hänsyn till de designproblem som nu också trätt 
fram vid utvärderingen av Soffan. Bland annat försökte han hitta former för åter
koppling för att få designteam och verksamhet att lära från det svårförutsebara 
nyttjande som ofta tycktes bli fallet vid införande av marknadsorienterade infor
mationssystem. 

4.5 Projektledarens problemsituation 

Studien av Soffanprojektet, vilken pågick i samarbete med Ikea från hösten 1993 
och fram till hösten 1995, hade många likheter med studien av Säljstödsprojektet. 
Å ena sidan hade vi i uppdrag att värdera Soffansystemet med avseende på 
kundnytta, å andra sidan gavs utrymme för studier av såväl verkan som desig
narbete. På ett generellt plan innebar denna studie iakttagelser som liknade de 
som Säljstödsstudien inneburit, även om denna studie nog gav ännu tydligare 
tecken på en del verkansproblem. 

Det gick alltså att iaktta flera olika exempel på systemberoende. Bland annat var 
en brist "i" Soffansystemet att omgivande soffor och tygprover placerats på ett, 
relativt de beskrivningar som gjordes i Soffansystemet, alldeles för svåröverblick-
bart sätt. Det var, som en kund uttryckte det, svårt att hitta igen rätt soffa och rätt 
tyg sedan man sett dem i informationssystemet. Soffans systemberoende tycktes, 
precis som i fallet med Säljstöd, vara tämligen oförutsett, och sedan det väl upp
märksammats också vara ett problem som inte riktigt togs om hand inom Sof
fanprojektet. Även om Soffans verksamhetsbidrag i hög utsträckning var bero
ende av exempelvis soffors och tygprovers placeringar och exponeringar tycktes 
de senare vara problemställningar som i huvudsak var adresserade till personer 
utanför Soffanprojektet som exempelvis interiör designers. 

Det gick även att se flera exempel på missriktningar. Bland annat framstod Soffan 
som bättre för de kunder som ville få hjälp från varuhuspersonal än för de kun
der som Ikea förväntat sig att informationssystemet skulle främja. Soffansyste-
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met var utformat för att intresserade kunder på egen hand skulle kunna bilda sig 
bättre uppfattningar om hur olika soffor såg ut med olika tyger, men trots att in
ledande tester tydde på att detta skulle kunna bli ett betydande bidrag visade det 
sig att denna möjlighet till självhjälp och visualisering hade ett litet inflytande på 
soffköpares soffköp. Denna missriktning var oväntad vilket inte minst märktes i 
det fokus som projektledaren först anlade för att utvärdera Soffans verksam
hetsbidrag. Samtidigt fick den stora konsekvenser när den väl uppmärksammats. 
Från Ikeas ledning drog man nu slutsatsen att denna typ av visualiserande själv
hjälpssystem inte var något strategiskt viktigt. 

Det huvudsakliga värdet från Soffansystemet framstod, mot slutet av projektet, 
som ett resultat av dess roll som kontaktskapare och dialogstöd i mötena mellan 
försäljare och kund. Något som samtidigt kom att illustrera en "felaktig använd
ning". Såväl säljpersonal som kunder använde Soffansystemet på sätt som bröt 
med projektledarens initiala avsikter, även om det i detta fall kunde se ut som en 
klart positiv "felanvändning". Dessa felanvändningar kom som en positiv över
raskning för Soffanprojektets projektledare, även om de inte kom att bli upphov 
till några speciella informationssystem- eller designförändringar. I och med att 
Soffan var utformad för att vara ett visualiseringsstöd för kund var en omarbet
ning mot ett mer fullfjädrat dialogstöd tämligen omständlig. 

Säljare, och än mer kunder, använde alltså Soffan på oförutsedda sätt. I flera fall 
kan vissa tolkningsvariationer också sägas ha blivit upphov till missuppfattningar. 
Även om en del kunder uppfattade Soffansystemet som ett visualiseringsstöd och 
ett stöd för dem att bilda sig en bättre uppfattning om de soffor som varuhuset 
hade att erbjuda betraktade andra det som ett bollplank för att bättre ta reda på 
hur de själva egentligen såg på den ideala soffan. För dessa senare kunder var 
Soffan mer att likna vid ett kraftfullt ritverktyg eller simuleringsstöd vilket däri
genom hade återverkningar på hur de uppfattade dess värde. Som simulerings
stöd framstod Soffan som tämligen outvecklad. Även om dessa missuppfatt
ningar var delvis problematiska kom de också att, precis som "felanvändningen" 
ovan, betraktas som en slags positiv överraskning. Även om man kan säga att de 
störde Soffans avsedda verksamhetsbidrag gav de samtidigt uppslag till nya idéer 
om kundkiosker. 

Designern i Soffanprojektet var, till en början alltså, präglad av en verktygssyn. 
Dessutom var det uppenbart att han till en början utgick från en tämligen snäv 
designdomän vilken han inte, trots vissa mothugg, tycktes beredd att ge upp. 
Trots att han blev konfronterad med ett antal problem i anslutning till Soffans 
verkan som tydligt sprängde ramarna för hans sätt att se på informationsteknik 
var han obenägen att överge sina initiala utgångspunkter, exempelvis att Soffan 
skulle vara ett visualiseringsstöd. Detta framstod med tiden som ytterligare en 
designinkonsekvens i relation till projektets verksamhetsförbättrande. Hans mot
strävighet till att överge gjorda problem- och målformuleringar framstod som en 
spegling av ett ganska fas t lås t mål- och problemarbete. Trots att det fanns goda skäl 
till att tidigt formulera om målen och ramarna för Soffanprojektet fick dessa ligga 
fast tämligen länge. Samtidigt måste dock understrykas att när han väl ändrade 
inställning fick det snabbt tydliga konsekvenser för hans designarbete. 
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Återigen är det lockande att ställa sig frågan vilken betydelse som detta sätt att se 
på informationsteknik, det vill säga en verktygssyn, kan ha haft för projektleda
rens designhandlingar och förhållningssätt till iakttagna problemsituationer. Kan 
det vara så att det var hans sätt att se på informationsteknik som gjorde att iakt
tagna verkansproblem blev till överraskningar? Kan det vara så att det var en 
förändring i hans sätt att se på informationsteknik som gav upphov till hans för
ändrade sätt att beskriva systemutveckling och kundkiosker? 
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5. ETT IT-PROJEKT VID EN SKOLA 
Detta kapitel handlar om en studie av den Svenska skolan och den datoriserings-
process som genomsyrat denna verksamhet under 90-talet. Det intresse som lett 
fram till denna studie härrör från en kombination av intryck från å ena sidan den 
massiva penninghausse och mediabevakning som präglat denna process, å andra 
sidan mina egna och andra barns skolgång. Båda dessa informationskällor har 
också stor betydelse för upplägget och innehållet i denna studie.1 

Till stor del har studierna inspirerats av de erfarenheter som jag kunnat dra från 
engagemanget i Volvos och Ikeas arbeten med marknadsorienterad informa
tionsteknik. Dessutom har de slutsatser och teoretiska formuleringar som presen
terats i min licentiatavhandling haft stor betydelse, både vad gäller frågeställ
ningar och analyser. 

5.1 Den Svenska skolan, och olika datoriseringsförsök 

Det satsas och pratas oerhört mycket om datorer i skolan i dessa dagar. Det sat
sas i det närmaste miljardbelopp på forsknings- och utvecklingsprojekt, och i 
medier både skrivs och debatteras flitigt de möjligheter som detta öppnar och 
nödvändigheten av att verkligen våga satsa. På insändarsidor behandlas risken 
med att låta barn få tillgång till internet men också risken med att låta bli. Man 
kan säga att det är svårt att undgå att detta är en fråga som röner stort offentligt 
intresse just nu, men också att det är mer legitimt att vara "för" än "emot". Man 
kan fråga sig varför. Man kan också fråga sig om det nu är så att många verkli
gen "vet" att en satsning på informationsteknik i skolan är rätt, eller om det är så 
att det helt enkelt är svårt att veta men enklare att vara "för" för att man då åt
minstone inte är "emot". Det vill säga en slags bakåtsträvare. 

Att det satsas så oerhörda belopp på informationsteknik i skolan just nu2 kan i sig 
ses som ett gott skäl till studier av dessa satsningar. Det kan också ses som skäl till 
studier av hur väl gjorda satsningar verkligen kommer att ge något. För egen del 
frågar jag mig hur väl de personer som på något sätt är inblandade i eller berörda 
av dessa satsningar förmår relatera informationsteknik till de verksamhetsideal 
som de samtidigt försöker främja. Har de insikt nog för att kunna veta ifall 
gjorda satsningar leder till något bättre, och hur ser deras bättre egentligen ut? 
Förstår de informationsteknik och dess sätt att verka i verksamheter tillräckligt 

1 Mitt intresse för skolans datorisering finns också dokumenterad i Levén (1993, 1995b, 1996a 
och 1997). Dessutom har diskussioner angående denna specifika studie publicerats i Levén 
(1997). Den i särklass mest stimulerande text som jag för övrigt träffat på angående skolor 
och skolans värld är skriven av John Dewey (1980). Detta är alltså samme Dewey som satt 
en sådan prägel på avhandlingens kunskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter. 

2 KK-stiftelsens forskningsbidrag är en väldigt stor satsning. Man kan också anta att det satsas 
stora belopp, även frän kommunstyrelser och rektorsnivåer. De pengar som kommer från 
forskningsstiftelser som KK-stiftelsen ska i princip inte läggas på utrustning varför 
ytterligare stora belopp torde fordras från annat håll. 
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bra för att åstadkomma något bättre än den skola som vi redan har? Och slutli
gen, vad är det överhuvudtaget som de gör? 

Den debatt som förs och som når oss andra, det vill säga oss som inte arbetar 
inom skolans värld, ligger av naturliga skäl på det generella planet. De visioner 
och de hotbilder som förs fram tar stora och därför ofta ytliga grepp. Hur ser det 
istället ut längre ned? Exempelvis på skolledar- och lärarnivå? Vad är det för ett 
bättre som dessa vill se, och har de insikter nog i informationsteknikens sätt att 
verka så att de kan bedöma ifall det som de gör verkligen leder i rätt riktning? 
Vad är det egentligen som de försöker göra? 

Skolvärlden befinner sig i ett visions- och förändringscrescendo, och mitt i detta 
oväsen finns skolor som Sörmjöle låg- och mellanstadium, en skolenhet som pre
cis som flertalet av sina svenska motsvarigheter inte lever upp till särskilt många 
av de mål och IT-ideal som målas upp av de mest talföra visionärerna. På denna 
skola finns 6-årsverksamhet, sammanslagna klasser (l-2:or, 3-4:or och så vidare), 
samarbeten mellan fritids- och skolverksamhet, daghemsverksamhet och så vi
dare. Det är en skola som kan karakteriseras av närhet, värme och åldersöver-
brygganden (det är lätt att smita över till lillebror på dagis) och många andra av 
den lilla enhetens möjligheter, men samtidigt utan speciellt hög datortäthet eller 
speciellt sofistikerat IT-utnyttjande. Skillnaden mellan skolans IT-situation och de 
ideal som dominerar dagens IT-imperativ är markant. 

En gång under hösten 1995 när jag var på besök hos ett av mina barn i Sörmjöle 
skola började jag tala med en lärare som brukade vikariera på enheten. Han var 
väldigt entusiastisk till olika idéer kring informationsteknik i skolan men samti
digt frustrerad över den egna skolans situation och agerande. Han berättade om 
det, som han menade, lilla som överhuvudtaget gjordes och menade att det bor
de gå att göra så mycket mer. Han påminde om de eldsjälar som ofta påtalas i da
toriseringslitteratur och som ofta går att finna i anslutning till framgångsrika da
toriseringsprojekt1. Han var smått frustrerad av en känsla som bäst kan fångas i 
"andra gör så mycket, och vi så lite". 

Några dagar senare stötte jag också ihop med enhetens chef, skolenhetschefen, 
vilken i förbifarten ville höra ifall jag tyckte att de skulle ta emot en uppsättning 
"överblivna" datorer från den större skolan inom rektorsområdet. Som hon såg 
på sin situation var det ett dilemma att dessa datorer å ena sidan redan kunde 
vara omoderna och dessutom bli ett skäl till att denna enhet inte fick bättre dato
rer längre fram, å andra sidan att de (datorerna alltså) trots allt innebar att man 
åtminstone skulle ha någon form av informationsteknik. Vi stod och samtalade 
en stund och allteftersom vi samtalade kände jag igen ett större problem, nämli
gen att hålla ihop verksamhetsmål och IT-satsningar. I takt med eventuella dato
riseringar kunde hon se en risk för olyckliga uppdelningar inom personalen. 
Redan nu tyckte hon sig kunna se en spridning från ointresse till stora förvänt
ningar. Till slut bestämde vi att jag kunde komma och prata och diskutera IT-frå-
gor vid något av enhetens regelbundna kvällsmöten, och göra detta utifrån mina 
erfarenheter av datorer och datoriseringsproblematik från andra verksamheter. 

1 Se McKenney m.fl (1995). 
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Detta möte kom att bli upptakten till några månaders mer eller mindre planerade 
besök på denna skola tillika medverkan i något som kan betraktas som ett förän
dringsprojekt. 

Vid Sörmjöle låg- och mellanstadium, en skolenhet som ingår i Hörnefors rek
torsområde, arbetar ett tjugotal personer. Cirka hälften av dessa arbetar inom 
enhetens daghemsverksamhet, tre stycken är knutna till fritidsverksamheten och 
ungefär sex personer arbetar vid skol- eller förskoleverksamhet. Förutom sko
lenhetschef och ett par resurspersoner som musiklärare går övriga att hitta i kök, 
städ eller vaktmästeri. 

Som jag uppfattade skolenhetschefens fråga så stod denna skolenhet inför en da
toriseringsproblematik vilket gjorde att det kvällsmöte som jag skulle medverka 
vid blev en slags projektträff. En projektträff som samtidigt innebar ett tillfälle till 
att skapa mig en bättre bild av den svenska skolans datoriseringsarbete. För att 
förbereda mig inför detta kvällsmöte började jag försöka ta reda på vad man 
egentligen gjort på andra skolor och sätta mig in i de direktiv och mål som for
mulerats från skolverk och andra aktuella myndigheter. Jag ville skapa mig en 
god bild av den situation som denna skola befann sig i och utgick ifrån att de 
formuleringar som gjorts och sanktionerats från Skolverket i hög utsträckning 
speglade de synsätt som företräddes från högsta ort. Genom att IT-guiden ut
vecklats av Svenska kommunförbundets skol- och utredningssektioner i samar
bete med Skolverket föll mitt val på denna skrift. 

Vid det därpå följande kvällsmötet gav jag ett föredrag, initierade gruppdiskus
sioner samt höll i en avslutande gemensam diskussion. Under föredraget gick jag 
igenom hur jag såg på deras situation och försökte visa på de paralleller som gick 
att se med datoriseringsproblem inom andra verksamheter. I stora drag tilläm
pade jag den grundsyn som jag i och med erfarenheterna från Volvo och Ikea 
alltmer börjat formulera. Genom att driva en viss, dessutom troligtvis alternativ, 
grundsyn fick jag också bättre möjligheter att studera de sätt att se på informa
tionsteknik som utmärkte andra mötesdeltagare. 

Efter detta kvällsmöte fortsatte mina kontakter med skolenhetschefen, vilket 
bland annat gjorde att jag fick möjlighet vara med under en av skolans studieda
gar. Detta innebar att jag först, under en förmiddag, fick vara med under ett före
drag av en så kallad IT-visionär, och därefter, under eftermiddagen, kunde följa 
med på en första dataintroduktion till de nya datorer som enheten nu hunnit ac
ceptera och få installerade. Den som höll i denna dataintroduktion var den som 
utsetts till rektorsområdets dataansvarige, det vill säga den större skolans mate
matik och fysiklärare. 

Mina kontakter med skolenhetschefen ledde ytterligare något senare till en träff 
med rektorn för den större skolan, tillika rektorsområdet. Han ville ha lite infor
mation om vad jag gjorde vid den mindre skolan och på vilka sätt detta kunde 
påverka rektorsområdet i stort. Jag berättade då om det föredrag som jag givit 
och olika möjligheter som jag kunde se till utvidgade försök, främst då vid den 
mindre enheten. Med på mötet var, förutom undertecknad, rektor och skolen
hetschef, rektorsområdets dataansvarige. 
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Ganska tidigt stod det klart för både rektor och skolenhetschef att det skulle bli 
nödvändigt med någon form av datautbildning. Främst för lärare men också, vil
ket särskilt drevs av skolenhetschefen, för övrig personal. Den mindre skolan 
erbjöds kvällskurser vid den större skolan vilket dock övervägdes med viss tve
kan. Å ena sidan gissade skolenhetschefen att det skulle gå lättare att få med så 
många som möjligt på kursen om den hölls lokalt på den egna skolenheten, å an
dra sidan utgick hon ifrån att det var bättre att utbilda i precis den datormiljö som 
man sedan skulle kunna arbeta vidare i. 

Tillsammans med skolenhetschef och eldsjäl, det vill säga den vikarierande lära
ren, var jag med och drog upp riktlinjer för en kurs i regi av den mindre skolan. 
De problem som vi insåg måste behandlas var dels den kunskapströskel som del
vis tycktes hindra viss personal från att överhuvudtaget röra vid skolans datorer, 
dels de risker till personaluppdelning som kunde följa i och med ett allt större IT-
utnyttjande. Den tillgång som vi tänkte bygga kursen på var den nyfikenhet som 
trots allt tycktes vara förhållandevis utspridd. 

Kursen skulle gå i form av en studiecirkel genom vilken personalen skulle få en 
första grundkunskap, i hög grad genomsyrad av ett synsätt vidare än teknik och 
användning. Målet var, vid sidan av rena användningsfärdigheter, att främja del
tagarnas förmågor att förstå och bedöma informationsteknik som en del i sina 
respektive verksamheter. Vi bestämde oss för att låta kursen löpa med två paral
lella aktiviteter på så sätt att vi å ena sidan gick igenom och handgripligen övade 
med det nätverk och de programvaror som skolan nu tagit i besittning, å andra 
sidan demonstrerade, diskuterade och handledde övningar med en mängd mer 
moderna programvaror. Kursen skulle vara både färdighets- och förståelseinrik-
tad. 

I det schema som anslogs för kursen uppmanades de som var intresserade att 
anmäla sig och pricka in sig för minst sex av tolv möjliga tillfällen. Tillfällena var 
utspridda över en period av en månad där varje tillfälle varade i två timmar. I 
stort sett samtliga vid skolenheten följde kursen på det sätt som vi tänkt oss, det 
vill säga genom att vara med vid minst sex tillfällen. Endast tre av de inbjudna av
stod, antingen beroende på att de redan hade datorvana eller att de inte kände att 
de ville arbeta med datorer. 

För att kunna studera deltagarnas eventuella framsteg och förändrade synsätt 
delade vi ut och uppmuntrade dem att på egen hand fylla i en checklista över vil
ka användningsmoment1 de gett sig på och vilka de tyckte sig behärska. Detta 
var samtidigt ett försök att stimulera till reflektion över de egna framstegen. 

För att i än högre grad kunna studera förändrade synsätt men samtidigt också 
locka till funderingar över den roll som olika specifika programvaror kunde spela 
i deras dagliga verksamheter delade vi även ut vad vi kallade för programproto-
koll. På dessa fick de fylla i vilka program som de provat på, vad de gjort med 
dessa, vad de skulle vilja ha dessa till, samt vilka speciella brister som de kunnat 

1 Med dessa moment avses sådant som att klicka med musen och stänga fönster i ett fönster-
hanteringssystem, och sådant som att markera text och spara ett dokument i ordbehand
lingssystemet. 
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se i dessa program relaterat till vad de skulle vilja göra med dem. Efter varje till
fälle samlade jag in och gick igenom dessa programprotokoll för att dels kunna 
sätta mig in i hur de reflekterat över programvaran och på så sätt förbereda nästa 
cirkelträff dels få material för avslutande slutsatser. 

Vid avslutningen på studiecirkeln delade jag ut ett frågeformulär till de lärare och 
fritidsledare som följt kursen och bad dem att svara på ytterligare ett par frågor. 
Denna gång om vad de såg som det viktigaste i deras verksamhet, om de kunde 
se några sätt som datorer skulle kunna förbättra deras verksamheter i detta hän
seende, hur de skulle beskriva en dator för en kollega som inget visste om dato
rer, om de som förälder skulle önskat att det funnits datorer på denna enhet eller 
ej, samt om de ändrat sig under kursens gång vad gäller någon av dessa frågor. 
Tillsammans med programprotokoll blev därigenom svaren på dessa frågefor
mulär skriftliga bidrag till min avslutande tolkning av deras synsätt. 

Två veckor efter det att cirkeln var avslutad skulle vi ha ytterligare en kvällsträff 
för att ännu en gång diskutera skolans datorisering. Vad gäller studien blev den
na träff ytterligare en möjlighet att studera deras syn på informationsteknik i 
skolans värld. 

För att skapa mig en bild av den syn som dominerade bland lärare och fritidsle
dare men också följa upp vad som trots allt hänt under det halvår som förflutit 
sedan den avslutande kvällsträffen tog jag kontakt med de fyra lärare och den 
fritidsledare som varit med vid kvällsträffar och studiecirkel och som fortfarande 
arbetade vid skolenheten strax före julen 1996. Framförallt ville jag veta hur de 
betraktade informationsteknik och förbättringsarbete, men också vad som hänt 
med deras IT-utnyttjandet, olika idéer som tidigare förts fram, deras motivation 
och så vidare. Dessutom ville jag veta ifall de hamnat i situationer då de upplevt 
att informationsteknik skulle kunnat bidra med något väsentligt i deras verk
samhet men att rådande situation försvårat dessa möjligheter. 

5.2 Frågeställningar och form 

För att sammanfatta min inblandning och mina studier i detta "projekt" kan sä
gas att det som på allvar initierade det hela var den konkreta frågeställning som 
skolenhetschefen hade kring de datorer som skolan blivit erbjudna från den 
större skolan. I bakgrunden av denna frågeställning gick det dessutom att se mer 
generella drag. Denna verksamhetschef hade funderingar kring på vilka sätt som 
informationsteknik skulle kunna utveckla denna verksamhet. Hennes problem 
med att besvara den första konkreta frågeställningen hängde samman med att 
hon inte riktigt kunde se hur olika beslut skulle påverka verksamheten i dess hel
het såväl för stunden som längre fram. På detta sätt blir detta problem ett pro
blem som hon egentligen borde dela med de flesta andra verksamhetschefer. På 
detta sätt får också hennes konkreta frågeställning beröringspunkter med Volvos 
försök att utveckla ett säljstöd och Ikeas dito att skapa grund för framtida kund
kiosker. 

Inledningsvis skrev jag att jag ville veta huruvida personer i olika positioner 
kunde veta om det skulle bli bättre av det som det gjorde, hur deras "bättre" 
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egentligen såg ut, om deras insikter om informationsteknik kunde räcka för att 
åstadkomma det som de ville åstadkomma, och slutligen, vad de helt enkelt 
gjorde och försökt göra. Något omformulerat kan man nu säga att jag först och 
främst ville ha svar på tre frågor. Hur såg de på informationsteknik? Hur de såg 
på sin verksamhet? Samt, vilken inställning som hade de till informationsteknik i 
skolan? 

Den första frågan, det vill säga hur de såg på informationsteknik, gick ut på att 
studera de sätt att se på informationsteknik som förekom inom skolans väggar. 
Den sista frågan tänkte jag mig kunde besvaras med förhållningssätten avvisan
de, undvikande och utforskande. Frågan handlade delvis om deras eventuella 
nyttjande av denna teknik där ett utforskande förhållningssätt innebar ett nytt
jande där man ständigt funderade över nya möjligheter, ett avvisande förhåll
ningssätt som innebar att man försökte komma bort från ett IT-utnyttjande och 
avvisade olika nya IT-förslag, ett undvikande ett förhållningssätt som innebar att 
man helst ville undvika informationsteknik 

Den andra frågan, hur de såg på sin verksamhet, handlade om huruvida de hade 
ett verksamhetsförankrat sätt att se på sin verksamhet och de aktiviteter som till
sammans möjliggjorde ett gott resultat. Till en verksamhetsförankrad verksam
hetssyn räknade jag ett synsätt som relaterade olika aktiviteter och förändringar 
till de syften som verksamheten i stort hade att främja. En sådan verksamhetssyn 
kunde komma till uttryck genom att konkreta aktiviteter som skrivövningar på 
ett övertygande sätt relaterades till elevernas lärande och utveckling. En icke 
verksamhetsförankrad dito kunde märkas genom att förändringar och förslag 
inte relaterades till något verksamhetsideal eller enbart relaterades till bristfälliga 
ideal. Det jag särskilt intresserade mig för vid studiet kring denna frågeställning 
var de sätt som de studerade personerna diskuterade kunskap och lärande. Med 
mina utgångspunkter borde dessa vara självklara kärnpunkter i en utvecklad syn 
på skolverksamhet.1 

För att analysera deras inställning till informationsteknik, dels i allmänhet dels i 
skolan, nyttjade jag vad jag såg som en kunskapstrappa. I trappan, som bestod 
av fyra steg, innebar varje högre nivå en vidgning av det sammanhang vilket in
formationstekniken relaterades till. Stegen betecknade jag med en teknik-, en upp
gifts-, en verksamhets- och en samhällsfokusering. För varje högre steg inkluderades 
de lägre i ett nytt vidare sammanhang. På det första steget, teknikfokuseringen, 
framstår datorer som något som man behärskar eller inte, men som man inte 
kan bedöma i relation till något större sammanhang. Vid en uppgiftsfokusering 
blir datorn till ett hjälpmedel och därigenom något som kan bedömas i relation 
till olika arbetsuppgifter. Utgår man från en verksamhetsfokusering framstår da
torn som en resurs som i och för sig kan betraktas som ett hjälpmedel för att lösa 
vissa uppgifter men än viktigare kan bidra till helt nya sätt att bedriva verksam
het. Invanda uppgifter tas inte för givna. Vid det fjärde steget, samhällsfokuse-
ringen, finns det dessutom en medvetenhet om att datorer kan komma att inne

1 Som ett inlägg till en universitetspedagogisk konferens vid Umeå Universitet skrev jag 
våren 1997 en rapport i vilken jag problematiserade kring skolans datorisering i termer av 
olika sätt att se på informationsteknik. Se Levén (1997). 

74 



Kapitel 5-Ett IT-projekt vid en skola 

bära så pass kraftiga samhällsförändringar att också målen för den egna verk
samheten kan komma att behöva revideras. IT-lösningar bedöms och värderas i 
relation till eventuella samhällsförändringar. 

Jag ville alltså först och främst ha svar på ovanstående tre frågor, men vid sidan 
av dessa ville jag också pröva de sätt som jag själv alltmer börjat betrakta infor
mationsteknik och dess sätt att verka i verksamheter. Jag ville se ifall de erfaren
heter som jag dragit från bland annat Volvo- och Ikeastudierna kunde bidra till 
att förbättra möjligheterna för personer som vistas inom skolans värld att han
tera sina IT-frågor. Därför försökte jag på olika sätt "föra över" dessa erfarenhe
ter till personalen på skolan samtidigt som jag försökte studera huruvida detta 
förbättrade deras möjligheter till att ta aktiv del i IT-diskussioner och relatera 
olika IT-förslag till de verksamhetsideal som de, medvetet eller ej, arbetade för. 

Denna skolstudie ska betraktas som två parallella men ömsesidigt beroende del
studier där den första har en mer traditionell observerande utformning och den 
andra en mer aktionsinriktad intervenerande prägel. Den traditionellt bedrivna 
observationsstudien baseras på det skriftliga material som producerats av Skol
verket, de observationer som jag kunde göra under studiedagen och vid mötet 
med rektor, samt de intervjuutskrifter som jag fick från de avslutande intervju
erna. Den interventionsorienterade har utnyttjat de iakttagelser som jag kunnat 
göra i egenskap av föredragshållare, diskussionspartner, och cirkelledare som 
huvudsakliga informationskällor. 

Under de interventionsorienterade delarna av studien försökte jag, genom ett 
varierat tillämpande av en konfrontations- och reflektionspedagogik, studera de 
synsätt som dominerade bland enskilda och inom gruppen i stort. Denna peda
gogik gick ut på att konfrontera dem med handlingar, händelser eller IT-scenarier 
som de själva på något vis hade eller åtminstone skulle kunna haft förstahandser-
farenhet av, invävda i ett resonemang som relaterade informationsteknik till 
barns lärande men också som bröt med de synsätt som jag misstänkte att de 
hade, nämligen en verktygssyn. Denna pedagogik bestod också i att konfrontera 
dem med, i så måtto att sådana gick att iaktta, deras egna motsägelser och para
doxer. 

Detta upplägg handlade främst om att studera de sätt som de relaterade informa
tionsteknik till verksamhetsideal, men också att påverka deras förmågor till att 
kunna göra detta som en del i ett fortlöpande designarbete. Vid det första före
draget innebar detta studieupplägg att jag drev ett visst synsätt, dels vid min kri
tik av Skolverkets formuleringar dels när jag demonstrerade olika programva
ror. Efter detta försökte jag noga följa de resonemang som följde under de därpå 
följande diskussionerna. Under studiecirkeln och det avslutande föredraget var 
upplägget i stort sett det samma. Jag inledde med att presentera tolkningar av en 
mängd iakttagelser gjorda utifrån mitt eget synsätt och försökte därefter följa de 
diskussioner som uppstod. 
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5.3 Observationsstudierna 

Bland det första som jag gjorde var alltså att sätta mig in i några av de centrala 
dokument som formulerats av Skolverket där IT-guiden1 tycktes ha en slags sär
ställning. Den bild som denna guide gav var en ganska verktygsfixerad bild, ge
nom vilken datorn framställdes som ett tydligt avgränsbart fenomen som med 
nödvändighet måste in i skolorna för att förbereda barnen för ett framtida sam
hälle som krävde att de kunde hantera denna teknik. På så sätt framstod de mål 
som lyftes fram som ganska små, åtminstone i relation till de föreställningar som 
jag själv hade om de krav som framtidens samhällen torde ställa på de nu upp
växande och om de sätt på vilka dagens elever borde utvecklas. Att så ensidigt 
tala om användande och färdighetskunskap framstod som både en för liten och 
missriktad idé. 

Genom min läsning av IT-guiden framstod den alltmer som präglad av en upp-
giftsfokusering. Man var noga att betona att datorn är ett verktyg, och även att 
IT-kompetens är något som uppnås genom praktiskt användande. Man menade 
också att behärskandet av datorn är den basfärdighet som skolan ska förse sina 
elever med, och detta för att förbereda dem för framtidens samhälle. Ett samhälle 
som framstod som ett användningssamhälle. Det hävdas att den bästa utbild
ningen är att börja använda detta verktyg själv och på så sätt upptäcka förde
larna. God IT-kompetens likställdes framförallt med användningsfärdighet. 
Fjärran är resonemang om IT-kompetens som exempelvis en förståelse av denna 
tekniks roll i verksamheter eller samhällsutveckling. Och detta trots att det borde 
vara minst lika uppenbart att datorer kommer leda fram till nya sätt att göra sa
ker som ett i många stycken mer kognitivt krävande samhälle. Det vill säga ett 
samhälle som fordrar djupare förståelse av nya komplexa samband. 

Med mina utgångspunkter kommer datorer med största sannolikhet att förändra 
våra samhällen och som en följd därav kunskapsbehov i långt högre grad än en 
färdighetskunskap. Redan nu kan vi se hur modern informationsteknik förenklar 
förfalskningar av fotografier vilket i en förlängning kan leda fram till behov av en 
ny form av kritisk medvetenhet. De bilder som presenteras i tidningar och TV 
behöver inte vara riktiga bara för att de ser ut att vara det, vilket delvis ställer 
högre kognitiva krav på de barn som nu växer upp. Man kan också se hur kassa
system visserligen förenklar läsning av kvitton men också innebär en helt ny typ 
av registrering av våra köpvanor. I samband med de förändringar som sker mer 
i det fördolda borde också mer substantiella roller för informationstekniken som 
en del i dagens skola gå att formulera. 

IT-guiden speglar också en förhållandevis hård och ytlig kunskapssyn2, vilket i 
skolans fall går att tolka som en i viss mån outvecklad verksamhetssyn. Kunskap 
är, enligt IT-guidens resonemang, något som erövras och hittas, men däremot 
inte något som skapas. Kunskap sägs vidare vara något som förnyas och som 
kan hämtas ifrån program och databaser, men konsekvensen av detta blir då att 

1 Fernstedt & Landgren (1995). IT-guiden. Guide för IT-strategier i skolan. Denna utarbetades i 
samarbete mellan Skolverket och Svenska Kommunförbundet. 

2 Jämför med de diskussioner som förs om kunskap i inledningen till denna avhandling. 
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kunskap blir något närmast materialiserat utan direkta behov av människor som 
kunskapsbärare. I sina resonemang är det svårt att se några som helst tecken på 
att kunskap skulle kunna vara värdeladdad och konstruerad. På sin höjd kan ett 
påstående vara osant, vilket jag betraktar om en klart ofullständig syn på kun
skap. 

Jag uppfattar alltså den skrivning som presenteras i IT-guiden som präglad av en 
uppgiftsfokusering, det vill säga att sättet att bedöma och diskutera informations
tekniken i ett större sammanhang utgår ifrån de uppgifter som detta teknik kan 
förändra. Om man tittar närmare på de formuleringar som specifikt handlar om 
informationstekniken i relation till ett större verksamhetssammanhang sägs att 
skolors tekniska standards ska vara i samklang med kommunernas tekniska 
standards men också att det ska vara i samklang med skolpolitiska mål. Det är 
svårt att säga vad som finns bakom dessa formuleringar men märkligt att just en 
teknisk standard ges en så pass framskjuten plats. Nog torde många så kallade 
skolpolitiska mål stå i konflikt med de tekniska standards som vuxit fram från ex
empelvis gatukontorens IT-behov. 

Studiedagen förstärkte delvis den bild som jag tidigare fått genom läsningen av 
Skolverkets IT-guide. Den så kallade IT-visionären gav prov på en extrem teknik-
fokusering med ett tal som i huvudsak kretsade kring en trendframskrivning 
som byggde på att datorerna snart skulle vara ännu snabbare och ännu kraftful
lare, och att vi snart skulle kunna köpa VR-hjälmar till priset av vad en billig bild
skärm kostar idag. Han illustrerade också en teknikfokuserad syn på relationen 
informationsteknik och skola. De framsynta skolorna var, menade han, de som i 
likhet med den större skola som han nu föreläste på hade modet att satsa på 
multimediadatorer och internet. Några idéer om hur dessa satsningar skulle 
kunna förbättra barnens möjligheter till lärande presenterades dock inte. Vidare 
menade han att all världens kunskap nu i det närmaste fanns tillgänglig antingen 
via CD-rom skivor eller via internet, och att de skolor som inte satsade på en dy
lik teknik ganska snart skulle komma efter i kunskapssamhällets ständigt accele
rerande kunskapsspiral. Hans budskap var alltså enkelt och väl i linje med hans 
teknikfokusering. Detta gjorde också att eleven kunde framstå som den verkliga 
experten, trots alla lärares mångåriga erfarenhet av utbildning. 

Vid de dataintroduktioner som sedan följde under eftermiddagen gick rektors
områdets dataansvarige1 igenom grunder i fönsterhantering, det nätverk som in
stallerats och ordbehandling, samt demonstrerade lite "surfande" på internet. 
Denne person var alltså i huvudsak matematik- och fysiklärare, och hans bud
skap till de församlade lärarna var enkelt. Informationsteknik handlar om verk
tygsanvändning, men hur detta ska användas är något som var och en måste 
komma fram till själv. I hans roll som dataansvarig låg ansvaret på att se till att 
själva tekniken fungerade. Det var i lärarrollen som ansvaret för att bestämma 
programvaror låg. Han var också noga med att betona att datorer inte är något 

Detta var en person som med utgångspunkt i sitt engagemang och kunnande om informa
tionsteknik, och i princip utan betalning, hade tagit på sig den tämligen tuffa rollen som 
rektorsområdets dataansvarige. 
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farligt eller något som man behöver vara rädd för att förstöra bara för att man 
använder det, utan verktyg som gör det man vill att de ska göra. 

För att sammanfatta de intryck som jag nu hade fått om skolans och skolenhets
chefens situation efter att också ha lyssnat på denne IT-visionär och skolans data
ansvarige, bidrog dessa i huvudsak till att förstärka den bild som jag fått via 
Skolverkets IT-guide. Såväl Skolverk som dessa så kallade IT-företrädare verkade 
utgå ifrån att de bidrag som informationsteknik kunde ge till skolan var direkt re
laterat till den enskilde elevens användande, och inte som något som på ett indi
rekt sätt och under starkt inflytande av lärarens vidare insikter kunde utgöra 
"material" i ett allt djupare och insiktsfullt lärande. De var svårt att se att de på 
något sätt betraktade eleven och datorn som del i ett större komplexare lärande-
sammanhang. De betraktade, tycktes det, informationsteknik utifrån en uppgifts-
fokusering. 

Genom de intervjuer som jag gjorde med de tre lärarna och fritidsledaren kunde 
jag konstatera att de verkade ganska säkra i sina yrkesroller. De kunde på olika 
sätt ge prov på att de "visste" vad de höll på med i termer av barn och deras ut
veckling. Samtliga var också på det klara med att de skulle behöva bli bättre på 
att hantera själva IT-frågan, även om de hade lite olika sätt att uttrycka detta. För 
någon kunde det handla om svårigheterna med att hitta lämpliga former för att 
få datorövningarna att passa in i klassrumssituationerna. För andra kunde det 
handla om att sprida den kompetens som trots allt fanns kring vissa programva
ror, om att hålla koll på och kunna bedöma nyheter, om att driva på ett förbätt
ringsarbete på det kollegiala planet. 

De tydligaste skillnaderna som uppenbarade sig mellan dessa personer rörde vad 
de gjort med de datorer som fanns från det att studiecirkeln avslutats. En av lä
rarna hade "lyft bort" de två datorer som fanns i klassrummet och inte låtit bar
nen göra något som helst med denna teknik. På frågan varför visste hon inte rik
tigt. I den syn som hon gav prov på framstod hon dock som under inflytande av 
främst en teknikfokusering, med stora svårigheter att se informationsteknik som 
något annat än en apparat. Hon kunde exempelvis inte se hur en apparat som en 
dator skulle kunna främja elevers sociala träning. En annan lärare hade snarare 
försökt vidga sitt nyttjande och identifierat viktiga verksamhetsrelaterade IT-mål 
i begrepp som frimodighet och fördjupning. Denne tycktes ha en utforskande in
ställning med många olika tankar på hur datorer skulle kunna förändra och even
tuellt förbättra hennes verksamhet. Den fritidsledare som jag intervjuat hade sett 
hur nyttjandet kunde förbättra verksamheten som ren förströelse men också 
vara ett kraftfullt komplement till andra aktiviteter, som övning i finmotorik och 
förmågan att hjälpa andra. Hon hade kunnat se hur de barn som vistades i da
tarummet ständigt visade prov på en vilja och förmåga att hjälpa de kompisar 
som kört fast. 

Övergripande menar jag att denna intervjustudie visat att det inte i något fall 
funnits brister i de intervjuades verksamhetsinsikt, men att det trots detta gått att 
identifiera tydliga skillnader i deras nyttjande och förmåga att relatera informa
tionsteknik till deras verksamheter. Medan den lärare som jag kategoriserade 
som teknikfokuserad valt att ta bort datorerna från sitt klassrum och hade svå-
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righeter att se denna teknik som något annat än en apparat, visade den lärare och 
den fritidsledare som jag kategoriserat som uppgifts- eller verksamhetsfokuse-
rade upp prov på ett klart verksamhetsrelaterat nyttjande och flera insiktsfulla 
sätt att bedöma olika programvaror i relation till skolans övergripande verksam
hetsmål. Även om studien varit begränsad tycks detta samband tämligen klart. 
Den betydelse som ens sätt att se på informationsteknik märktes genom det att 
verktygssynen i vissa stycken framstod som en ren kunskapsdränerare. 
Användningsfärdighet tycktes vara ett krav för ett deltagande i IT-diskussioner. 

5.4 Iakttagelser från interventionsstudien 

Intervjuerna var avslutningen på observationsstudien och det sista som gjordes 
under hela denna skolstudie. Parallellt med observationsstudien genomfördes 
dock samtidigt interventionsstudien. Den studie under vilken jag studerade 
designarbete genom en direkt medverkan. Till denna studie räknar jag det inle
dande kvällsmötet, studiecirkeln, det andra kvällsmötet samt ett planeringsmöte 
under vilket jag gav en kortare redovisning av genomförd intervjuer. Pla
neringsmötet ägde rum cirka ett halvår efter dessa intervjuer och redovisas mer 
utförligt i kapitel tio. 

Vid det därpå följande kvällsmötet gav jag ett föredrag, initierade gruppdiskus
sioner samt höll i en avslutande gemensam diskussion. Under föredraget gick jag 
igenom hur jag såg på deras situation och försökte visa på de paralleller som gick 
att se till datoriseringsproblem inom andra verksamheter. Exempelvis att de fak
tiskt inte såg ut att ligga efter andra skolor utan att det snarare var så att det 
gjorts förhållandevis lite i alla de så kallat spektakulära projekt som jag kunnat 
läsa om, och att en sådan känsla fungerat som en stark drivkraft bakom tidigare 
decenniers datoriseringsiver inom olika företag (att inte komma efter alltså). 
Sedan försökte jag argumentera för ett par av de brister som jag kunde se i 
Skolverkets IT-guide, exempelvis att de mål som sattes upp för hela datorise
ringsprojektet huvudsakligen var att eleverna skulle lära sig att använda denna 
teknik. Min argumentation gick dels ut på att datorer kommer förändra våra 
samhällen och de kompetensbehov som dessa ställer på långt viktigare sätt än 
färdighetskunskaper, exempelvis genom att bidra till samhällen som ställer långt 
högre krav på kritisk förmåga. Efter föredraget demonstrerade jag ett antal pro
gramvaror och diskuterade dessa i termer av lärande. 

Under föredraget kritiserade jag sätt att diskutera datorns roll i klassrummet som 
något som ofta på egen hand skulle leda till ett lärande hos den enskilde eleven 
och argumenterade istället för ett synsätt som gav informationstekniken en roll 
bland andra där det viktiga var hur lärare, klasskamrater, böcker och så vidare 
lyckades samverka. Det synsätt som jag förde fram placerade eleven i centrum 
med informationstekniken som del i en helhet bland en mängd andra "lärandere-
surser". På det hela taget försökte jag visa ett sätt för att placera in datorerna som 
en del i ett lärande och inte som en del i ett användande. Jag ville visa hur infor
mationsteknik skulle kunna relateras till verksamhetsmässiga mål. 
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I den bild som jag gav av hur jag såg på deras situation hävdade jag att de var ut
satta för ett ganska så hårt förändringstryck, inte minst från myndigheter som 
Skolverk och liknande, men att detta tryck i princip inte bar med sig några goda 
idéer om på vilka sätt som informationsteknik egentligen kunde förbättra skolor 
och elevers lärande. Detta menade jag kunde skapa en konstig och närmast mot
stridig situation då man å ena sidan kan dras med i de positiva strömmar som 
förordade mer informationsteknik i skolan, å andra sidan inte kunde komma på 
hur detta skulle göras. Jag hävdade att skolan befann sig i en situation av förän
dringstryck och stora förändringsambitioner kombinerat med en tämligen ut
bredd idétorka. Det senare åtminstone i så måtto att det var svårt för lärare att på 
allvar se hur dessa förändringar egentligen skulle kunna förbättra något. Det blev 
omedelbart en stark respons på denna bild. Flera av de närvarande lärarna kunde 
utbrista "ja, precis så där är det" och de flesta nickade samstämmande. 

Enligt det sätt att se på informationsteknik som jag presenterade placerade jag 
eleven i centrum med informationstekniken som en bland ett större antal omgi
vande resurser och faktorer. Exempelvis läraren, kamraterna, böckerna och 
svarta tavlan. Enligt detta synsätt var det inte på långa vägar nödvändigt eller ens 
bra att tänka sig att datorer framför allt var något som möjliggjorde att eleven 
skulle kunna lära sig en massa självständigt och på egen hand. Snarare var po
ängen den att se till hela det sammanhang i vilket eleven är del, och på vilka sätt 
som samtliga dessa resurser och omgivande faktorer kan samverka för göra den 
enskilde elevens möjligheter till lärande så stora som möjligt. Vid denna punkt 
kunde flera av de närvarande ge egna exempel på "helhetslösningar'7 där värdet 
ur informationstekniken egentligen uppstod genom olika former av samverkan. 
En av lärarna kunde tydligt illustrera hur betydelsefull "vridningen" av bildskär
men var. Det var lätt hänt att klasskamrater "lade sig i" varandras datorövningar 
om skärmen var vänd in mot klassrummet. Jag passade här på att också poäng
tera detta som en betydelsefull "IT-kunskap". 

För att introducera till de därpå följande diskussionerna gav jag sedan en demon
stration av olika programvaror och berättade om olika erfarenheter jag hade av 
dessa i samband med barn och skolor. På så sätt blev detta en slags beskrivning 
av olika programvaror i ljuset av barns lärande. Efter att jag gjort dessa demon
strationer delades personalen upp i tre grupper med ett roterande schema vilket 
gjorde att respektive grupp fick cirka en kvart att prova och samtala kring de 
programvaror som jag just demonstrerat. Till detta fick de i uppgift att diskutera 
och skriva ned vad de såg för möjligheter respektive brister i dessa program be
traktade som en del i deras specifika verksamhet, samt att ta med sig dessa an
teckningar till den avslutande gemensamma diskussionen. 

Min föredragande del av kvällsmötet avslutades alltså med en demonstration av 
ett antal program, speciellt med tyngdpunkt på internetrelaterade och multime
dial programvaror. Jag försökte samtidigt prata om varje program i termer av 
lärande och barn. Ganska snabbt stod det klart att detta väckte en viss nyfiken
het. Denna blev ändå tydligare då de i mindre grupper om cirka 7-8 personer fick 
prova på och bedöma respektive programvara i relation till deras dagliga sysslor. 
Speciellt intressant var här att de också ganska snabbt började tala om dessa pro
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gram med utgångspunkt i vad de hade som mål att åstadkomma med respektive 
barngrupper. 

Under de dagar som följde efter detta kvällsmöte stötte jag på några av de per
soner som medverkat vid mötet som på olika sätt berättade vilken diskussions-
och användningständning detta möte hade blivit. Nu hade IT-användning blivit 
det stora samtalsämnet under kafferasterna. Det hade också kommit fram flera 
nya idéer om sätt att nyttja de system som trots allt fanns, bland annat som ett 
sätt för att utveckla barnens begreppsuppfattning vid 6-års verksamheten. 

När vi skulle dra igång studiecirkeln hade vi alltså med oss den "pedagogiska 
trappan" och ett visst sätt att se på informationsteknik, och det jag i metodolo
giska termer försökte göra kan närmast beskrivas som en blandning av interve-
nering och observationsstudier. Det jag försökte göra var att konfrontera dem 
med olika former av modern informationsteknik och sedan diskutera dessa i 
termer av deras verksamhet. Varje träff inleddes med att jag gjorde en kortare 
gemensam presentation av "dagens" program. Därefter lät jag dem prova de 
olika programvarorna och bad dem skriva ned "vad de sett", vad de gjort och 
vad de tyckt. 

I och med att jag visste en del om deras tidigare erfarenheter av informationstek
nik och dessutom hade tillgång till förhållandevis varierande programvaror var 
det rätt lätt att välja ut sådana som de inte tidigare sett. Detta kan ha bidragit till 
att de vanligtvis uttryckte en ganska stor förvåning kring de applikationer som 
de fick se. Ofta kunde de säga något i stil med "jaså, går det att göra sånt där 
med". Ibland gick det också att höra hur de börjat fundera på nya grepp i sin un
dervisning. 

Det var enkelt att få dem att titta och följa med vid de inledande och gemen
samma demonstrationer som jag gjorde. Då var det lite svårare att få dem att 
verkligen ge sig tid att prova de demonstrerade programvarorna själva. Bland 
annat tycktes det som att de ofta så snabbt som möjligt ville komma bort till de 
andra datorerna och arbeta med de mer jordnära programvarorna. De gånger 
som de dock tog sig tid att prova några av de mer "spektakulära" programvaror
na kom det fram många intressanta idéer om nyttjanden i skolan. En person 
skrev exempelvis att ett program i vilket man i bild och text arbetade med mot
satser, synonymer och så vidare, kunde fungera som ett bra stöd för att utveckla 
barnens rums- och begreppsuppfattning. En annan kunde se en poäng med ett 
vanligt order och lagerprogram som ett sätt för att förmedla en känsla för de 
komplexa samband som utgör vanlig affärsverksamhet. 

Efter studiecirkelns slut bad jag lärarna och fritidsledarna att de skulle besvara 
några frågor rörande deras syn på datorer i skolan, och i de svar som jag fick in 
var det möjligt att utläsa ett, enligt mitt synsätt, mer verksamhetsförankrade sätt 
att se på informationsteknik. En lärare hade exempelvis inga som helst problem 
med att diskutera skolan i termer av "barns trygghet" och inse det självklara i att 
bedöma datorers roll mot detta ideal. 

Vid det andra kvällsmötet upprepade jag i hög utsträckning det jag sagt vid det 
första mötet, även om jag denna gång också kunde lägga till de erfarenheter som 
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jag kunnat dra från engagemanget i s tudiecirkeln. Dessa erfarenheter hade lett 
mig fram till att det finns en massa uppslag om hur informationsteknik ska kunna 
utveckla denna verksamhet och då även passa in i den organisatoriska helhet 
som utgörs av såväl personal som barn. Jag gjorde därefter en sammanfattning 
av de förslag som kommit upp runt barnens och personalens IT-utnyttjande och 
ledde fram dessa till ett antal diskussionspunkter som jag ville att vi skulle disku
tera först i grupper sedan gemensamt. 

I den grupp som utgjordes av fritidspersonal kunde man höra hur en mängd 
idéer om nyttjande flödade fritt. Vid den avslutande gemensamma diskussionen 
presenterade de också förslag som att "fantisera i bild" och att samla väderobser
vationer som senare kunde nyttjas för olika grupparbeten rörande natur och 
miljö. I förslagen var det lätt att se hur man lyckats relatera förslag om informa
tionsteknik till idéer om en god fritidsverksamhet. Det vill säga, de visade i mina 
ögon prov på mer än bara en enkel teknikbetraktelse. 

Den grupp som utgjordes utav lärare hade främst diskuterat behovet av informa
tionsteknik överhuvudtaget och de problem som ett dylikt nyttjande förde med 
sig. Det fick inte bli för mycket var deras gemensamma inställning. Vid sidan om 
datorer fanns det så många fullständigt suveräna resurser som exempelvis de 
stora kartbilderna. Detta kan ses som ett typiskt inslag i deras argumentation. 
Vad gällde sätt att nyttja datorer hade personerna i denna grupp svårt att ena sig, 
men däremot en mängd idéer var för sig. Intressant var att de på olika sätt hade 
lätt att hålla sig kvar kring frågan "hur göra undervisningen bättre än den är 
idag?". 

Gruppen med daghems- och övrig personal förde fram en mängd argument bå
de för och emot IT-utnyttjande i daghemsverksamhet, och samtliga tycktes en
gagerade i den centrala frågan, nämligen om den roll som informationsteknik 
överhuvudtaget borde spela i denna verksamhet. På den ena sidan stod företrä
dare för att informationsteknik vore en bra resurs på eftermiddagarna då barn 
och personal tillsammans brukade "vara med". På den andra fanns de som me
nade att man borde vänta med ett införande. Båda sidor framstod dessutom som 
ganska säkra. Efter denna grupps redovisning blev det sedan, på grund av tids
brist, svårt att hinna diskutera så mycket gemensamt. I stort sett fick vi avsluta 
mötet efter det att den sista gruppen redovisat sin diskussion. 

Det andra kvällsmötet ägde rum i mitten på mars 1996. Efter detta möte skrev jag 
ned de reflektioner som jag själv gjort från detta möte och denna studiecirkel i 
formen av några råd till skolenhetschefen. Mina kontakter med skolenhetschef 
och eldsjäl fortsatte sedan en kortare period, men i början av maj blev det klart 
att de båda skulle sluta vid skolan. Medan skolenhetschefen skulle ta en tjänst på 
en annan skola gick tiden för eldsjälens vikariat ut. En förlängning visade sig 
omöjlig. Båda försvann vilket, från ett föräldraperspektiv, framstod som ett kraf
tigt avbräck för enhetens eventuella IT-satsningar. 

De slutsatser som jag nu drog från denna interventionsstudie var att mina inter
ventioner bidragit till en bättre verksamhetsförankring i IT-diskussioner och 
större trygghet i IT-frågan. Det jag hade sett var ett igenkännande och lättade re
aktioner på min verktygskritik, en tydlig acceptans av mitt sätt att se på informa
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tionsteknik, samt ett ökat engagemang i och intresse för skolans datoriserings-
problematik. Det tycktes som att mina interventioner på så sätt hade minskat ris
ken för en onödig kunskapsdränering, det vill säga ett förlorande av betydelsefull 
verksamhetskunskap. 

5.5 Personalens och skolans problemsituation 

Detta projekt har inte handlat om något specifikt informationssystem. Dock har 
studien inneburit ett visst stöd för flera av de iakttagelser som gjorts genom de 
tidigare studierna. I och med att jag i hypotetiska ordalag och med utgångspunkt 
i mina erfarenheter från Volvo och Ikea beskrev hur jag föreställde mig informa
tionsteknik i skolan men också de problemsituationer och förändringsmöjligheter 
som den specifikt studerade skolan stod inför möttes jag av ett starkt bifall och 
många igenkännande beskrivningar från lärare och övrig personal. De flesta av 
lärarna hade, genom egna erfarenheter och vid tidigare tillfällen, stött på den typ 
av problem som jag nu beskrev även om de möjligtvis inte insett detta förrän nu. 

Denna studie innebar alltså vissa (indirekta) iakttagelser rörande informationssys
tems verkan, men framför allt en mängd nya erfarenheter vad gäller förbätt
ringsarbete. Utifrån de iakttagelser som jag kunde göra av hur beslutsfattare på 
olika nivåer såg på informationsteknik och dess betydelse för skolan kunde jag 
skymta de svårigheter som det innebär att gestalta informationsteknik i relation 
till verksamhetsideal och verksamhetsförbättring. I många fall framstod det som 
tydligt att sätten att tala om informationsteknik i relation till skolans verksamhet i 
stort var klart bristfällig. Trots en ofta väl utvecklad bild av "den goda skolan" 
uppfattade jag sätten att beskriva informationsteknikens roll i denna ideala skola 
som alldeles för innehållslösa, både hos Skolverk och så kallade IT-visionärer. 
Några av lärarna kunde också prata på ett oerhört övertygande sätt om hur ett 
papper och en penna kunde bidra till att utveckla barnens känsla för en omvärld, 
men när istället informationsteknik fördes på tal blev svårigheterna att betrakta 
också denna artefakt i dylika lärandesammanhang uppenbara. Också detta fram
stod som någon form av stelbent mål- och problemarbete. Den kreativitet och 
vidsynthet som präglade deras sätt att tala om andra artefakters betydelse för 
och roll i skolan tycktes som bortblåst när de kom in på informationsteknik. 

I denna studie fick jag återigen se tydliga exempel på en verktygssyn. Den fram
stod här dessutom som normgivande i en utsträckning som jag inte tidigare stött 
på. Både vad gällde de mål som sattes upp för den Svenska skolans datorisering i 
stort och de sätt på vilka informationsteknik skulle diskuteras. I de flesta av de 
stora visioner som målades upp av datorn som en del i framtidens skola och 
samhälle skymtade idén om datorn som ett verktyg fram, antingen explicit eller 
som ett illa dolt antagande. Det tycktes på så sätt som att en verktygssyn var bi
dragande till de brister som jag identifierat vad gällde skolors datoriseringsmål. 

I flera av de diskussioner som jag kunde följa framstod det vidare som att de per
soner som var duktiga på att använda datorer likställdes med de som hade mest 
betydelsefulla saker att säga i diskussionerna. Ofta blev också den oro och de in
vändningar som kom till uttryck bemötta med olika former av lugnande besked 

83 



Kapitel 5 - Ett IT-projekt vid en skola 

som i korthet alltid gick ut på att datorn bara var ett verktyg varför såväl oro 
som invändningar var obefogade. Med tiden började ny ytterligare en designin
konsekvens att träda fram. Jämfört med de mål och kompetenser som skolans 
verksamhet i övrigt formades genom framstod de mål och den kompetens som 
nu skulle få ledsaga den svenska skolans datoriseringsprocess som tämligen in
skränkt. Processen skulle genomföras med och utmynna i en färdighetskunskap. 
En verktygssyn kunde här i det närmaste framstå som bidragande till oerhört 
centrala kunskapsdefinitioner. 

Om någon alltså kände oro eller hade invändningar som inte tog hänsyn till att 
datorn "var ett verktyg" kunde de alltid bemöttas på ett sätt som underförstått 
innebar att denne egentligen inte visste tillräckligt mycket om datorer. Något 
som samtidigt blev diskvalificerande för en verklig medverkan i skolans datorise
ringsdiskussioner. Och, även om det inte var andra intog en dylik "diskvalifice
rande" attityd tycktes många diskvalificera sig själv just på grund av att de inte 
behärskade en dator användning. Det jag kunde iaktta var alltså, även om det 
egentligen aldrig var illa menat, att en verktygssyn kunde öka risken för en 
olycklig form av kompetensdränering. Genom dess sätt att definiera vad som var 
att betrakta som relevant datoriseringskompetens innebar den också en risk till 
att kunskap om "gamla" läroideal, om icke användningsrelaterade problem, om 
icke verktygsrelaterade aspekter av barns lärande, om icke verktygsrelaterade 
aspekter av ett framväxande samhälle och så vidare skulle gå skolans förbätt
ringsarbete förbi. 

Under Säljstöds- och Soffanstudierna hade jag iakttagit problem i samband med 
systemberoenden, diskrimineranden, missuppfattningar och felanvändningar. 
Dessutom hade jag sett motsägelsefulla inslag i form av snäva designdomäner, 
fantasi- och uddlösa utbildningsinsatser, och tämligen fastlåsta mål- och problem
arbeten. Till dessa gick nu att tillfoga ett kompetensavgransande. 

För en sista gång vill jag nu lyfta fram frågeställningen: Vilken betydelse kan en 
verktygssyn och de iakttagna praktikernas sätt att se på informationsteknik 
egentligen ha haft för uppkomsten och behandlandet av dessa problemsituatio
ner? Nästa kapitel utgör ett behandlande av denna fråga. 
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6. EN VERKTYGSSYN 
Det sätt som en verktygssyn hittills har behandlats har varit som ett sätt att se på in 
formationsteknik. Det vill säga, som något som människor kan ha. Det är också den 
verktygssyn som är av störst intresse i denna avhandling. Det avhandlingen i hög 
utsträckning behandlar är just betydelsen av praktikers sätt att se på informa
tionsteknik. Detta innebär dock inte att detta är det enda sättet för att behandla 
en verktygssyn. Vänder man blicken mot forskningen blir det naturligare att tala 
om en verktygssyn som någon form av objekt. En verktygssyn kan där vara nå
got som man studerar, kritiserar, formulerar, vidareutvecklar etcetera men egentli
gen inte något som man behöver ha. Självklart är det möjligt, och ibland också 
rimligt, att forskare, precis som andra praktiker, kan ha en verktygssyn. När jag 
senare diskuterar en verktygssyn inom forskningen avses dock uteslutande det 
objekt som en forskare på något sätt behandlar. 

I detta kapitel ska jag presentera vad jag menar med en verktygssyn och den in
nebörd som jag tror en verktygssyn nu har, samt redovisa delar av den forsk
ning som kan sägas ha anknytning till en verktygssyn. Därefter ska jag diskutera 
en verktygssyns implikationer för förbättringsarbete, och avslutningsvis relatera 
den till de problem som iakttogs i de studerade projekten. 

6.1 Den verktygssyn som vi har... 

Det är svårt för att inte säga omöjligt att veta vilka antaganden och föreställ
ningar som, i en viss situation, format ens egna tolkningar. I detta avsnitt ska jag 
dock, så ärligt som möjligt, presentera de källor och tankegångar som jag tror 
format den innebörd som jag lagt i begreppet verktygssyn vid mina tolkningar av 
studerade praktikers sätt att se på informationsteknik. Detta är en verktygssyn 
som utgör en idealisering i så måtto att det egentligen inte behöver vara någon 
som fullt ut har just denna, men att den i många avseenden överensstämmer 
med många människors sätt att se på informationsteknik. Det är en bild av en 
verktygssyn som tydligt tar utgångspunkt i vad ett informationssystem respek
tive ett verktyg kan sägas vara. För att illustrera att den verktygssyn som vi har 
inte behöver vara den samma som den vi en gång haft intar detta avsnitt ett en
klare historiskt perspektiv och redogör för tankebanor som presenterats under 
de tre senaste decennierna. 

En verktygssyn ur ett 70-talsperspektiv 
I juni 1979 hölls, i Sigtuna, ett symposium1 där ett antal forskare och praktiker 
diskuterade frågeställningen: "Är datorn ett verktyg?". Ett flertal av de deltagan
des ståndpunkter finns också samlade i en bok med samma namn2. Det är, med 
utgångspunkt i ett sent 90-tals perspektiv, oerhört intressant att läsa hur man då 

1 Sundin (1980 a) 
2 Titeln är på engelska och lyder egentligen "Is the computer a tool". 
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förhöll sig till denna frågeställning. Man kan säga att de behandlade en verktygs
syn, men också att de i hög utsträckning behandlade denna utifrån sina egna re
spektive vardagsuppfattningar av vad ett verktyg respektive en dator egentligen 
är. I detta sammanhang läser jag de av mig utvalda texterna som uttryck för en 
verktygssyn ur ett 70-talsperspektiv. 

I en av de första av bokens texter försöker en företagsledare1 från ett av dåtidens 
större elektronik- och dataföretag entydigt slå fast att datorn verkligen är ett 
verktyg. Detta bygger han på iakttagelser av den hårdvaruutveckling som pågått 
sedan början av 50-talet då datorer, som han uttryckte det, var monster. Väl 
framme vid slutet av 70-talet var de istället, med hänvisning till olika prispre
standa förhållanden, billiga vardagliga verktyg. Man kan inte påstå att han fick 
särskilt mycket medhåll. Med utgångspunkt i ett konstperspektiv menade en an
nan av symposiets deltagare2 att datorn inte är ett verktyg och hävdade istället 
att om vi betraktar och behandlar den som ett verktyg kommer detta leda till 
misslyckanden med att förstå informationsteknikens verkliga potentialer. Ytter
ligare en grupp3 menade att en verktygsmetafor nog kunde vara bra så länge 
som verktygsbyggaren och -användaren vad den samme, men alltmer proble
matisk i takt med en allt hårdare driven arbetsdelning. En hantverkare4 hävdade 
också att han inte kunde se datorn som ett verktyg med utgångspunkt i hans idé 
om hantverk. 

Med undantag för den refererade företagsledaren som egentligen hade väldigt 
tomma argument för sin ståndpunkt framstod de flesta av symposiets deltagare 
som tveksamma till datorn som ett verktyg. Linda Gardiner Janik5 gick längre än 
så. Hon försökte behandla den övergripande frågan och det hon hört under 
symposiet med utgångspunkt i vad hon menade var den rådande vardagsupp
fattningen om verktyg och datorer. Hennes inlägg framstår som särskilt skarpt 
när man som jag har den erfarenheten att 90-tals människans förhållningssätt till 
en verktygssyn oftast brukar betyda att en invändning mot att en dator inte 
skulle vara ett verktyg blir bemött med frågan: "vad skulle den annars vara då?". 

Janik menade att om hon gick över till sin granne och bad att få låna ett verktyg 
så skulle denne inte gå och hämta sin TV-apparat, bil eller dator. Med utgångs
punkt i hennes vardagsuppfattning pekade termen "verktyg" på en begränsad 
uppsättning av enkla artefakter, skapade för att uppnå enkla syften och definitivt 
inte på artefakter med den komplexitet som utmärker exempelvis informations
system. Att fråga om datorn är en maskin vore, menade hon, trivialt, men att 
fråga om den också är ett verktyg vore att lägga till en tämligen märklig och 
emotionell ton. Ett verktyg implicerar en obetydlighet. Det handlar om någon 
underordnad, manipulerbar, icke-hotande, icke-styrande del av vår värld som vi 
har skapat för våra syften, och som vi därför kontrollerar. Det felaktiga i att säga 

1 Jansson (1980). 
2 Lansdown (1980) 
3 Göranzon et al (1980) 
4 Tempte (1980) 
5 Janik (1980) 
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att en dator är ett verktyg kommer, med utgångspunkt i den vardagskontext 
som Janik var del i, inte främst ifrån datorers egenskaper utan helt enkelt från 
den spänning som finns mellan deras extrema mekaniska komplexitet och den 
enkelhet och tillgänglighet som tillskrivs ett verktyg. Att kalla datorn verktyg är 
att försäkra varandra, fortsätter Janik, att datorn, trots dess komplexitet, au
tonomi, oförutsägbara sociala konsekvenser, inte är annat än en häftigare typ av 
kanot, svärd eller kulram. 

För Janik, liksom för de flesta av symposiets deltagare, var en verktygssyn något 
som diskuterades som en metafor. Därför påminner också Janik om att studier av 
metaforers roll i idéhistorien indikerat att metaforer är som mest kraftfulla och 
öppna för förändringar i dess tidiga stadier. Väl stabiliserade blir den konceptu
ella innovationen allt mer stel. I sin sammanfattning av symposiet och de skrift
liga alster som symposiet resulterat i konstaterade också Sundin1 att den rimli
gaste slutsatsen nog är att man bör ställa sig tveksam till datorn som verktyg, det 
vill säga en verktygssyn. 

En verktygssyn ur ett 80-talsperspektiv 
Jag tror att den 70-talsdiskussion som återgivits ovan i stort sett innebar ett avvi
sande av en verktygssyn. Detta betydde dock inte att den dog, vare sig bland 
praktiker eller akademiker. När man läser Henrikssons2 historiska skildring av 
viktiga idémässiga framsteg inom IT-området framställs verktygssynen, med ut
gångspunkt i hans 80-tals perspektiv, snarare som ett av de större av dessa fram
steg. Den nya verktygssynen såg han som en väg att förena datateknikens möj
ligheter med önskan om en rik och varierad arbetsmiljö, och med utrymme för 
yrkeskunnande. 60- och 70-talens datorer var definitivt inte, menade Henriksson, 
några verktyg utan automater som matades och resulterade i mekaniskt förutse
bara resultat. Med ökad snabbhet, god grafik, en väl utformad kontaktyta och 
med goda interaktionsmöjligheter blev det emellertid möjligt att låta datorsyste
men framträda som kvalificerade verktyg. 

Henriksson betraktade verktygssynen som en tillnyktring och ett steg tillbaks 
från högre orimliga ambitioner om att exempelvis ersätta alla mänskliga funktio
ner i företag med datoriserade maskiner. Han betraktade i det närmaste verk
tygssynen som uttryck för ett paradigmskifte vad gäller den övergripande synen 
på datoranvändning. Paradoxalt nog, menade han, var det ett steg tillbaka som 
möjliggjorts genom stora tekniska framsteg. 

Ett annat uttryck för en verktygssyn ur ett 80-tals perspektiv går att läsa i en bok 
utgiven 1988, författad av Dahlbom och Janlert3. De diskuterar bland annat före
ställningar om informationstekniken och den inverkan som dessa föreställningar 
kan ha för arbetsuppgifter, kompetenskrav, samarbetsformer, och så vidare. 
Dessutom för de utförliga resonemang om verktyg och en verktygsmetafor. Det 
går att betrakta deras resonemang som en 80-tals behandling av frågan om da

1 Sundin (1980b) 
2 Henriksson (1987) 
3 Dahlbom & Janlert (1988) 
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torn är ett verktyg och ytterligare en spegling av en verktygssyn ur ett 80-tals-
perspektiv. 

En vanlig föreställning om datorer är, menar de, att de är neutrala. De kan använ
das till en mängd olika saker men det är en användare som måste ta ansvar för 
det som görs. Många kan kanske acceptera att ett handverktyg har inbyggda 
förutsättningar men de flesta av dessa är, utifrån den vanliga synen på ett verk
tyg, uppenbara. Dess funktionalitet är något som visar sig i användning. Att det 
finns en massa förutsättningar om hur världen ser ut och hur verktyget ska an
vändas inbyggda är ingenting som egentligen förknippas med ett verktyg. En 
verktygssyn avlastar en designer ett ansvar som istället läggs på en användare. 
En följd kan därav bli att användaren blir styrd av förutsättningar och värde
ringar utan att vara medveten om det. 

För att precisera vad som menas med ett verktyg jämför Dahlbom & Janlert det 
med en automat. Medan en automat har en dold inre struktur saknar ett verktyg 
något motsvarande. Ett verktyg är uppenbart i så måtto att man ser allt som är 
relevant. Det kan möjligtvis vara bra att veta hur en automat fungerar för att 
bättre kunna styra och kontrollera den. När det gäller verktyg behöver man inte 
förstå hur det fungerar, även om det är en nödvändighet att kunna behärska det. 
En automats agerande är i princip beräkneligt. Ett verktyg är osjälvständigt och 
passivt, och genom att vara underordnat en användares rationalitet också svår-
förutsebart. En automat kan i viss utsträckning sägas innehålla planen och målet. 
Det gör aldrig ett verktyg. 

Även om Dahlbom och Janlert i princip menar att verktygsmetaforen har brister 
vad gäller dess sätt att beskriva datorer ser de den samtidigt som oerhört kraft
full. Den kan sätta fokus på omständigheter som att en användning ska resultera i 
en produkt, vilket samtidigt gör att det borde finnas någon konsument. Dessa 
borde vidare vara fler än användarna och i högre grad utsatta för de inbyggda 
förutsättningar och värderingar som finns i varje informationssystem. En trivsam 
närmiljö borde samtidigt kunna vara upphov till en tämligen förpestad fjärrmiljö. 
Detta är en implikation som borde utredas vidare men som dock inte förknippas 
med en verktygssyn. Ett verktyg bedöms och värderas relativt dess närmiljö, det 
vill säga, dess användares användningssammanhang. 

En verktygssyn ur ett 90-talsperspektiv 

För att på något sätt fånga en verktygssyn ur ett 90-talsperspektiv tar jag hjälp av 
Sissi Ingmans avhandling1 i vilken hon bland annat diskuterar användares syn på 
informationssystem. Tidigt konstaterar hon att de flesta av de personer som hon 
intervjuat tyckte att verktyget passade för att beskriva informationssystem. Det 
är nu intressant att se hur frågeställningen om datorn som ett verktyg har gått 
från att betraktas en närmast fånig akademisk fråga på 70-talet till att, via dess 
eventuella genombrott på 80-talet, bli trivial. Nu hade frågan börjat framstå som 
märklig, inte därför att den var nonsensbetonad utan snarare för att dess svar 
skulle vara så uppenbart jakande. 

1 Ingman (1997) 
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I en sammanfattning beskriver Ingman i något tillspetsade termer hur de inter
vjuade hade talat om informationssystemen, och detta som i hög utsträckning 
verktygslika. De intervjuade ville ha kontroll över informationssystemen, och för
stå dem funktionellt utifrån ett syfte att manipulera dem för sina egna syften. De ville 
inte bry sig i ett informationssystems inre såvida det inte tjänade syftet att manipu
lera informationssystemet bättre. De ville förstå informationssystemet utifrån 
dess yta, dess gränssnitt, dess observerbara beteende, samt hur de genom vissa 
stimuli kunde orsaka vissa responser. Det fanns möjligtvis ett dolt inre men det 
behövde de inte förstå så länge som informationssystemet kändes beräkneligt 
och styrbart utifrån sitt beteende. Ifall de skulle försöka förstå detta inre skulle de 
försöka göra det för värdet av att känna att de kunde begripa och ha kontroll 
över detta inre och skapa sig bilder av hur detta såg ut. 

De intervjuade blev också, menar Ingman, förtrogna med informationssystemet 
som ett verktyg, inte för att det liknade ett verktyg utan genom att de bemötte 
och bekantade sig med det som de brukade göra med andra verktyg. De kunde 
uppnå en känsla av kontroll och kunde känna informationssystemet som förutse
bart. 

Man kan säga att Ingmans behandling av en verktygssyn både bygger på och går 
längre än Dahlbom och Janlerts 80-talsbild. Ingman lyfter fram att en verktygs
syn antyder att antaganden och värderingar bakom ett informationssystem är 
uppenbara för användaren vilket gör dess inre struktur ointressant. Vidare impli
cerar den att en användning inte fordrar komplicerade mellanberoenden mellan 
människor eller förändrar beroenden mellan människor. Den implicerar att man 
kan göra mer. 

Ingman håller kvar stora delar av de invändningar som Janik förde fram cirka 20 
år tidigare, exempelvis att en verktygssyn kan ses som en strategi, både för att 
undanröja orimlig rädsla och invagga andra i en falsk säkerhet. Det senare 
hänger, menar Ingman, samman med att en verktygssyn förnekar en inre struk
tur av intresse. Den nedtonar och förnekar också att ordning krävs och på
tvingas, trots att arbetssätt och -rutiner måste ändras på mer djupgående sätt. 

Jag tror att de sätt att behandla en verktygssyn som här presenterats i hög grad 
motsvarar de antaganden och föreställningar med vilka jag tolkat studerade 
praktikers sätt att se på informationsteknik. De problematiseringar som gjorts av 
först Janik, men sedan också Dahlbom & Janlert och Ingman, motsvarar i hög 
grad min egen bild. Jag har också lätt att hålla med Henriksson i hans bild av en 
verktygssyn som ett oerhört betydelsefullt steg som övergripande syn på da
toranvändning. Vad som dock kvarstår är frågan huruvida en verktygssyn på ett 
tillräckligt bra sätt ger stöd för ett verksamhetsförbättrande. 

Verktygssynen utgår från att datorn är ett verktyg. Det vill säga utgångspunkten 
för dess sätt att rama in datorn är att den spelar rollen av ett verktyg. Verk
tygssynen är alltså ett sätt att se på informationsteknik som säger vad en dator är 
för något och vilka egenskaper som utmärker den i ett socialt sammanhang. Det 
kan finnas många fördelar med synsätt som säger vad något är för något. 
Samtidigt kan det finnas nackdelar. Om man tänker sig synsätt som säger att 
idrott är lek och att samhället är en opåverkbar maskin skulle detta kunna ute
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sluta eller åtminstone dölja att idrotten också kan vara politik och samhället något 
som maskinokunniga kan vara med och forma. Synsätt som uttrycker vad något 
är respektive inte är kan definitivt stimulera till men samtidigt också hämma kre
ativitet och kritik. Ett synsätt som uttrycker vad något är i termer av något annat 
kan utnyttja de fördelar som finns hos metaforer, samtidigt som det också måste 
dras med metaforanvändningens avigsidor. 

Ett sätt att se på informationsteknik behöver inte primärt uttrycka vad informa
tionsteknik är för något. Det kan också uttrycka olika egenskaper som är för
knippade med denna teknik. Synsätt som har ett metaforiskt upplägg kan lätt bli 
ganska grova. Vissa av de egenskaper som följer ur metaforer vill man ha med 
samtidigt som vissa andra inte passar lika bra. 

Man kan lätt tänka sig att olika typer av sätt att se på informationsteknik passar 
olika bra i olika skeden av en persons relation till en dator, men också olika bra 
för olika syften. Därför kan man också tänka sig att det är betydelsefullt vilken 
status ett sätt att se på informationsteknik tillskrivs. Det är rimligt att anta att det 
gör skillnad om den betraktas som en sanning, en liknelse, ett ideal, ett idéstöd 
och så vidare. När en verktygssyn kom på tal under sent 70-tal var det alltså i 
form av en närmast hypotetisk fråga. Under sent 90-tal har den närmast övergått 
till att fungera som beskrivningen med stort B. Det är i detta sammanhang intres
sant att notera det grepp som en verktygssyn har om våra sätt att tala om infor
mationsteknik och hur självklara verktygssynens centrala begrepp faktiskt har 
blivit. Inom såväl forskning som praktik tycks det svårt att vara utan begrepp 
som användare, användning och verktyg. Trots att Ingmans avhandling i hög 
grad kan sägas bestå i en kritik av en verktygssyn är användning det begrepp 
som nyttjas för att tala om de processer och sammanhang genom vilka informa
tionssystem verkar1. 

6.2 Forskning, relaterad till en verktygssyn 

Detta avsnitt är indelat i tre olika delar. Först, en som speglar en forskningstradi
tion inom vilken en verktygssyn blivit behandlad som ett ideal. Sedan en som be
rör forskningsfältet Människa-Dator Interaktion vilket här betraktas som ett 
forskningsfält som bland annan håller på att vidareutveckla en verktygssyn. Och 
sist, en del som behandlar forskning som genom sina utgångspunkter innebär en 
indirekt kritik av en verktygssyn. 

Den skandinaviska ansatsen 

En forskningstradition2 som haft stor betydelse för ämnet informatik men också 
är ofrånkomlig vid diskussioner om en verktygssyn är den skandinaviska ansat
sen3. Det är en ansats med ursprung i ett antal projekt som på olika sätt tog ut

1 Se Ingman (1997). 
2 Tradition används här i den betydelse som Näslund (1996) använder, nämligen som en 

grupp forskare som delar ett visst synsätt. Detta bygger på Törnebohm (1976). 
3 Möjligtvis är det lite slarvigt att tala om den skandinaviska ansatsen. Det är nog mer korrekt 

att tala om skandinaviska ansatser. Vad det syftas på är dock den forskningstradition som i 
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gångspunkt i ett ideal om arbetsplatsdemokrati. Med utgångspunkt i detta ideal 
utvecklades synsätt, tekniker, angreppssätt, och så vidare som på olika sätt har 
beröringspunkter med den verktygssyn som behandlas i denna avhandling. 

I sin avhandling Work-Oriented Design of Computer artifacts1 gör Pelle Ehn ett ställ
ningstagande för en verktygssyn som ett centralt designideal vid design av infor
mationssystem. Hans utgångspunkt i formulerandet av detta ideal är en historisk 
koppling mellan idealet om arbetsplatsdemokrati och idealet om kompetenta ar
betare som producerar kvalitativa användbara produkter. Design för skicklighet 
ska vara en fundamental aspekt av den typ av design som Ehn förespråkar. 

I botten på Ehns verktygs- och hantverksideal finns dels ett produktideal dels ett 
designideal. Ett verktyg ska vara under total kontroll av användaren, och desig
narbetet ska ta utgångspunkt i traditionens roll och en mästerlärlingsrelation. 
Viktiga hörnpelare är att prioritera praktisk förståelse vid design och användning 
av informationssystem, och att betrakta informationssystem som verktyg som 
ska utvidga snarare än ersätta kompetenser. Genom sitt "The tool perspective" för
söker Ehn formulera ett antal designprinciper. 

Ehn hävdar aldrig att datorn är ett verktyg. Däremot har han utrett ifall ett hant
verksideal och en verktygssyn är något bra, vilket han menar att han fått kraftigt 
stöd för genom framför allt ett av de projekt som han genomfört2. De projekt 
som han presenterar i sitt avhandlingsarbete och som han genomfört har på olika 
sätt handlat om att pröva och förfina detta hantverksideal, och däribland också en 
verktygssyn. Detta har i vissa avseenden handlat om att sätta sig in i och förhålla 
sig till brister i och kritik riktad mot exempelvis en verktygssyn. Hans övergri
pande ståndpunkt är dock att olika invändningar ska ses som skäl till att på allvar 
anta den utmaning som det innebär att designa kompetensutvecklande verktyg 
för produktion av bra användbara produkter och tjänster. I den mån detta upp
levs som omöjligt gäller det att reflektera över hinder för att försöka komma vi
dare snarare än något annat. 

Till och från kan man se hur det har mullrat i anslutning till denna forskningstra
dition. Den heta debatt som initierades av Bansler och Kraft3, riktad mot olika ur
vattnade försök till att amerikanisera denna ansats, illustrerar väl detta förhål
lande. I sin kritik menade de att denna amerikanisering inneburit att idealet om 
en arbetsplatsdemokrati hade gått förlorat på bekostnad av tekniker och meto
der av mer utslätat, mindre konfliktrelaterat slag. I denna utslätade variant hade 
den skandinaviska ansatsen kommit att stå för metoder att involvera användare i 
designprocessen, för metoder att främja samarbete mellan designers och använ
dare, och för en tanke om att göra processen mer inbjudande och meningsfull för 
designerna själva. Viktiga inslag hade nu blivit, menade Bansler och Kraft i sin 

vissa sammanhang också går under beteckningen "Collective Resource Approach" och i andra 
omnämns som "Participatory DesignFör en utförligare diskussion om den skandinaviska 
ansatsen. Se Bansler (1987), Bjerknes m.fl (1987), Kraft & Bansler (1994). 

1 Ehn (1988) 
2 Se projektet UTOPIA i Ehn (1988). 
3 Se utbytet Kraft & Bansler (1994), Kyng (1994) och avslutningsvis Bansler & Kraft (1994). 
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kritik, att nedtona politiska aspekter och istället lyfta fram det roliga och intres
santa i att vara med i en designprocess. 

Det är intressant att följa de diskussioner som varit i anslutning till den skandina
viska ansatsens utveckling, både vad gäller den spänning som uppstått mellan 
olika framträdande förespråkare och själva verktygssynens fortlevnad. Även om 
det kanske är så att de ursprungliga idealen om en arbetsplatsdemokrati i vissa 
sammanhang fått träda tillbaka ser jag ingenting som tyder på att verktygssynen 
har fått göra det samma. Fortfarande finns en idé om systemutveckling som ett 
arbete som handlar om en arbetsplats, och som är inriktat mot att utveckla av
gränsade personliga verktyg för någon eller några användare. Samtidigt kan 
man fråga sig vad det egentligen skulle innebära ifall de tidiga ideal som låg till 
grund för formulerandet av denna verktygssyn försvunnit. Vilket ideal skulle 
den då kunna sägas främja? Ett sanningsideal månne? 

Forskningsfältet Människa - Dator Interaktion 

Forskningsfältet Människa-Dator Interaktion (MDI) har, enligt Näslund1, sitt ur
sprung i 60- och 70-talens forskning inom ergonomi, eller vad som betraktades 
som "människosidan" av mötet människa och dator. Till en början utgick många 
frågeställningar från datorn som en maskin som skulle hanteras av mänskliga 
operatörer, och behandlade exempelvis tangentbordsergonomi. I takt med allt
mer avancerade presentations- och interaktionsutrustningar flyttades dock ett 
fokus alltmer mot dialogen och relationen mellan människa och maskin. Det går 
också att se hur datorns uppförande och framträdande blivit alltmer betydelse
fullt. Till sin kärna handlar idag den MDI-forskning som berör design om använd
barhet och design för användbarhet. 

Löwgren har presenterat olika perspektiv på användbarhet2.1 det tidiga och ge
mensamma perspektivet3 var fokus riktat mot en användare som använde ett in
formationssystem, mer eller mindre i ett socialt vakuum. Det viktiga var en an
vändningskontext och de variabler som behandlades var en användare, dennes 
arbetsuppgifter samt dennes informationssystem. Efter hand, och genom kritik 
riktad från olika håll innefattar nu användbarhetsforskning även perspektiv som 
försöker vara: mer tillämpningsinriktade, det vill säga mot praktisk tillämpbar-
het; mer subjektiva, det vill säga ta utgångspunkt i att användbarhet är en strikt 
subjektiv egenskap som träder fram först då ett informationssystem blir använt 
av dess avsedda användare; mer flexibla, det vill säga att också ta hänsyn till hur 
det sammanhang i vilket informationssystemet används förändras över tiden; 
samt mer sociala, det vill säga betrakta användning som något som även görs av 
grupper och inte bara av enskilda användare. 

1 Näslund (1996) 
2 Löwgren (1995). 
3 Löwgren talar om detta perspektiv som "General TheoryJag tolkar hans skrivning som att 

detta perspektiv utgjort den allmänna utgångspunkten för samtliga de perspektiv som Löw
gren redovisar, även om vissa av dessa har kommit till genom en kritik av den allmänna 
gemensamma utgångspunkten. 
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I centrum för det sammanhang som Löwgren ringar in, och som alltså brukar 
ringas in inom MDI, är det en användare, dennes arbetsuppgifter och dennes da
tor som utgör det naturliga studieobjektet. Jag betraktar därför MDI som ett 
forskningsfält som ligger nära en verktygssyn och som på framgångsrika sätt har 
kunnat vidareutveckla insikter om datorn i ett socialt sammanhang bättre än de 
flesta andra forskningsfält. Man har kunnat förfina tekniker, metoder, begrepp 
och så vidare relaterade till användbarhet vilket jag menar samtidigt har innebu
rit fördjupade kunskaper relaterade till en verktygssyn. I sin bok "Human-Com
puter Interaction"1 diskuterar Löwgren kriterier för och sätt att utvärdera an
vändbarhet. Han diskuterar användaren och dennes psykologi, ansatser till ut
veckling av användargränssnitt, ansatser till design, och så vidare. På ett övergri
pande plan kan man säga att han arbetar på en vidareutveckling och teoretiska 
förankringar av forskningsfältets studieobjekt, angreppssätt och så vidare. Man 
kan också, i termer av denna avhandling, säga att han arbetar med att förfina och 
vidareutveckla en väldigt avancerad verktygssyn. 

Två andra forskare som också behandlar användbarhet är Adler och Winograd. 
Bland annat försöker de rikta in användbarhet och informationssystemdesign 
mot användaren och dennes väl. En utgångspunkt utifrån användbarhet är, enligt 
Adler och Winograd2, att ny teknik introduceras utan nödvändig hänsyn till kon
sekvenserna för arbetskraften. I de fall då det ändå tas hänsyn utgår systemut-
vecklare från två närliggande myter3, nämligen myterna om idiotsäkra system 
respektive avkvalificerande arbeten. Enligt den första tänker man sig maskinen 
så perfekt att den ska kunna motstå varje begränsning hos dess användare. Enligt 
den senare tror man att ny teknologi ska innebära enklare och mindre krävande 
uppgifter. 

Adler och Winograd menar att den verkliga utmaningen för systemutvecklare är 
att bestämma hur utformandet av ny teknik ska gå till för att man bäst ska kunna 
ta tillvara användares färdigheter och skicklighet. Detta ska göras för att skapa 
den mest effektiva och produktiva arbetsmiljön, och för att klara denna utmaning 
måste industrin utveckla bättre användbarhetskriterier. 

Användbarhet ska, menar Adler och Winograd, ses som en länk mellan teknik-
och arbetsutformning. Dock inte med utgångspunkt i idiotsäkra eller avkvalifice
rande 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 kan 
utnyttja tekniken för att utveckla sina färdigheter. Att bortse från användbarhet 
är att ta risken för situationer där plötsligt arbetskraften börjar motverka tekni
ken och teknikinförandet. Design för användbarhet måste ses som design för att 
ge användaren möjligheter att improvisera och hantera nya situationer. 

1 Löwgren (1993). 
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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Användbarhetsfrågorna måste också, menar Adler och Winograd, komma in ti
digt i designarbetet. För att understryka detta drar de en parallell till arkitektarbe
tet1. 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 användbarhetsdesignern 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. 

Näslund tillhör en av de MDI-forskare som problematiserat vad jag betraktar 
som MDI-fältets studieobjekt. Bland annat har han problematiserat vad som är att 
betrakta som ett informationssystems sammanhang, eller med ett annat ord dess 
kontext2. En annan som problematiserat detta studieobjekt är Jonathan Grudin. I 
en artikel från 19903 undersöker han den evolution som skett vad gäller fokuse
ringar vid användargränssnittsforskning och utveckling från 50-talet och framåt. 
Från början behövdes överhuvudtaget inte termen "användargränssnitt". Med 
tiden har det dock gått att identifiera en rörelse utåt. Det har varit en fokusför
skjutning som har haft implikationer för design och designkompetens, och som 
är möjlig att dela in i fem olika steg. Fokus har gått från hårdvara, vida program
meringsuppgifter, terminal och interaktionsdialog, till arbetssituation. I många 
fall har alltså användargränssnitt snarast blivit en fråga om en social eller arbets-
mässig situation. 

I en senare artikel4 problematiserar Grudin även MDI-områdets grundläggande 
begrepp. De ord vi människor använder formar, menar han, våra sätt att se och 
påverkar därigenom det vi gör. Därför måste MDI-forskare fråga sig om deras 
terminologier och invanda sätt att tala lyckas följa med i viktiga förändringar eller 
om de håller dem kvar i utgångna tillbakahållande perspektiv. Bland annat visar 
han hur användarbegreppet blivit problematiskt i och med dagens vidare kontext. 
Datoranvändare ser bland annat inte sig själva som användare. Det är snarare en 
term som förstärker ett ingenjörsmässigt perspektiv. Det samma gäller för be
greppet användargränssnitt. Också detta är en kvarleva från ett ingenjörsmässigt 
perspektiv då användarens yta skulle beskrivas i relation till datorn. 

Vi får akta oss, tycks Grudin säga till sina medforskare, för att inte hamna i ett 
läge då vår terminologi börjar dölja den variation som finns i användares omgiv
ningar genom att ensidigt fokusera på det som är gemensamt, nämligen deras IT-
användning. Det finns mer än datorer inom den domän som är av betydelse 
inom en forskning om informationsteknik. 

Kritik i form av andra utgångspunkter 
Den verktygssyn som beskrivits i detta kapitel bedömer jag som dominerande 
under de senare decenniernas IT-forskning. Dock har det funnits och finns det 

1 För en bra diskussion om designteorier, främst med inriktning mot arkitektur men som 
också är applicerbara på informationssystem, rekommenderas Lundequist (1992). 

2 Näslund (1995) 
3 Grudin (1990) 
4 Grudin (1993) 
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personer och traditioner som arbetat utifrån andra utgångspunkter. En sådan är 
Staffan Persson som redan för cirka 10 år sedan uppmärksammade problemati
ken med företagsledningars svaga intresse för, det som han kallade, ADB-frå-
gor1. Det fanns en utspridd uppfattning bland dessa företagsledningar, menade 
han, att informationsteknik 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 informationssystem som man klubbade igenom ganska snart 
blev mycket centrala faktorer i hela verksamheter. I många fall blev dessa infor
mationssystem till rena hinder för att genomföra några i övrigt önskvärda förän
dringar. 

En forskningstradition som funnits med i stort sett ända sedan datorns barndom 
och som byggt på en helt annan fokusering än en verktygssyn är den forskning 
som studerat sociala konsekvenser av informationsteknik och IT-användning. I 
Sverige 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.2 Till en av de mer kända grupperna inom fältet bör annars 
räknas de som finns på Public Policy Research Organization vid University of 
California i Irvine.3 Med förgrundsfiguren Rob Kling i spetsen har de genomfört 
mycket omfattande studier kring datoriseringens konsekvenser. 

Kling4 och hans grupp har, genom sina studier av datorisering och dess konse
kvenser, befäst ett synsätt som fordrar ett betydligt vidare perspektiv än en verk
tygssyn. Bland forskare som fokuserat informationstekniken i förhållandevis vida 
sammanhang men som inte direkt studerat konsekvenser finns forskare som 
Mason5 och Swanson6. De har fokuserat informationstekniks roll i organisationer 
och har utgått från ett intresse för organisations- och ledningsfrågor. Forsgren7 

har, med ett likartat perspektiv, fördjupat sig i frågor om förändringsproblem. 

En utgångspunkt för Kling och hans grupp är att datorisering är en social process 
som betingas av och påverkar såväl organisationsformer som värderingar, nor
mer och andra aspekter av mänskliga verksamheter.8 Gruppen är kritisk till den 
utbredda teknikdeterminismen, det vill säga den inställning som säger att det en
bart 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 pro
blem så långt det bara är möjligt.9 För att koppla de insikter de vunnit genom 

1 Persson (1987, sid. 18-21) 
2 Som exempel kan nämnas Broady (1987), Henriksson (1987) och Waern (1987). 
3 För en mycket bra genomgång av gruppens arbete, se Broady (1987). 
4 Se exempelvis Kling (1991). 
5 Se Mason m.fl (1993) 
6 Se Swanson (1988) 
7 Se Forsgren (1994) 
8 Se exempelvis Kling (1978 och 1980). 
9 Se exempelvis Kling (1991). 
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nyttjandestudier till utvecklande har de utvecklat checklistor som kan användas 
för systemvärdering, och modeller för konstruktion och implementation1. 

Kling kan, som tidigare nämnts, karaktäriseras som en konsekvensforskare även 
om det möjligtvis ger en allt för enkel och snäv bild av hans insatser2. 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 betrak
tas som en komplex strategisk intervention i människors och organisationers 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 omständigheter. De 
sätt på vilka vi interagerar med datorer följer inte några enkla lagar. Snarare mö
ter vi en teknik som är inbäddad i ett relativt komplext socialt mönster. Att syssla 
med datorisering innebär att syssla med de organisatoriska ordningar som om
ger denna teknik. För Kling är relationen människa-dator betydligt mer komplex 
och laddad än vad en traditionell verktygssyn ger vid handen. 

Swanson å sin sida tycks i hög grad intresserat sig för informationsteknologins 
roll i företag och affärsdrivande verksamheter3. Hans position har dock stora lik
heter med Klings. Även Swanson betonar att informationsteknologi har mycket 
långtgående implikationer för organisationer och företagande, och betonar kraf
tigt att denna teknik spelar en mycket aktiv roll i verksamheter. Detta gör den ex
empelvis genom att dess data tas för givna, och att organisationsstrukturer, ruti
ner, arbetstakt och så vidare förkroppsligas och institutionaliseras. I hans syn på 
relationen människa-dator hävdar han att man åtminstone, förutom användare 
och teknologi, måste ge utvecklingspersonal en plats i bilden. Annars går det inte 
att få vare sig system eller teknik att fungera och leva vidare. 

Även Mason menar att informationsteknik är en mycket central aspekt av alla 
verksamheter, och för att förstå denna tekniks roll så måste man ta hänsyn till 
verksamheternas så kallade sociotekniska nät4. Ett nät som omfattar faktorer 
som affärsidé, informationsflöden, organisationsstrukturer och så vidare. Den 
relation som tekniken har till de omgivande människorna bör förstås i ljuset av 
detta nät, det vill säga som något mycket mångfacetterat och svårförutsebart. 

Forsgren betraktar, i likhet med Mason och Swanson, informationsteknik i ljuset 
av en verksamhet, men det problem som fängslat Forsgren kretsar framförallt 
kring hur de data och regler som utgör ett informationssystems kärna degenere
rar5. För att behandla detta problem har han tagit teoretisk utgångspunkt i den 

1 Se exempelvis Kling (1984). 
2 Se exempelvis Kling (1991). 
3 Se Swanson (1988) och Swanson & Beath (1989). 
4 Se framförallt McKenney m.fl (1995). Själv fick kom jag första gången i kontakt med detta 

arbete genom Mason m.fl (1991). 
5 Se framförallt Forsgren (1988). 
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sociala systemteorin1 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 syn
tes 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 verksamhetens 
klienter (kan ofta liknas vid en verksamhets kunder) under överinseende av en 
ledning (motsvarar de som beslutar om verksamhetens och datortillämpningens 
utformning). Datorns relation till människan omfattar i denna begreppsram en 
relation till såväl aktör som ledning, klient och systemutformare. 

Ytterligare en IT-forskare som jag menar kritiserar en verktygssyn "från dess in
sida" är Erik Stolterman. I Designarbetets dolda rationalitet2 presenterar 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 
beskrivningen av användarens relation till datortillämpningen samt hur han rela
terar systemutvecklaren och dennes produkt till användaren. Den dominerande 
synen bland systemutvecklare menar han är att se på datortillämpningen som 
något passivt, framförallt då som ett verktyg. Denna syn är dock inte alltid till så 
stor hjälp för användarna i deras handhavande. 

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 användare 
blir det i dessa situationer svårt att hålla fast vid en renodlad verktygssyn. I dessa lägen ut
vecklar användaren istället olika intuitiva modeller eller metaforer i försök att hitta en ratio
nalitet i datortillämpningens uppförande. Det användaren försöker nå är en förståelse av dator
tillämpningens helhet, inte bara av enstaka funktioner.3 

... designprocessens egentliga resultat inte uteslutande är ting eller artefakter, utan framförallt 
förändrade handlingsmönster för 'användarna '. ... 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 mi ljöer, inte 
artefakter. Design är att föreslå och fastslå handlingsutrymme. Om vi ser på exemplet 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 oönskad.4 

Nyckelbegreppet för Stolterman är handlingsutrymme. Varje gång en produkt 
blivit införd och satt i användning så har det skapats ett handlingsutrymme för 
vissa personer som inte tidigare varit uppenbart eller ens möjligt. 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 Stolterman, av 
avgörande betydelse. Det användaren behöver är något som kan ge en känsla av 
sammanhang. 

1 Jag avser här den sociala systemteori som framförallt företräds av West Churchman, bland 
annat formulerad i Churchman (1968 och 1979). 

2 Stolterman (1991). 
3 Stolterman (1991, sid. 169). 
4 Stolterman (1991, sid. 61). 
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Stoltermans resonemang utgår från att konsekvenser från informationsteknik är 
så pass komplexa och svåra att förutsäga att det är mer fruktbart att tänka sig 
denna teknik som ett fastställt handlingsutrymme än som ett avgränsbart ting. 
Och, i en strävan att göra detta handlingsutrymme så hanterbart som möjligt fö
reslår 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 kon
takt med en specifik datortillämpning. Det är denna helhet som utgör datortillämpningens 
fokus, dvs den punkt utifrån vilken man som användare försöker utröna, deducera 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 datortillämpningen.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 vik
tigt sätt, ger en kritik av den förhärskande verktygssynen. Medan man kan säga 
att såväl Kling som Swanson, Mason och Forsgren baserar sin kritik på insikter 
om informationsteknikens roll i ett större sammanhang så utgår Stolterman från 
insikter om användarens relation till designern och informationssystemet. Trots 
att han håller sig kvar vid användarbegreppet menar jag att detta är ett viktigt 
bidrag till diskussioner om en verktygssyn. 

Människans relation till datorn blir, i Stoltermans begreppsram, dels designerns 
dels användarens relation till ett förslag till förändrat handlingsutrymme. Använ
dare och informationssystem har en relation där det förenande är deras gemen
samma handlande. Informationssystemet kan implicera vissa handlingsutrym
men, men det är användaren som ska handla utifrån dessa möjligheter och be
gränsningar. Användare och system ingår i en handlingsrelation. 

Forskningen kring en verktygssyn: sammanfattande kommentarer 
Man kan säga en hel del om den forskning som förs kring en verktygssyn. Det 
finns skillnader mellan forskare som driver en verktygssyn som ett ideal och de 
som tar den som något givet. Det finns skillnader som rör graden av medveten
het om det sätt att se på informationsteknik som man har alternativt behandlar. 
Det finns nog också skillnader i termer av "ärlighet", exempelvis mellan de som 
studerar en verktygssyn därför att det är politiskt korrekt och de som studerar 
den på grund av en övertygelse. Sedan kan man kanske också tänka sig skillna
der mellan de som enbart behåller sin kritik och sina problematiseringar inom sitt 
forskarsamfund, och de som tar sin kritik på ett sådant allvar att de också försö
ker intervenera och påverka praktiker. 

De flesta forskare skulle nog hålla med om att det är viktigt att ständigt reflektera 
över de grundläggande antaganden som vägleder det egna forskandet. Möjligt
vis skulle också en närmare granskning av en verktygssyn kunna ge något för en 
del forskare. Det som jag dock, med utgångspunkt i denna avhandling, ser som 
mer betydelsefullt är i vilken utsträckning de insikter som produceras inom den 

1 Stolterman (1991, sid. 171). 
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forskning som behandlar en verktygssyn verkligen når fram till de praktiker som 
bäst behöver dessa insikter. Det skulle gott och väl kunna vara så att de "verk
tygsinsikter" som finns inom forskarvärlden skulle kunna lösa upp stora delar av 
de problemsituationer som dagens praktiker står inför utan att vi som forskare 
varken vet eller bryr oss i detta. 

6.3 En verktygssyns beskrivande kvalitéer 

Om man då tänker på sätt att se på informationsteknik som del i ett verksamhets
förbättrande, vad borde utgöra ideal och bra sätt att se på informationsteknik? 
Ska de vara sanna, eller metaforiskt kraftfulla, eller sådana att de gör människor 
trygga, eller helt enkelt sådana att de gör datorn enkel att begripa? Man kan ar
gumentera för att det sätt på vilket vi tänker oss relationen mellan människa och 
dator borde vara väldigt uppfordrande med avseende på de konsekvenser som in
formationsteknik ofta sägs ha. Exempelvis att ofrivilliga "dataavbrott" ibland 
hävdas kunna slå ut hela företag och orsaka att större finanssystem går över styr. 
Om man då granskar en verktygssyn, kan man då säga att den är uppfordrande 
på sätt som gör att en insikt om dylika konsekvenser inte faller i glömska? I detta 
avsnitt ska jag problematisera en verktygssyn i relation till ett verksamhetsför
bättrande. 

Det naturliga i en verktygsroll 
I vardagstal menar jag alltså att en verktygssyn behandlas som något självklart. 
Informationssystem är verktyg som används och ett bra informationssystem är 
ett informationssystem som är bra för dess användare. Detta fick även stöd från 
Ingman1. Man kan här fråga sig både vad som utgör stöd för denna självklarhet 
och om den främjar eller försvårar en förståelse av informationsteknik och för
bättringsarbete. 

Verktygssynen utgår i princip ifrån att informationssystemet ingår i en relation 
mellan sig själv och en människa, och inte som del i mellanmänskliga relationer. I 
de fall då vi vänder oss till en försäljare som till viss del också konfronterar oss 
med ett säljstödssystem kan det knappast passa med en verktygssyn. Även om vi 
också, i vid mening, skulle kunna betraktas som användare till detta säljstödssys
tem blir det konstigt i och med att vi interagerar med både ett informationssys
tem och en människa. För att nysta i frågor om en verktygssyns naturlighet kan 
det också vara intressant att jämföra med människors relationer till andra arte-
fakter, exempelvis tidningen. Knappast någon skulle väl reducera människors tid
ningsläsande till enbart användning. Även om det ofta kan vara så att någon läser 
sin tidning för att kunna göra något annat bättre så innebär tidningar ofta mycket 
mer än ett enkelt användande. Tidningsläsande kan handla om alltifrån förströ
else, stimulans och underhållning till levnadsstil, social tillhörighet och intellektuell 
utveckling. Jag menar åtminstone att våra relationer till artefakter i allmänhet 
också är mer mångfacetterade än vad som kan beskrivas som användning. 

1 Ingman (1997) 
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Användningsrelationer ger på sätt och vis intryck av något tämligen färglöst. Det 
är en begreppsanvändning som håller borta mycket av exempelvis den glädje 
och det obehag som annars förknippas med så många artefakter. Man kan här 
jämföra med kunders relationer till företag, skådespelares relationer till de pjäser 
de ska spela, en publiks relation till den föreställning som de ska åtnjuta, eller en 
dödsdömds relation till den elektriska stolen. I jämförelse med dessa relationer 
kan användning knappast betraktas som vare sig en etiskt eller estetiskt uppfor
drande beskrivning, och ändå är det inte svårt att tänka sig situationer då männis
kor faktiskt kan uppleva sina förhållanden till datorer på något av dessa vis. 

Den relation som en verktygssyn implicerar kan knappast heller ses som självklar 
med avseende på vad människor gör med sina datorer. För de flesta barn är ex
empelvis datorer något som man spelar spel på. Man kan alltså fråga sig vilka 
språkliga möjligheter som överhuvudtaget finns när det gäller det vi gör med 
våra datorer. När vi tar ut pengar via en uttagsautomat säger vi att vi använder 
denna automat. Hur skulle det låta om vi sa att vi använde en bankkassörska när 
vi tagit ut pengar ur en traditionell bank? Bankkassörskor är vanligtvis någon 
som man kan vända sig till eller få hjälp ifrån, men inte något som används. Vad 
skulle det omvänt 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 användandet vara det begrepp som fått 
mest gehör. Man kan fråga sig om det speciella då är att det i datorns fall rör sig 
om ett dött och starkt kritiserat ting1 som vi helst vill ge sken av att kontrollera 
och behärska trots dess oerhörda interna komplexitet? 

Det rimliga i de processer och krafter som impliceras 

Ett verktyg, säger Janlert2, är en anordning som kan förstärka och specialisera en 
viss enskild handling. Det utgör en slags förlängning eller transformering av en 
användares kapacitet. Utmärkande är dess osjälvständighet, att det finns en an
vändare som besitter initiativet, och att det är denne som sitter inne med målet el
ler planen. Det idealiska verktyget har en total följsamhet och tillåter hur nyanse
rade styrimpulser som helst. Dessutom gör detta verktyg det möjligt att upprätt
hålla 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 ansva
rig, och är det så att det uppstår problem vid användandet av ett verktyg så be
ror det för det mesta på oskicklighet hos denne användare. Hur väl stämmer 
denna beskrivning på dagens och gårdagens informationssystem? 

Michael Polanyi diskuterar i sin bok Tacit dimension3 den problematik som ligger 
i att våra verktyg blir alltmer komplexa och svåröverblickbara. Det finns en över
hängande risk, menar han, att vi använder "verktyg" utan att upptäcka de allti

1 Datorer har diskuterats som upphov till en mängd större sociala problem som exempelvis ar
betslöshet och negativa personlighetsförändringar. 

2 Se Janlert (1985). 
3 Polanyi (1983) 
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från svåra till icke önskvärda konsekvenser som dessa ständigt för med sig. Jag 
menar att det knappast längre är möjligt att hävda att informationsteknologin 
inte skulle ha en komplexitet som i vissa stycken är oerhört svåröverblickbar. 
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 informations
system1. Det blir en motsättning mellan deras bild av vad som ska ske, och det 
som faktiskt sker. 

Vidare kan sägas att den processbeskrivning som en verktygssyn implicerar kan 
beskrivas som en statisk och förutsebar process i så måtto att den inte ändrar på 
mål och avsikter, men inte heller kan leda fram till några tveksamheter vad gäller 
innebörden i denna artefakt och nyttjandet av den. I de projekt som studerats och 
redovisats i de tre föregående kapitlen menar jag dock att det var svårt att se nå
gra gränser för vilka krafter som påverkade studerade informationssystems ver
kan, och dessutom möjligt att användandet av dessa informationssystem påver
kade olika personers mål och avsikter. Informationssystemens verkan påverka
des av allt ifrån säljares attityder, kunders föreställningar, tidningsannonser, päl
sar och så vidare. Dessutom gick att iaktta hur Säljstöd blev upphov till nya för
väntningar angående hur en bilhandel borde vara utformad. 

En verktygssyn omfattar egentligen inte mellanmänskliga relationer, men det 
gör verksamheter. En verksamhet innebär relationer mellan medlemmar, mellan 
säljare och kunder, mellan vårdare och patienter, mellan lärare och elever och så 
vidare. Det är därför 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 an
vändaren som är den oomtvistade herren och som besitter kontrollen. 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 an
vändningsrelation finns det, i princip, bara på den ena. 

Relevansen i de sammanhang och effekter som impliceras 
En verktygssyn behandlar egentligen bara ett informationssystems närmiljö, det 
vill säga dess interaktion med en påtaglig användare. Även om varje verktyg i 
princip också har konsekvenser för en fjärrmiljö är poängen med en verktygssyn 
just att förenkla en förståelse av informationsteknik genom att avgränsa dess re
levanta sammanhang till ett användningssammanhang. Detta gör också att de ef
fekter som ett visst informationssystem kan identifieras vara upphov till i princip 
också är begränsade till de som är möjliga att identifiera inom denna närmiljö och 
detta användningssammanhang. 

Det sammanhang som en verktygssyn implicerar kan sägas vara interaktionen 
människa-dator (M-D), fast i de studerade projekten såg interaktionen mer ut att 
handla om människa - människa-dator (M - M-D). Det var i Ikeas och Volvos fall 

1 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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en interaktion mellan å ena sidan kund och å andra sidan säljare - system. Kun
den skulle inte bara inter agera med en maskin utan en maskin i samspel med en 
säljare. Något liknande kan också sägas för säljarna. De skulle interagera med 
både en kund och ett informationssystem, och ibland dessutom tillsammans med 
"den ene mot den andre". 

Man kan säga att de interaktionssituationer som Soffan och Säljstöd befann sig i 
var mer omfattande än vad en verktygssyn egentligen tillåter. En verktygssyn 
blir alltså alltför begränsad för att se på en kunds situation. Exempelvis tillåter den 
inte mål och mening på båda sidor av interaktionen. För att förstå kundens situa
tion måste alltså fokuserat sammanhang vidgas. Annars missas en mängd bety
delsefulla aspekter. För kunden omfattar mötet inte bara ett informationssystem 
och en säljare utan en total miljö i vilken såväl ljudnivå som luftkvalitet och famil
jesituation på ett eller annat sätt kan spela in. Den traditionella verktygssynen ut
går från en användargränsyta. När det gäller Soffan och Säljstöd vore det bättre 
att tala om en kundgränsyta. 

Jag menar att en kund aldrig fullt ut kan förstås som en användare i bemärkelsen 
användare av ett neutralt och avsiktslöst ting. 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 som en traditionell användare har till sina 
egna vanliga informationssystem. Med traditionella användare avses vanligtvis 
personer som, i vissa avseenden, har en relation till informationssystem och verk
samhet. Detta gäller inte för en kund. En kund är en intressent som när som helst 
kan bestämma sig för att lämna en verksamhet. En kund har en betydelsefull 
men skör relation till "sin" verksamhet medan en användare, genom en anställ
ning, ofta är knuten till berörd verksamhet. 

Det etiska och verksamhetsmässiga i användbarhet och användarmedverkan 
Ett viktigt skäl till att verktygssynen har fått ett sådant genomslag hänger defini
tivt samman med dess utgångspunkt i en användare, det vill säga en människa. 
Genom dess användarcentrering och användarmedverkan tas det hänsyn till de 
människor som ska använda informationssystemen vilket tveklöst, och i alla av
seenden måste betraktas som något positivt. Särskilt med tanke på tidigare stadi
ers maskinfokusering då människan snarast var att betrakta som en tjänare som 
skulle mata en maskin med de data som den behövde för sitt databehandlande. I 
detta avsnitt ska jag, trots denna positiva och betydelsefulla poäng, dock granska 
verktygssynens förhållande till mänskliga värden lite närmare. Kan en användar
medverkan eller en användarcentrering aldrig vara fel, och vilken betydelse kan 
ett ideal som användbarhet ha med avseende på verksamhetsförbättrande och 
"det goda livet"? Hur betydelsefull är en användbarhet, bortsett från att dess 
motsats vanligtvis är i det närmaste idiotisk? 

Om vi tänker oss att vi ska utveckla informationssystem för bankdirektörer eller 
mäklare, för att bara ta några exempel. Vad skulle det innebära att göra ett bra 
informationssystem för dessa yrkesgrupper? Skulle det kunna innebära att man 
förbättrade deras möjligheter till att "luras" med kunder och klienter? Eller finns 
det något som säger att det som är bra för bankdirektörer och mäklare med au
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tomatik också är bra för deras kunder och klienter? Detta resonemang är kanske 
något tillspetsat men vad jag i korthet vill säga är att det som är bra för informa
tionssystems användare definitivt inte behöver vara det för någon annan. Eller 
mer generellt, det som är bra för ett visst intresse behöver inte vara det för ett 
annat. Jag menar att drivet till sin spets kan en verktygssyn på detta sätt bidra till 
att skapa oerhört användbara "vapen" för en användare utan att på några som 
helst sätt ge anledning till överväganden om de sår och mänskliga lidanden som 
dessa ting kan åsamka andra. 

En använd ar fokusering kan säkert framstå som ett lockande sätt för att komma 
runt olika svåra "politiska" problem, fast frågan är om det i slutändan ändå alltid 
kommer innebära någon form av (själv-) bedrägeri. Utan alltför långrandig argu
mentation går det att visa hur värdeladdat det faktiskt är att bestämma vem som 
ett visst informationssystem är till för. I situationer med banksystem torde det, 
principiellt sett, vara rimligt att alltifrån bankkunder och banktjänstemän till ägar
grupper och samhällsmedborgare blev betraktade som de personer som dessa 
banksystem framför allt skulle vara bra för. En verktygssyn innebär trots detta 
en ensidig fokusering till de personer som har den direkta fysiska kontakten med 
ett informationssystem. I förlängningen innebär detta, menar jag, ett överlåtande 
av ansvar och centrala ställningstaganden till själva verktygssynen. Speciellt när 
det gäller att bestämma vem eller vilka som ett visst informationssystem ska vara 
till för. 

Jag menar att en verktygssyn, och ideal som användbarhet, har brister med avse
ende på verksamhetsförbättrande, och som utgångspunkt för att bedöma infor
mationsteknik med avseende på kundvärde eller barns lärande. Jag tror inte att 
god användarkvalitet är det samma som god kvalitet för kunder och elever. Jag 
tror heller inte att ett informationssystem automatiskt innebär något positivt för 
en kund genom att vara något bra för en säljare. 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 lagstift
ning vad gäller arbetsmiljöer. Detta har gjort att arbetsplatsombud, med stöd i 
lagen, har kunnat rensa upp inne på fabrikens lackering utan att behöva ta hän
syn till de människor som befunnit sig utanför fabriken. Detta borde kunna leda 
till att "utomstående" får betala dyrt i form av sjukdomar och allmän ohälsa. Jag 
menar alltså, precis som Dahlbom och Janlert1, att ett informationssystem kan 
vara aldrig så bra för en närmiljö samtidigt som det kan 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 kanske inte lika dramatiskt, gå ut över en verksamhets 
kunder, exempelvis genom att dessa säljare får ännu bättre stöd för att manipu
lera sina kunder. 

1 Dahlbom & Janlert (1988) 
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6.4 En verktygssyn applicerad på iakttagna projektproblem 

Jag ser det som både möjligt och rimligt att kritisera en verktygssyns bidrag till 
förbättringsarbeten i termer av det sammanhang, de effekter, de relationer och 
så vidare som det implicerar. Kvar står dock frågeställningen om dess betydelse 
för studerade praktikers problemsituationer. I detta avsnitt ska jag försöka fri
lägga olika antaganden som jag menar är relaterade till en verktygssyn och dis
kutera i vad mån dessa kan kopplas till iakttagna projektproblem. 

I de studerade projekten kunde man se hur praktikerna hade problem med olika 
systemberoenden. Man kan samtidigt konstatera att en verktygssyn tillåter, för 
att inte säga implicerar, en fokusering på ett väldigt entydigt och verksamhets-
mässigt sett starkt avgränsat sammanhang. En verktygssyn behandlar en när
miljö och ett användningssammanhang vilket borde kunna göra att det som fal
ler utanför detta sammanhang på så sätt också hamnar utanför själva förbätt
ringsarbetet. Jag tror alltså att en verktygssyn skulle kunna bidra till att skapa ex
tra stora problem med att förutse och bemästra synergier, suboptimeringar, 
kringfaktorer och så vidare. En fokusering på en närmiljö borde kunna bädda för 
problem med systemberoenden, exempelvis svårigheter att uppmärksamma och 
hantera att ett sälj stödssystems tänkta verkan gentemot kund blir tillintetgjord på 
grund av "besvärliga" försäljare eller tidningsannonser. 

I de studerade projekten kunde man vidare se hur praktikerna hade svårt att för
utse och hantera missriktningar och diskrimineranden. De verkade inte riktigt 
uppfatta sina förbättringsarbeten som en fråga om ställningstaganden. Jag tror 
att en förklaring till detta kan vara det verktygsrelaterade antagande som säger 
att datorn är något neutralt. När verktyg medverkar till vissa icke önskvärda ef
fekter beror det, utifrån detta antagande, på den person som använt detta verk
tyg och inte på själva verktyget. En praktiker som designar ett verktyg behöver 
därför aldrig egentligen problematisera frågor kring vem ett visst informations
system ska vara till för. Exempelvis om det är för en bilhandlares försäljare eller 
kunder. Med utgångspunkt i att datorn är något neutralt tycks det rimligt att 
denna typ av värdefrågor kommer lite i skymundan vilket dock snabbt kan leda 
till problem vid verksamhetsförbättranden. Tills vidare utgår jag åtminstone från 
att en sådan neutralitetsuppfattning kan leda till problem med att förutse och 
hantera missriktade och diskriminerande informationssystem. 

I de studerade projekten upplevdes missuppfattningar och orättvisa omdömen 
som problematiska. Jag tror att detta kan hänga samman med en verktygssyns 
antagande om att ett informationssystem är något uppenbart. Det vill säga, något 
som varken kan uppvisa några direkt oförutsedda egenskaper eller inverka på de 
mål och avsikter som finns hos dess användare. Om ett informationssystems in
nebörd, tillika de möjligheter som det öppnar för dess nyttjare, betraktas som 
uppenbar är det rimligt att tolkningsvariationer och missuppfattningar upplevs 
som både märkliga och problematiska. Att kunder och säljare i de studerade 
projekten uppfattade och bedömde informationssystemen på en mängd olika och 
svårförutsebara sätt kan knappast förklaras om informationssystemens innebör
der betraktas som uppenbara. 
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Praktikerna i de studerade projekten hade vidare problem med att förutse och 
bemästra felaktigt användande. Det vill säga, att informationssystemen användes 
på sätt som avvek från dessa praktikers initiala avsikter. Man kan fråga sig vilken 
roll som en verktygssyn hade för uppkomsten av dessa problem. Om ett infor
mationssystem och dess möjligheter betraktas som uppenbara, innebär det då 
också att en användning borde bli i motsvarande grad uppenbar? Om man som 
praktiker antar att de användningsmöjligheter som man byggt in i sitt informa
tionssystem är uppenbara, betyder det då samtidigt att man antar sig ha överblick 
över tänkbara användningar? Jag tror att ett sådant antagande går att härleda ur 
den verktygssyn som dominerar bland många praktiker av idag. Det kan i så fall 
också förklara varför studerade praktiker blev så överrumplade, och ibland även 
nedslagna, av de felanvändningar som efter hand trädde fram genom våra stu
dier. 

Ytterligare en iakttagelse hängde samman med att studerade praktikerna var fo
kuserade på en tämligen snäv designdomän. Trots att de var inriktade mot att för
bättra hela verksamheter var deras designarbete framför allt koncentrerat till in
formationssystemen och informationssystemens närmiljöer. Man kan fråga sig 
om de i grunden hade en delvis deterministisk syn på designprocessen och en tro på 
möjligheten att arbeta med avgränsade objekt. Genom en verktygssyns fokuse-
ring på närmiljö på bekostnad av fjärrmiljö verkar det inte helt orimligt att detta 
sätt att se på informationsteknik också rymmer antaganden om någon form av 
designdeterminism. Exempelvis att den förbättrade närmiljön med automatik in
nebär förbättrad fjärrmiljö. Det är definitivt inte lätt att säga vad som avgör vilka 
problem och sysslor som en designer väljer att arbeta med. Om man dock antar 
att en verktygssyn också rymmer en form av deterministisk bild av designpro
cessen kan detta förklara varför studerade praktiker koncentrerande sig till täm
ligen avgränsade problem och designdomäner. När man utvecklar ett verktyg 
behöver man kanske inte se till så mycket mer än användarens möjligheter till 
användning. Resten borde kanske lösa sig antingen av sig själv eller av någon 
annan. 

Genom projektstudierna gick vidare att iaktta ett slags trögt och fastlåst mål- och 
problemarbete. De problem- och målformuleringar som gjorts för respektive pro
jekts informationssystem var i princip inte förhandlingsbara, än mindre förän
dringsbara. Mål- och problembestämningar låg fast. Jag menar också att en verk-
tygssyn kan sägas vila på ett antagande om designarbete som ett problemlösande. 
Det vill säga, ett arbete med att lösa på förhand givna och fastslagna problem. Ett 
verktyg är helt enkelt ett medel som ska anpassas till de problem och mål som 
ägs av en användare, vilket samtidigt gör designarbetet till ett problem lösande. De 
mål och problem som ett designarbete ska ta som utgångspunkt är något som 
redan finns och som därför inte behöver bestämmas eller skapas. På sin höjd är 
dessa mål och problem något som initiait måste identifieras. Ett antagande om 
designarbetet som ett problemlösande skulle definitivt kunna förklara ett fastlåst 
mål- och problemarbete. 

I projekten kunde även iakttas tämligen fantasi- och uddlösa utbildningsinsatser. 
Dessa insatser riktade sig på sin höjd till säljare och bestod uteslutande i använd
ningsutbildning. Man kan fråga sig vad som, utifrån en verktygssyn, skulle 
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kunna vara mer självklart. Om man antar att man har konstruerat ett verktyg för 
en användare är det fullt rimligt att man i linje med detta satsar på an vändnings
utbildning. Dessutom kan hävdas att en verktygssyn implicerar att användaren 
och dennes inre är något som befinner sig bortom designerns arbetsstycke varför 
en "användarpåverkan" på sin höjd får bestå i att lära ut användningsmöjlighe
ter. Den bör på inga som helst sätt ge sig på de mål, avsikter, eller föreställningar 
som formar varje användares handlande utan hålla sig kvar vid användningssam
manhangets yttre. Jag menar alltså att det går att härleda ett dylikt antagande till 
en verktygssyn vilket därigenom skulle kunna bidra till att förklara varför stude
rade praktikers utbildningsinsatser framstod som så pass fantasi- och uddlösa. 
Dessa insatser skulle helt enkelt inte beröra några mer djupgående aspekter av en 
användare eller ett användande. 

Den sista av de övergripande inkonsekvenserna som jag kunde iaktta i de stude
rade projekten var alltså en slags motsägelsefull kompetensavgränsning. Med ut
gångspunkt i att de inte behärskade användningen av datorn särskilt väl behand
lades vissa praktikers invändningar och inlägg som mindre betydelsefulla, både 
av dem själva och andra. Dessutom var de mål som sattes upp för hela den sven
ska skolans datorisering i huvudsak relaterade till färdighetskunskaper. Jag me
nar att båda dessa iakttagelser pekade på en kompetensavgränsning som knap
past främjar den svenska skolans verksamhetsförbättrande i övrigt. Däremot kan 
de stämma överens med ett antagande om verktygssynen som det sanna och enda 
rimliga sättet att se på informationsteknik. Om man antar att studerade praktiker ut
gick från ett dylikt antagande blir det också förklarligt med det genomslag som 
denna verktygssyn tycks ha haft i skolans definierande av nyckelkompetens i 
både datoriseringsarbeten och framtida samhällen. 

Det är inte självklart att de antaganden som här frilagts och relaterats till en verk
tygssyn verkligen har format studerade praktikers designhandlingar eller bidra
git till de problem som jag menar att de haft. Däremot vill jag hävda att det går att 
förklara iakttagna problemsituationer med att studerade praktiker utgått från en 
verktygssyn som varit uppbyggd på dessa antaganden. För att, i linje med den 
metodologi som valts för detta arbete, undersöka detta vidare fordras ett alter
nativ till en verktygssyn som kan dels förklara dels bidra till att förbättra de pro
blemsituationer som studerade praktiker konfronterats med. Ifall studerade 
praktiker skulle kunna förbättra sina problemsituationer genom att ta utgångs
punkt i ett alternativt sätt att se på informationsteknik skulle detta stödja mitt 
misstänkliggörande av en verktygssyn. I formulerandet av ett sådant alternativ 
gäller att undvika de antaganden som här antas ha bidragit till de iakttagna pro
jektproblemen. 
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7. FÖRBÄTTRINGSARBETE 
I detta och det följande kapitlet genomförs fördjupningsstudier av två teoretiska 
arbeten i syfte att lägga grund till en alternativ teori om informationsteknik. Den 
första fördjupningen görs framförallt i de arbeten som genomförts av West 
Churchman kring det som han ofta valt att relatera till ett systemtänkande. I denna 
avhandling betraktas detta arbete som en möjlig väg för att nå en djupare för
ståelse för den problematik som är förknippad med förbättringsarbete. Den an
dra fördjupningen görs primärt i arbeten utförda av Donald Schön vilka ibland 
sammanfattats under benämningen reflektiv praktik. I denna avhandling betraktas 
denna reflektiva praktik som en möjlig väg mot en djupare förståelse för de pro
cesser, det vill säga praktikens processer, genom vilka informationssystem tillåts 
verka. Både Churchman och Schön kan ses som moderna utlöpare till de klassis
ka filosofiska pragmatisterna William James och John Dewey. 

I en del avseenden kommer dessa två kapitel att vara förhållandevis svåra. För 
att ge struktur åt dem men också göra så att de blir till en fortsättning av de reso
nemang som avslutade föregående kapitel kommer de egenskaper och problem 
som hävdades följa ur en verktygssyn nyttjas som en svag men dock röd tråd. 
Vilket förhållningssätt innebär exempelvis ett systemtänkande till de avgränsade 
sammanhang som utmärkte en verktygssyn? Denna och liknande frågor kom
mer fortlöpande ställas genom detta och nästkommande kapitel. 

7.1. Design som del i ett socialt ändamålsenligt system 
För att inleda med fördjupningen i systemtänkandet ska jag börja med att ge en 
bild av en teori som ibland går under namnet den sociala systemteorin1. Det är en 
teori som primärt 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 
introducerat teorin för mig är Olov Forsgren2, som tillämpat stora delar av denna 
teori för att diskutera förändringsproblem och Kristo Ivanov3 som använt dessa 
byggstenar för att skapa en stabil utgångspunkt för att tala om kvalitativ infor
mation. Den sociala systemteorin handlar, i Churchmans tappning, i väldigt hög 
utsträckning om sätt att betrakta mänsklig praktik i ett socialt, ändamålsenligt 
sammanhang.4 

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 exempelvis 
i sjukförsäkringssystem eller transportsystem. 

2 Se framförallt Forsgren (1988), men också avsnitt 6.5 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 
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Churchman kan närmast beskrivas som en filosof som, via besvikelser inom så
väl filosofi som operationsanalys1 började fundera över framåtskridande. Genom 
hans arbete inom operationsanalysen upptäckte han med tiden ett antal mycket 
centrala problem som svårligen kunde hanteras genom denna metodik. Ett var 
att oavsett hur säkra de än lyckades göra sina operationsanalyser så fanns hela ti
den osäkerheten i om de verkligen fastställt rätt målfunktion. Ett annat var att 
hur säkra de än kände sig på sina analyser så återstod alltid problematiken med 
att få olika beslutsfattare att förstå och ta till sig dessa resultat. 

I problemet med att fastställa målfunktionen låg hela tiden svårigheten att fast
ställa rätt funktion. Med tiden lärde han sig att varje gång man studerat ett av
gränsat 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 besparingar. 
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. Här kan man se beröring med den första frågeställningen 
och det första av de problem som härleddes ur en verktygssyn, det vill säga 
problemet att ta hänsyn till det större sammanhangetill. Givet ett större sam
manhang kommer vi alltid att göra fel antaganden om ett systems målfunktio
ner, resurser och restriktioner. Det är samma problem som går igen på många 
håll i samhället, exempelvis arbetsförmedlingar som kan tyckas tjäna på att ar
betslösa blir omklassificerade som sjukskrivna, vilket dock ofelbart leder till kost
nader 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. 

Churchmans systemteori är i grunden framförallt teleologisk, det vill säga ända
målsenlig. System skall betraktas som ändamålsenliga och därigenom som syf
tande till att utföra någon viss funktion i något visst syfte. Detta hänger samman 
med att system verkar och att det som är bra för den ene kan vara dåligt för den 
andre. Här finns beröringspunkter med det andra av de problem som lyftes fram 
i anslutning till verktygssynen. Informationssystem är inte något neutralt utan 
något som verkar och som inte kan frikopplas från etiska eller verksamhetsmäs-
siga frågeställningar. Ett förbättrande ska alltid bedömas i relation till och åstad
kommas som ett resultat från ett visst systems verkande. Churchman vill genom 
begreppet ändamålsenlighet formulera en lösning i både etiskt (de verkar) och 
verksamhetsmässigt (kunna säga vad som är bra, dvs i t ermer av verkan) hänse
ende. Det gäller att se systemen i ett värdesammanhang 

Verksamhetsmässiga poänger med en ändamålsenlighet kan skönjas genom en 
illustration med en hypotetisk designprocess. Funderar man över ett dörrhand-

1978, Churchman (1978). Framförallt de inledande avsnitten är inspirerade av sidorna 23-33 i 
Churchman (1978). 

1 Operationsanalys kan beskrivas som en disciplin inom beslutsteori som bland annat försöker 
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 nettovinsten 
ska maximeras med hänsyn till vissa restriktioner (visst maximerat antal maskiner och så 
vidare) och tillgängliga relevanta resurser, vilka, givet dessa förutsättningar faktiskt går att 
maximera. Operationsanalys är delvis beskrivet i Churchman (1979, sid. 49). 
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tag bör man inte låsa sig till att tänka på de fysiska uppenbarelser 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 ut
göra ett dörrhandtag i bemärkelsen dörröppnare. En dylik lösning blir så mycket 
bättre om man dessutom tar in i bilden att dörren vissa gånger ska öppnas av 
rullstolsburna eller folk bärande en massa varukassar. 

I de ändamålsenliga betraktelser som Churchman gör av alla system är det vik
tigt att ställa varje enskild del i relation till systemets övergripande funktion och 
ändamål. Motiveringar bakom dörrhandtag till ett varuhus kan ha följt ett reso
nemang likt det ovan. Fast åter igen, vilket är egentligen det större systemet? 
Vilket är det övergripande målet? Churchmans teori betonar ändamålsenlighe
ten, men också risken för holistiska felslut. Vi måste alltid fråga oss om vi egentli
gen har utgått från rätt större system, eller om våra ansträngningar ändå bara 
blivit en suboptimering i relation till den verkligt betydelsefulla och övergripande 
funktionen. 

Så fort man på allvar börjar tänka i sådana holistiska banor kommer man snart 
att inse att man i stort sett aldrig har utgått från rätt system. System har blivit nå
got ytterst komplext där varje system faktiskt alltid är del i något annat system, 
och varje betraktelse alltid kommer innebära en suboptimering med utgångs
punkt i ett annat större system. Churchmans väg ut ur detta dilemma är en holism 
och systemsyn men också ett förhållningssätt. Det viktiga är en ta-med inställning. 
Varje fenomen som tycks kunna påverka systemets görande och som innebär ett 
vidgande av detta system bör försöka tas-med i tänkandet om hela systemet. I 
fallet med dörrhandtaget skulle det innebära att vi inte direkt avvisade den per
son 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, inne
bära att vi försökte få med denna uppgift i vår nästa systembeskrivning. 

Exempel med dörrhandtag kan kanske tyckas ganska enkla och lösningsbara. 
Dock är en ta-med inställning lika viktig där som i exempel som rör till exempel 
sjukvårdssystem. I båda fallen är suboptimeringen inte bara en risk utan ett hela 
tiden närvarande problem. Hur väl vi än lyckats formulera våra beskrivningar så 
kommer våra förslag alltid, betraktat i ett större eller helt annorlunda samman
hang 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 hänseende gjort fel. Och, 
detta är nog den första och dessutom den kanske viktigaste 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 perspektiv, alltid tänkt fel. 

Insikten att vi ur ett vidare perspektiv alltid tänkt fel kan tyckas något hård. 
Churchmans systemtänkande ska dock hellre ses som uppfordrande för våra sätt 
att tänka på och förhålla oss till världen och våra förbättringsarbeten. 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 
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ständigt försöker få vårt tänkande att ta fasta på vilka mänskliga värden vi vill att 
våra system ska tjäna, försöker Churchman formulera en utgångspunkt som, 
han säger, förhoppningsvis kan leda till mänskligt framåtskridande. 

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

I kapitlet om verktygssynen väcktes frågan huruvida en designprocess kan vara 
deterministisk, och ifall en verktygssyn kan leda till problem med icke-determi-
nistiska designprocesser. Churchmans systemteori utgår på inget sätt från en de
terminism. Detta märks främst genom det producent-produkt perspektiv som införs 
som grund för att förstå den process genom vilken en designer kan förverkliga 
sin avsikter, det vill säga implementationen. Genom implementationen bryter 
idén om den ensamme designern ihop, dels genom att designen blir något orga
nisatoriskt dels genom att den enskilde individen inte kan vara en fristående 
(besluts-) enhet utan att många yttre krafter kolliderar med och har inverkan på1 

dennes handlande. Även i starkt auktoritära organisationer finns alla sorters kraf
ter som kan hindra eller förändra föreslagna handlingar. 

Genom ett producent-produkt perspektiv illustreras hur något är producent till 
en händelse (till något) ifall händelsen på något sätt skulle varit annorlunda om 
denna "producent" inte varit där. Detta gör att det blir många medproducenter 
både till det som sker i naturen och inom organisationer, även om dessa ofta ope
rerar på subtila och oformaliserade sätt. I detta sammanhang nämner Church
man en organisations omedvetna. En del av detta omedvetna utgörs av medpro
ducenter som påverkar implementationen av goda idéer (och handlande) utan att 
bli uttryckta. Det faktum att ett visst förslag innebär avskedande av någon eller 
några personer kanske aldrig kommer upp i diskussionen kring förslaget, trots 
att det är ett väldigt viktigt faktum. De vars jobb är hotade kan blockera ett för
slag utan att sitta med vid mötena, aldrig säga något, och utan att nämnas i ar
gumentationen. 

Att agera, det vill säga förverkliga en plan, blir utifrån detta producent-produkt 
perspektiv komplicerat. Om man tänker sig att man först försöker identifiera och 
bli medveten om "det omedvetna" och de centrala påverkanskrafterna kan ett 
handlande också bli till ett manipulerande. Man försöker påverka de krafter som 
påverkar förverkligandet av planen. En annan komplikation är den komplexitet 
som kan utmärka "kartan" över alla de som påverkar eller vars avsikter är att 
påverka förverkligandet av planen. Det är troligt att denna blir såväl omfattande 
som komplicerad på sätt som gör den ohanterligt rörig. 

Slutligen; detta perspektiv innebär att den enskilde beslutsfattaren bara utgör en 
av en troligtvis oöverblickbar mängd krafter bland vilka såväl kortsiktiga som 
giriga krafter kan spela in. 

1 På engelska: impinge. Kan också stå för påverka, göra intrång och inkräkta. 
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Churchmans sociala systemteori bygger på en systemsyn, en ändamålsenlighet, 
och nu också ett producent-produkt perspektiv. Till dessa utgångspunkter kan 
även läggas en konstruktivism. Våra syften, tillika all vår kunskap om våra system, 
är skapade konstruktioner och inte något av naturen (eller någon annan objektiv 
kraft) givet förhållande. Detta anknyter till det sista av de problem som diskute
rades i anslutning till verktygssynen, nämligen om verktygssynen skulle vara 
något oundvikligt och sant. 

Churchman är, liksom övriga filosofiska pragmatister1, starkt avvisande till diko-
tomierna fakta och sanning, samt fakta och värden. Varje faktum är såväl teori-
som värdeladdat, dels för att det är resultatet från en total mätprocess vilken 
bland annat innefattat kalibrerandet av något mätinstrument dels för att detta 
faktum är valt på bekostnad av något annat. Dessutom vilar allt undersökande, 
det vill säga de processer som leder fram till kunskap (och faktum) på en 
uppsättning starka antaganden om verkligheten, och detta oavsett om den en
skilde är medveten om detta eller ej. Allt undersökande vilar därigenom på vad 
han kallar en Weltanschauung, en världsbild. Detta kan föra tankarna till en extrem 
rationalism eller en idealism, det vill säga att systemen (och kunskapen) enbart 
skulle finnas i medvetandet hos människan. Så är dock inte fallet. För Churchman 
finns systemen "där ute"2 helt enkelt därför att det är det enda sätt på vilket vi 
kan begripa planeringsprocessen. 

För att nu helt kort återvända till diskussionen om en verktygssyn kan sägas att 
en verktygssyn aldrig kan ses som något av naturen givet. Även om både dato
rer och verktyg är något som finns "där ute" är verktygssynen inte given utan 
skapad, och som sådan en konstruktion som knappast kan tillskrivas en san
ningsstatus. Snarare är den en konstruktion som bör bedömas i termer av brister 
och förtjänster i relation till det förbättringsarbete som det ska tjäna. 

Det är, utifrån Churchmans sociala systemteori, inte rimligt att förhålla sig till 
verktygssynen som en avbildning av eller sanning om informationssystem. För 
Churchman är vägen framåt snarare ett reflexivt förhållningssätt. Ett viktigt in
slag i hans systemteori är öppna-upp processen. Denna process går ut på att veckla 
ut snarare än låsa fast betydelser och definitioner. I Churchmans formulerande av 
sociala system är han mer intresserad av att förstå enskilda delar och dess bety
delser som innefattande helheten snarare än att formulera definitioner vilka ofta 
tenderar att hålla begrepp nere och i schack. Ett utslag av denna process är att 
ständigt hålla liv i frågorna vad som är och vad som borde vara systemet och 
dess beståndsdelar. Betydelsen av denna process märks också i att den viktigaste 
idén bakom ett tillämpande av denna systemteori är omvårdnaden om denna 
process på bekostnad av att hitta ett svar. Det tycks alltså vara viktigare att vårda 

1 För en diskussion om en pragmatisk kunskapssyn. Se även kapitel två. 
2 Den filosofiska pragmatismens inställning till detta "där ute" och tillgången till en gemen

sam verklighet behandlas ovan i avsnitt 2.1. 
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processen att öppna-upp vad ett informationssystem är och borde vara för något, 
än att lägga fast att det är ett verktyg.1 

7.2. 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 system. 
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, sina verk
samheter och liv i systemtermer. Till dessa räknar jag de praktiker som studerats 
i de studerade projekten. 

Övergripande bygger förslaget på ett tydligt ändamålsenligt perspektiv. Försla
get 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 strukture
ring som han föreslagit innebär i stort sett att systemen bryts upp i ett antal kate
gorier 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 betjä
nas, stöttas och främjas av systemets göranden. För denna gäller det att be
stämma vilka som är klienter [clients], vad som är deras syften och hur dessa syf
ten 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 bestämma 
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 planeran
det av systemets göranden. För denna grupp gäller att fastställa vilka som är pla
nerare [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 plane
rande ska kunna åstadkomma förbättringar för oss människor. Den fjärde grup
pen är i detta skede något mer komplicerad och därför något som jag återkom
mer till senare, nämligen i slutet på denna avhandling. 

Det kan vara nära till hands att sammanblanda klienten med den eller de personer 
som betalar för ett visst systems göranden. Så är dock inte fallet. En klient kan 
bättre liknas vid framtida generationer eller människor i tredje världen. I Church-
mans anda kan man likna en klient vid en person som med händer och fötter 
bundna vid en trädstam flyter allt närmare det fruktansvärda vattenfallet. Det är 
en bild av hjälplöshet. Klienten kan, ur planerarens perspektiv betraktas som en 
grupp människor i desperat behov av hjälp, och utgör den viktigaste kategorin i 
hans system. Fördelen med att betona kategorin klient är att det gör tydlig att det 
är mänskliga värden som ska sättas först. Att betrakta Volvos bilkunder som kli
enter till det större system i vilket Prova är en del kan troligtvis tyckas som ett 
ganska inskränkt val av klient. Dock kan man tolka VU:s ansträngningar att för

1 Det kan nog vara svårt att, utifrån det som hittils skrivits, föreställa sig hur denna process 
med dess dynamik kan te sig i praktiska situationer. I e tt senare avsnitt kommer detta att 
illustreras med hjälp av en diskussion kring något som går under namnet dramatism. 
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ändra Volvos bilhandel till något bättre ur ett kundperspektiv som ett försök att 
främja intresset 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 diskuterar 
Churchman skillnaden mellan mål och ideal. När man arbetar med operativa mål 
tar man oftast det större sammanhanget för givet. När man sysslar med strate
giska 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 syftesformuleringar 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. I fallet med Säljstöd 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 försvarbara 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 ytterst vilja främja en 
god kunskapstillväxt men utnyttjar samtidigt olika former av genomström-
ningsmått 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 direkt motverkar en god 
kunskapstillväxt. Det viktiga med ett prestationsmått, säger Churchman är att 
man faktiskt ständigt har det med i sin kritiska betraktelse av "sitt" system. Ge
nom att hela tiden sträva mot att skapa så bra prestationsmått 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. För VU:s del kunde ett möjligt pre-
stationmått vara att Volvohandelns kunder skulle bli mer kunniga bilköpare. Att 
nyttja antalet sålda bilar som prestationsmått för deras strävanden torde defini
tivt 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 person som 
agerar utifrån antingen tydligt fastställda regler eller löst formulerade ramar. An
dra gånger kanske vi ser denne som en grupp människor som gemensamt, ge
nom någon form av demokratisk procedur diskuterar fram en konsensus. I 
Churchmans begreppsram är det naturliga att tänka sig denna kategori genom 
producent-produkt perspektivet. Med ett sådant blir allt det som i mer eller min
dre 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 beslutsfatt
ande som påverkar ett beslut. Beslutsfattande är på detta sätt en stor och för tan
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ken närmast ofattbar röra. Man kan tänka sig oändligt många påverkande fakto
rer. Perspektivet har dock den förtjänsten att det gör det möjligt att ta-med också 
faktorer som i förstone skulle placerats vid sidan av beslutsfattandet med som 
ändå i hög grad påverkat systemets handlande. I 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, möjliggöra för kunderna att uppfylla 
sina syften. 

Beslutsfattarens komponenter och miljö är medproducenter i det som åstadkoms, 
dock med den skillnaden att komponenter, i motsats till miljön, är faktorer 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 beslutsfattare 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 tillsammans utgör producenter av syste
mets handlande. Jag ser inga direkta problem med att betrakta såväl Prova som 
interiören hos Volvos bilhandlare som medproducenter i det gemensamma age
randet 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 situation 
och frågan om denna är något som han ska bry sig om. En situation där en per
son fallit halvvägs ned från femtonde våningen kunde nog bedömas som något 
som inte var värt ett genomtänkt planerande. I en situation som däremot be
döms som värd ett genomtänkt planerande börjar han med att göra en system
beskrivning där han fastställer klient- och beslutsfattargrupp. Utifrån denna läg
ger han därefter fram ett förslag till handling. Är det så att handlingen sätts i ver
ket blir hans nästa steg att i ett dialektiskt förlopp väva in denna handling i sin be
skrivning och göra ett nytt förslag och så vidare. Denne planerare blir som sagt 
aldrig riktigt färdig. Sakernas tillstånd kan alltid förbättras, så även hans tänkan
de. De systembetraktelser som hans planerande vilar på är dessutom konstrue
rade. I grunden baseras hans planerande på en konstruktivistisk kunskapssyn. Såväl 
systembetraktelse som plan är konstruerade. 

En planerare kan vara många olika typer av människor, det kan vara föränd
ringskonsulter (som säger sig veta hur verksamheter ska förändras) och det kan 
vara modellbyggare (som vet hur företag ska modelleras, t.ex. med hjälp av da
torsimuleringar). Detta berör den viktiga frågan om vem som ska utföra en pla
nering. 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 
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alla till experter och planerare). Idealt, eller åtminstone i denna avhandling, är 
alltså alla vi som vill förbättra en verksamhet planerare. Enligt den preliminära 
systembetraktelse jag gjort av Prova utgör VU systemets planerare. Det är VU 
som börjat bry sig i a tt bilhandeln, trots den storlek som en bilinvestering inne
bär, fortfarande på sent 80-tal fungerar som en "hästhandel". Inom VU kan man 
identifiera såväl projektledare som IT-designers och implementatörer som plane
rare. 

Nästa kategori rör frågan om implementation, hur planen ska omsättas i faktiska 
handlingar. Svårigheterna med att göra detta ligger i flera plan. Förutom de som 
diskuterats i inledningen till detta kapitel kan också nämnas den politiska dimen
sionen. Bara för att ett förslag är bra betraktat ur ett visst övergripande perspek
tiv är det inte säkert att alla människor är beredda att ställa upp på det. Ofta inne
bär förändringar, även om de innebär något bättre på ett övergripande plan, för
sämringar för vissa intressen och grupper. Inom ramen för denna politiska di
mension 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 den
nes 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 jordens 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? I 
fallet med Prova betraktar jag VU:s införande av Prova som den egentliga im
plementationen. 

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 tänkt och 
gjort rätt. En tänkbar kandidat som Churchman diskuterar är en upplyst allmän
het. 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 systemtänk
ande. 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 faktorer. 

7.3. Systemtänkandets dynamik och mångtydighet 
I sin bok "A grammar of Motives" diskuterar Kenneth Burke1 utsagor om motiv, 
eller, som han själv uttrycker det, vad som är underförstått i, eller möjligtvis 

1 Burke (1969). 
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oupplösligt förenat med, utsagor om vad folk gör och varför de gör detta. Jag vill 
hävda att Burkes diskussioner utgör en god illustration av dels de förhållningssätt 
som ska utmärka ett insiktsfullt systemtänkande dels den komplexitet som ut
märker sociala system.1 

In a rounded statement about motives, you must have some word that names the act (names 
what took place, in thought or deed), and another that names the scene (the background of the 
act, the situation in which it occured); also you must indicate what person or kind of person 
(agent) performed the act, what means or instrumental he used (agency), and the purpose. 

... any complete statement about motives will offer some kind of answers to these five ques
tions: what was done (act), when or where it was done (scene), who did it (agent), how he did 
it (agency), and the why (purpose).2 

Begreppen agent, akt, scen, syfte och medel är vad Burke kallar dramatismens fem 
nyckelbegrepp. Man kan tänka sig begreppen som de pusselbitar som fordras för 
att få ett pussel att falla på plats. När vi förstår ett visst handlande har samtliga 
dessa bitar fallit på plats. När de elever som först irriterat och närmast upproriskt 
gått omkring och muttrat över den inställda slöjdlektionen plötsligt tystnar och 
övergår till de sysslor som läraren föreslagit på grund av att de i skolans högta
larsystem fått höra rektorn säga "Facket!" kan man, med utgångspunkt i Burkes 
dramatism, säga att detta uttalande fick samtliga bitar att falla på plats. Eleverna 
förstod den inställda slöjdlektionen som en akt av skolans lokala fackförening, 
som i konflikt med en arbetsgivare, tagit till en av de stridsåtgärder som stått 
dem till buds. 

Burke menar att hans termer ska benämnas den nödvändiga formen för att tala 
om motiv och handlande. De utgör, i praktiskt språkbruk, nödvändiga begrepp 
för att kunna tala om det människor gör och varför de gör detta. Denna nöd
vändighet innebär att varje gång vi nämnt ett begrepp så har vi i princip nämnt 
dem alla. Utsagan med det ensamma begreppet tillskrivs egenskaperna från de 
övriga. Detta kan formuleras som att det ensamma begreppet enbart fungerar om 
det kan tillskrivas innebörden från de övriga. Utsagan "Facket!" fungerade just 
därför att eleverna kunde tillskriva denna utsaga inte bara en agent utan samtliga 
nödvändiga begrepp. 

Vid en första anblick kan Burkes begrepp se ut som några som en gång för alla 
ska kunna bringa ordning i våra sätt att tala om handlande. Snarare gäller det 
omvända. Burkes begrepp är uppfordrande snarare än avslutande. Istället för att 
sikta mot entydighet vill Burke, genom sin pentad, sträva mot mångtydighet. 
Detta är ett förhållningssätt som jag menar också speglar det systemtänkande 
som Churchman förespråkar. Burkes begreppspentad och hans sätt att tillämpa 
denna pentad är väl anpassad till system karaktäriserade av en hög komplexitet. 

We take it for granted that, insofar men cannot themselves create the universe, there must 
remain something essentially enigmatic about the problem of motives, and that this underly
ing enigma will manifest itself in inevitable ambiguities and inconsistencies among the terms 

I mitt arbete med Burke har jag haft en ovärderlig hjälp av Johan Asplund som dock skriver 
om Burke i ljuset av socialpsykologiska teorier. Se Asplund (1980). 
Burke (1969, sid xv). 
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for motives. Accordingly, what we want is not terms that avoid ambiguity, but terms that clearly 
reveal the strategic spots at which ambiguities necessarily arise.1 

Burkes dramatism ska läsas som en strävan mot mångtydighet vilken inte minst 
kan utläsas genom den mångtydighet han ger genom sina begrepp. Engelskans 
purpose brukar vid en första tanke översättas till syfte eller avsikt. Även bevekel-
segrund eller drivkraft ligger inom räckhåll. I fallet med de första två översätt
ningarna kan man se en nära koppling till agenten och dennes syften, i fallet med 
de senare blir istället en övergång till olika sceniska betingelser mest logisk. En 
drivkraft ligger ofta bakom en handling, och är sålunda möjlig att hänföra till sce
niska faktorer. 

Begreppet purpose är mångtydigt. Det är också de övriga begreppen. Från engel
skans agency ligger det nära till hands att tänka på verktyg eller instrument vilket 
skapar ännu en klar koppling till en agent. Tänker man istället på hur vi brukar 
förklara hur man gör med ett verktyg förs tankarna närmast till själva akten för 
att inte tala om funktioner och därigenom syften. Det är vidare fullt möjligt att be
trakta det engelska agency som agentur, vilket då leder tankarna mot faktorer av 
mer scenisk karaktär. Termen ger en koppling mot den handlingssfär i vilken 
handlingen utförs, men också mot de ombud som ska utföra denna handling, det 
vill säga agenten. 

Med risk för att bli övertydlig vill jag också visa på de öppningar som träder fram 
genom engelskans scene. I förstone påminner scenen om en bakgrund och in
ramning, eller rent av skådeplats. Men man kan också tänka sig vidare scener 
som Kapitalismen eller Historien, scener som sträcker ut sig i tidrummets båda 
dimensioner. I ett dylikt ljus kan scene istället kopplas till agent. Scen och agent 
smälter samman genom att scenen på sätt och vis kan sägas vara verksam. 

Det går att vända och vrida på Burkes begrepp hur länge som helst, men det vik
tiga är dock att kraftigt understryka den mångtydighet som Burke vill uppnå. Det 
är begrepp som dels överlappar dels glider över i varandra på sätt som jag menar 
har konsekvenser för de "pussel" som vi tycker oss ha fått ihop. Inget av be
greppen är entydiga. De är alla mångtydiga. Det är också den egenskap som gör 
att denna begreppsanvändning utgör en god illustration av ett systemtänkande 
med dess dynamik och mångtydighet. 

För att tala om relationerna mellan de fem begreppen inför Burke en dramatisk 
konsistensprincip. Han talar om olika konsistensförhållanden begreppen emellan. 
Han säger då exempelvis att scenen innehåller akten, där scenen kan liknas vid en 
behållare och akten vid det behållna, men också att egenskaper i scenen blir ut
tryckta i akten betraktad som utvecklingsförlopp. Scenen förhåller sig vidare till 
akten som det implicita till det explicita, men också att scenen mångtydigt innehåller 
akten och att akten artikulerar scenen. Förhållandet scen-akt kan vara så starkt att 
vissa akter nära på inte kan utföras givet en viss scen. I detta förhållandevis svåra 
resonemang kan man se hur informationssystem skulle kunna ges väldigt olika 
roller givet en verksamhet och ett handlingssammanhang. Ett informationssys
tem skulle kunna begränsa handlingsutrymmet för en användare på ett sådant 

1 Burke (1969, sid xvii). 
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sätt att det i princip definierar akten och närmast är att betrakta som en aktör. 
Det skulle också kunna vara så pass verksamhetsgenomgripande att det i det 
närmaste satte gränser för tänkbara akter. 

Konstistensförhållandet scen-akt är ett framträdande inslag i litteratur och konst. 
För att förstärka eller förtydliga innebörden i vissa handlingar utformas scenen 
ofta i enlighet med dessa akter. Ofta är det rent av så att en viss akt förutsätter att 
scenen arrangerats på vissa sätt för att akten överhuvudtaget ska bli begriplig. 
Att, som Groucho Marx, resa sig upp under en spiritistisk seans och fråga anden 
vilken som är huvudstad i North Dakota är att bryta mot den dramatiska kon
sistensprincipen, och detta är inte att bryta mot vilken princip som helst. Genom 
att bryta mot denna princip omdefinierar man samtidigt hela det sammanhang i 
vilket handlingen ägde rum. Efter en dylik handling kommer den spiritistiska se
ansen inte längre vara en spiritistisk seans. Ibland sägs det att ett kargt klimat 
kräver, men också formar, karga människor. Detta kan tjäna som illustration 
över konsistensförhållandet scen-agent. Formeln är ungefär att en scen med vissa 
egenskaper innebär agenter med vissa egenskaper. 

Burkes konsistensprincip ska inte ses som en deterministisk princip. Snarare kan 
vi tänka oss den som en i vissa stycken fungerande urvalsprincip. Vissa scener 
kan betraktas som gynnsamma för vissa agenter och akter framför andra. Princi
pen kan ibland också innebära kausala samband, det vill säga att vissa scener or
sakar vissa typer av akter. Talar vi om agenten och akten kan man också betrakta 
detta som ett härstamningsförhållande. Agenten är sina akters upphovsman. 

Det kan vara frestande att uppfatta Burkes konsistensprincip som uttryck för re-
duktionistiska tendenser, och att målet vore att de fem begreppen skulle sam
manfalla och övergå i ett. Inget kan dock vara mera fel. Burke avvisar gång på 
gång en sådan tolkning. Å ena sidan kommer vi aldrig att kunna utföra, vad 
Burke kallar, totala handlingar. Det vill säga, handlingar som fullständigt kan ar
rangera vår situation i enlighet med vårt sätt att uppfatta densamma (övriga be
grepp). Å andra sidan så utgår varje handling från den omfattning vi givit scenen, 
och vidgas eller krymps denna så kommer övriga begrepp att bli i motsvarande 
grad vidgade eller krympta. Betraktar vi en väldigt mekanisk scen kommer agen
ten att bli i motsvarande grad mekanisk. Det är alltså inte oviktigt hur vi ringar in 
det sammanhang i vilka vi betraktar informationssystems verkan. 

Enligt den dramatiska konsistensprincipen kan alltså inte begreppen sammanfalla 
till ett, men de är heller inte oberoende av varandra. Detta hänger samman med 
våra sätt att skapa förståelse av ett handlande. Vi förstår agenter relativt en viss 
scen (i tiden/rummet), även om akten är ny i relation till denna scen. Våra hand
lingar framträder mot bakgrund av exempelvis sceniska betingelser och visar vad 
våra handlingar höjer sig över. 

Inom 1900-talssociologin har det, enligt Asplund1, varit vanligt att reducera agen
ten till scenen, och att på olika andra sätt lyfta fram sceniska betingelser som upp
hovet och drivkraften bakom i stort sett alla de handlingar vi människor ser ut att 

1 Asplund (1980). 
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utföra. Enligt Burke är det dock tydligt att varje handling innebär någonting nytt, 
och gör den inte det så är den ingen handling utan en rörelse. Det är just våra 
handlingar och akten som omöjliggör att de fem begreppen ska sammanfalla till 
ett. Varje handling är någon form av överskridande av givna syften och scener, och 
det är detta som skapar själva dramat. 

Vad betyder då Burkes dramatism för systemtänkandet och för denna avhand
ling? Vad betyder den för en förståelse av informationssystems verkan och för
bättringsarbete? Jag menar att när vi upplever att vi förstår ett informationssys
tem och dess verkan så beror det på att vi förstår detta informationssystem ge
nom begreppen agent, akt, scen, syfte och medel. Det är ett pussel som har fallit 
på plats och vi kan förstå detta informationssystem genom att vi "vet" vad som 
har hänt, bakgrunden till det som har hänt, vem som har gjort så att detta har 
hänt, vilka medel som denne använt, samt vilket syfte som denne hade. Om vi 
inte "visste" allt detta skulle vi heller inte uppleva det som att vi förstod detta in
formationssystems verkan. 

Enligt Burkes dramatism har samtliga begrepp fallit på plats när vi upplever att vi 
kan förstå ett informationssystems verkan, men det faktum att vi upplever att vi 
förstår ett visst informationssystems verkan betyder dock inte att andra männis
kor nödvändigtvis skulle hålla med om att vi verkligen förstår detta. Det betyder 
bara att vi själva på något sätt fått dessa fem pusselbitar att falla på plats. Detta är 
viktigt och något som jag menar att man bör ha med sig in i ett förbättringsar
bete. Även om vi har pusslet på plats finns egentligen inga skäl till att sluta reflek
tera över ett visst informationssystems verkan. 

Om man tar Burkes dramatism på allvar menar jag att den betyder att vi aldrig 
riktigt kan slå oss till ro bara för att vi någon gång skulle uppleva det som att vi 
verkligen förstår ett visst informationssystems verkan eller det som görs inom 
ramen för en viss verksamhet. Relationen mellan och innebörden i de fem be
grepp med vilka vi förstår ett visst handlande är alldeles för komplext och mång
tydigt för att en entydig förståelse någonsin skulle kunna betraktas som riktigt 
bra. Om vi upplevde att vi förstod ett informationssystem verkan genom dess 
roll som verktyg betyder detta att vi samtidigt har identifierat de agenter, akter, 
scener och syften som vi föreställer oss figurerar runt detta "verktyg". Däremot 
betyder det inte att vår förståelse automatiskt skulle vara korrekt eller ändamål
senlig. Snarare finns en risk för att vi tappat bort den komplexitet och mångty
dighet som utmärker mänskligt handlande och informationssystems verkan. 

Jag tror definitivt att en verktygssyn kan ha en "heureka effekt" och få en mängd 
pusselbitar att falla på plats. Genom att analysera detta sätt att se på informations
teknik genom Burkes dramatism och fem begrepp, vilket i viss utsträckning 
gjorts i avsnitt 6.3, kan dock en del av dess brister och tillkortakommanden lyftas 
upp till ytan. Burkes dramatism betyder, menar jag, att vi aldrig riktigt kan slå oss 
till ro med det pussel som vi på något sätt fått på plats, även om det i en mängd 
avseenden kan ha en aldrig så förförande klang. Snarare bör vi försöka hålla liv i 
den dynamik och mångtydighet som ska genomsyra såväl denna dramatism som 
ett systemtänkande. 
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7.4. Verksamheter som värdeskapande processer 
Kenneth Burkes dramatism kan vara ett sätt för att förstå och betrakta informa
tionssystem i komplexa ändamålsenliga sammanhang, men också för att komma 
in i den öppenhet och dynamik som präglar ett systemtänkande. Ett annat sätt 
för att förstå informationsteknik och hur informationsteknik ska kunna bidra 
med något till en verksamhet kan vara studier av Solveig Wikströms forskning 
om värdeskapande processer. Begreppet värdeskapande processer ser jag som ett 
rimligt resultat från en mer praktiskt orienterad forskning baserad på ett system
tänkande. Utifrån min syn på ett systemtänkande och det jag förstått av dels Sol
veig Wikströms värdeskapande processer1 dels Evert Gummesons med flera 
tjänsteforskning2 speglar båda dessa personer forskningstraditioner som kan sä
gas utgå från ett systemtänkande. 

I en diskussion kring den problematik som karaktäriserar många moderna bo
stadsområden kommer Solveig Wikström3, professor i företagsekonomi, in på 
nya teorier om hur företag kan öka värdet för sina kunder som utvecklats under 
senare tid. Dessa teorier, eller åtminstone Wikströms presentation och tilläm
pande av dem, kan också presentera en aspekt av ett systemtänkande. Enligt 
dessa teorier är det inte rationaliseringar och effektiviseringar som avses. Snarare 
handlar det om: en omfördelning av roller, en utveckling av relationer, samt en 
strävan att göra kunder mer delaktiga. 

Dessa teorier skiljer inte mellan produktion, distribution och konsumtion. Snarare 
betraktas alla aktiviteter som att de handlar om värdeskapande, och detta oavsett 
vilken som är så kallad utförare. Ett affärssystems värdeskapande ses idealt som 
ett stöd för slutkundens eget värdeskapande. Vidare så talar teorierna inte om att 
tillfredsställa kundbehov utan om att lämna bidrag till kundens eget värdeska
pande. Det är kunden som utför det sista viktiga steget i den egna värdeskapande 
processen, exempelvis kör bilen och sköter olika transporter. En bil utgör enligt 
dessa teorier en viktig resurs i det egna värdeskapandet, men heller inget mer. 
Dessa teorier talar heller inte om produkter eller tjänster utan om kunder
bjudanden. Det som företag erbjuder sina kunder är en blandning av materiella 
och immateriella värden. Ett sätt är att företaget underlättar något för sina kun
der. Ett annat är att kunden görs mera delaktig. Wikström ser en trend i riktning 
mot det senare alternativet, det vill säga delaktighet. 

Enligt en ny affärslogik betraktas kunden inte längre som en passiv mottagare av 
olika erbjudanden. Nu ses hon som aktivt bidragande till värdeskapandet. Kun
den ingår så att säga i produktionsprocessen och blir till en medproducent. I detta 
läge har påverkan och information förbytts i interaktion. Det handlar inte längre 
om envägskommunikation utan det går impulser i båda riktningar. Det handlar 
om ett lärande. Dessa interaktiva processer ökar kunskapsbasen, och innebär ett 
samarbete som kan bidra både till att förfina och förändra. Enligt denna affärslo
gik har också relationer fått en särställning vilket bland annat syns i den för

1 Se exempelvis Wikström & Normann, (1992) och Wikström (1996). 
2 Se exempelvis Gummesson (1990) och (1993). 
3 Detta görs i artikeln "När kunden blir medproducent", Wikström (1996). 
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skjutning som sker mot relationsmarknadsföring. Ett skäl till detta är framförallt 
betydelsen av en trygghet i relationerna och de konsekvenser en sådan trygghet 
kan ha för ett förstärkt förtroende parterna emellan. 

I artikeln presenterar Wikström ett exempel från ett bostadsområde där ett bo
stadsföretag erbjöd sina hyresgäster att ta över delar av förvaltningen av fastig
heterna som exempelvis städning och enklare reparationer. Detta ledde fram till 
ett engagemang långt över förväntan. Det visade sig finnas gott om idéer och till
vägagångssätt vilket efter hand ledde till att erbjudandet fick vidgas till ytterligare 
hyresgäster och områden. Alltfler gemensamma aktiviteter tog fart. Det uppstod 
ett livligt föreningsliv och idel nya samarbetsprojekt kom till stånd. 

I detta exempel menar Wikström att man vidga perspektiv på förvaltning och 
yttre miljö. Bostadsföretagets "kunderbjudande" visade sig vara mer komplext 
än man initiait trott, och mera avhängigt olika yttre (externa) aktörer. Flera olika 
kommunala stödfunktioner kom efterhand att betraktas som partners i det slut
liga värdeskapandet. Genom ett omfördelande av roller och ett vidgat partner-
skap kunde området vändas från en mängd mer eller mindre allvarliga sociala 
problem till något närmast blomstrande. Och detta också rörande många ovänta
de värden rörande exempelvis mobbing, våld och isolering. 

Wikström läser detta bostadsprojekt som att man fick in personer med andra in
sikter och erfarenheter i förvaltningsarbete vilka därigenom kunde se möjlighe
ter och lösningar som inte den initiale "leverantören" var varse. Enligt henne 
främjas också ett framgångsrikt värdeskapande av ett vidgat perspektiv på vad 
ett kunderbjudande ska omfatta, samt vilka aktörer och kompetenser som kan 
bidra till detta värdeskapande. En förutsättning för ett värdeskapande samarbete 
mellan kund och företag är också, säger hon, att kunden uppfattas som en kom
petent aktör som kan komma med egna idéer och förslag, och någon som har 
viktiga erfarenheter och synpunkter att bidra med. 

7.5. Systemtänkandet, relaterat till projekt och verktygssyn 
Det systemtänkande som behandlats i detta kapitel handlar egentligen inte om de 
problem som iakttogs i de studerade projekten eller om de antaganden som rela
terades till både dessa problem och en verktygssyn. Däremot går det att disku
tera dessa problem och antaganden med utgångspunkt i ett systemtänkande. 
Viktiga principer utifrån ett systemtänkande är en systemsyn, det vill säga att vi 
ständigt ifrågasätter vår systembetraktelse över såväl tiden som rummet, en än
damålsenlighet, det vill säga att vi ständigt funderar över för vem och vilka våra 
system skall verka, ett producent-produkt perspektiv, det vill säga att vi betraktar 
systems produkter som en gemensam produkt av flera medproducenter, och 
slutligen en konstruktivism som säger att vi måste se oss själva som del i de system 
(-betraktelser) som vi konstruerar och därför ständigt vara beredda på att tänka 
om. I detta avsnitt ska dessa principer dels prövas mot de iakttagelser som gjor
des i de studerade projekten dels användas för en diskussion kring de antagan
den som relaterades till en verktygssyn. 

Utifrån en systemsyn kan sägas att ingenting är del i ett enkelt avgränsbart sam
manhang utan mång- och tvetydigt integrerat på ett sätt som gör det omöjligt att 
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uttömma möjliga systemeffekter som exempelvis synergier och systemberoen
den. Att projektstudierna innebar många iakttagelser av oförutsedda systemef
fekter var alltså inget märkligt. Snarare något som ger stöd åt detta systemtän
kande. Det första antagandet som relaterades till en verktygssyn var att informa
tionssystemen var intressanta främst med avseende på dess närmiljö och använd
ningssammanhang. Med utgångspunkt i en systemsyn är detta fel och ett anta
gande som implicerar ett alltför snävt perspektiv. En omständighet som därige
nom kan motverka praktikers möjligheter att så tidigt som möjligt komma till 
insikt om olika systemberoenden. Precis alltså vad som iakttagits i de studerade 
projekten. En systemsyn syftar till att motverka just enkla och oreflekterade av-
gränsningar och istället uppmuntra till ett kontinuerligt ifrågasättande av gjorda 
avgränsningar. Denna princip vilar på ett antagande om systems icke-delbara ka
raktär, det vill säga att varje system på ett eller annat sätt är del i varje annat sys
tem. 

Utifrån principen om ändamålsenlighet är de ställningstaganden, och insikten om 
de ställningstaganden, som görs av största betydelse. Fakta, liksom informations
system, är värdeladdade och därför alltid relaterade till såväl positiva som nega
tiva konsekvenser för olika människor. De kan aldrig vara neutrala vilket också 
stöds av de missriktningar och diskrimineringar som iakttogs i de studerade pro
jekten. Det andra antagandet relaterat till en verktygssyn var att informationssys
tem skulle vara neutrala. Med utgångspunkt i ett systemtänkande och en ända
målsenlighet framstår det som rimligt att ett sådant antagande innebär en sämre 
beredskap och leder till problem när informationssystemens värdeladdade sidor 
och diskriminerande verkan ger sig till känna. 

Producent-produkt perspektivet innebär att ett systems verkan, även inklude
rande informationssystem, inte bara är resultatet av en planerares planerare utan 
också av aktörers och klienters handlande och värdeskapande. Detta perspektiv 
handlar om att inse detta ofrånkomliga medskapande och komma bort från alla 
former av determinism. En designprocess är, utifrån ett producent-produkt per
spektiv, definitivt icke-deterministisk vilket också stöds av de iakttagelser som 
gjorts i de studerade projekten. Exempelvis att säljare och kunder, på innovativa 
och svårförutsägbara sätt, vidareutvecklade de handlingsmöjligheter som Volvos 
systemutvecklare försök bygga in i Säljstöd. Det femte antagandet som lyftes 
fram i anslutning till en verktygssyn var att en designprocess eventuellt betrakta
des som deterministisk. Med utgångspunkt i ett producent-produkt perspektiv är 
det fullt rimligt att ett designarbete baserat på ett sådant antagande leder till pro
blem med det förbättrande som ett projekt avsett. Ett antagande om en design
determinism kan gott och väl leda till ett alltför naivt förhållningssätt till design
processen och dess egenskaper. 

Ett systemtänkande utgår slutligen från en konstruktivism vilket innebär att ock
så ramarna för de egna systembetraktelserna är konstruktioner med olika ställ
ningstagande och definitioner som följd. Det finns inget självklart eller nödvän
digt i ett visst sätt att se på informationsteknik. Snarare innebär varje sätt att se på 
informationsteknik ett ställningstagande som fattats på en högre (ibland kallad 
meta-) nivå. Det åttonde antagandet som väcktes i anslutning till en verktygssyn 
var att en verktygssyn skulle vara något oundvikligt. Med utgångspunkt i en 
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konstruktivism är det självklart så att en verktygssyn inte är något oundvikligt, 
snarare är det ett ställningstagande som gott och väl kan bli upphov till en im
produktiv kompetensdränering. I och med att system, med utgångspunkt i en 
konstruktivism, är konstruerade och värdeladdade, och inte avbildade, blir det 
rimligt att ett tänkande som utgår från att en verktygssyn är något oundvikligt 
och objektivt sant leder till en alltför snäv syn på betydelsefull kompetens. 

Om man väljer att inte ta utgångspunkt i en verktygssyn utan istället utgår ifrån 
ett systemtänkande, då blir informationssystem systemiska snarare än verktyg i 
entydigt avgränsade sammanhang. Det vill säga, de blir delsystem som får långt
gående konsekvenser, som utgör del i en oöverblickbar mängd synergier, som är 
mångtydiga, och som är teori- och värdeladdade. Utifrån denna karaktär blir det 
också fullt rimligt att exempelvis tidningsannonser och säljarattityder kan på
verka kunders intryck av specifika informationssystem, och därigenom vara 
upphov till problem med systemberoenden. 
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8. PRAKTIKENS PROCESSER 
Detta är den andra av två fördjupningar syftande till att skapa ett alternativ till en 
verktygssyn, förankrat i den filosofiska pragmatismen. Denna fördjupning hand
lar om att förstå praktikens processer och därigenom en aspekt av det samman
hang inom vilket informationssystem verkar. Mest framträdande kommer vara 
studier av Donald Schön och hans texter om den reflektive praktikern. Schön är 
pedagog, i hög utsträckning inspirerad av John Dewey och hans filosofiska prag
matism. 

8.1. Handlandets situationsberoende och den inre känslan 

Donald Schön är en forskare som jag menar på ett bra sätt har lyckats formulera 
en rationalitet bakom ett handlande. Stora delar av detta samt de närmast föl
jande avsnitten baseras på en läsning av hans böcker The reflective practitioner och 
Educating the reflective practitioner1 samt ett par av hans artiklar2. 

Kärnan i det arbete som Schön tar sig an är, kan man säga, den sida av vårt hand
lande som brukar hänföras till en praktisk kunskap samt överförandet av en 
sådan kunskap. Enligt den etablerade uppfattningen ses denna kunskap, säger 
Schön, bara som en tillämpning av det verkliga vetandet, nämligen det teoretiska. 
Detta är dock, menar han, en felsyn. Det praktiska kunnandet kan inte förstås ge
nom en indelningen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Det går heller inte att 
förstå som ett regelföljande, det vill säga som tillämpande av explicita regler och 
fakta. Det hänger heller 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 explicita beskrivningar av sitt kunnande. Det praktiska kunnandet är i 
viss mån undermedvetet. 

En utgångspunkt för Schöns arbete är hans syn på olika kunskapsteoretiska frå
geställningar. Enligt hans syn är bland annat problem inte något som existerar 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 vårt erfarande ligger, 
utifrån den övergripande tolkning som jag gör av Schöns reflektiva praktik, såväl 
problem som möjligheter och ideal, och det som driver människan framåt mot 
nya utmanande design- och kunskapsproblem är vårt starka engagemang i att 
skapa en ordning som kan göra våra situationer såväl hanterbara som bättre. Här 
syns tydligt Schöns Dewey-influencer3. Enligt Deweys teori om undersökande är 
människan kontinuerligt engagerad i ett undersökande syftande till att komma 
ifrån upplevda problemsituationer. 

Schöns arbeten handlar i hög utsträckning om att skapa former för ett hur prak
tiskt kunnande ska kunna läras ut, vilket dock först krävt ett formulerande av en 

1 Se Schön (1983 och 1987). 
2 Se Schön (1988, 1992a och 1992b). 
3 Se diskussionen i kapitel 2. 
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praktikens empistemologi. Han har därför också formulerat ett sätt genom vilket 
handlande och ett praktiskt kunnande ska gå att förstås. 

Ett av de problem som Schön behandlat är hur det kan komma sig att vi, trots 
den oerhörda komplexitet1 som präglar alla våra handlingssituationer, kan hand
la på sätt som faktiskt kan se ut att vara rationella. Hans lösning2 är, enligt den 
tolkning som presenteras i denna avhandling, att postulera en rationalitet som är 
dels situationsberoende dels tyst. Det är en inre rationalitet vilken i hög grad är be
stämd av faktorer från en tyst, eller med ett annat ord dold dimension3. Vårt 
handlande är bestämt av en rationalitet som både är situationsbunden och un
dermedveten. För att förstå denna situationsbundenhet kan en läsning av Lucy 
Suchman vara på sin plats. 

I inledningen av Suchmans bok Plans and situated actions4 skisseras två skilda sätt 
att beskriva den ändamålsenliga, avsiktliga handlingen. Enligt den första är det 
viktigaste att man har en plan och att man hela tiden ser till att följa denna plan. 
Då kommer man också att nå det mål som man föresatt sig. Enligt den andra 
gäller att koncentrera sig till det mål som man vill nå och att man kontinuerligt 
kontrollerar och korrigerar eventuella avvikelser i relation till detta mål. 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 viktiga den faktiska positionen i 
relation till avsedd destination. 

Det skulle kunna vara frestande att tänka sig att de båda beskrivningarna som 
beskrivningar av två olika personers handlande, och tolka dem som uttryck för 
en skillnad i handlingsrationalitet och faktiskt angreppssätt. Suchman menar dock 
att det på det hela taget inte finns några grundläggande skillnader i människors 
handlingsrationaliteter. Vi har alla i grund och botten en rationalitet som gör att 
vi agerar situationsbundet och situationsberoende5. 

All handling är, menar Suchman, situationsbunden. I och med att omständighet
erna 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 andre sjöfa
raren. Det handlingsförlopp som Suchman beskriver har tydliga inslag av cyber
netik. Centralt är de bedömningar som görs av situationen och hur de avvikelser 
som iakttas från ett i många fall undermedvetet ideal leder till korrigeringar i 
form av nya handlingar. Planer blir i detta sammanhang framför allt resurser för 
ett situationsbundet handlande snarare än styrande för ett planenligt handlande. 

1 Schön talat om situationers komplexiteter i olika termer. Exempelvis som den osäkerhet, unik-
het och motsättning som präglar människors handlingssituationer. 

2 För att skapa förståelse för designprocesser använder Stolterman (1991) ett likartat angrepps
sätt. Hans angreppssätt är inspirerat av Collingwood (1946) och hans re-enactment theory som 
går ut på att nyttja "retrospektiv reflektion" som ett sätt för att bedriva historiska studier. 

3 Detta syftar alltså på det engelska begreppet tacit dimension vilket berörts i både avhand
lingens inledning och kapitel två. 

4 Suchman (1987) 
5 Den egentliga termen är situated action. Det går att tänka sig flera olika översättningar i s til 

med situations -beroende, -belägen, -bunden osv. I fortsättningen kommer jag dock att an
vända beteckningen situationsbunden. 
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En plan är i stort sett bara framträdande innan och efter själva handlingen. Den är 
framträdande före i form av föreställda scenarier, och efter i form av efterhands
konstruktioner. Att planen träder fram när vi ska beskriva vår rationalitet för ett 
visst handlande säger mer om hur planen påverkar vårt rekonstruerande än om 
själva handlandet. Efterhandskonstruktioner har en klar tendens att, i s in åter
blick, huvudsakligen komma ihåg de detaljer som stämmer överrens med upp
gjord plan. Föreställningen att vårt ändamålsenliga handlande är planstyrt är nå
got som är djupt rotat i vår kultur och vetenskapstradition. 

That term [situated action] underscores the view that every course of action depends in essen
tial 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 ac
tion out of a theory of plans, the aim is to investigate how people produce and find evidence 
for plans in the course of situated action. More generally, rather than subsume the details of 
action under the study of plans, plans are subsumed by the larger problem of situated ac
tion. 1 

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. Det är i viss utsträckning ett händelsestyrt handlande genom 
vilket ständigt nya och oförutsedda handlingsmöjligheter kan träda fram. Grun
den för handlande i detta perspektiv är lokala interaktioner med en omgivning 
vilka görs mer eller mindre med referens till abstrakta representationer av situa
tioner och handlingar. 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. 

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

För att beskriva handlandets tysta karaktär och inre rationalitet tar Schön hjälp av 
Michael Polanyi2. 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 
formulering där han säger att vi känner från "fingertip sensations to the quality 
of t he surface".3 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 ut
talanden. 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 tillämpande. 
Känslan är trots detta omeddelbar och påtaglig. Vi känner igen, och gör det di
rekt. 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 

1 Suchman (1987, sid. 50) 
2 Se exempelvis Polanyi (1983) 
3 Schön (1987, sid. 23) 

127 



Kapitel 8 - Praktikens processer 

känslor skulle våra beskrivningar i de flesta fall inte duga mycket till. Avståndet 
mellan beskrivning och känsla skulle bli alltför stort. 

Ett sätt för att förstå den rationalitet som Schön beskriver är som ett möte mellan 
yttre och inre tecken. Det är en rationalitet som innebär att man, med utgångs
punkt i ett inre i form av exempelvis gjorda erfarenheter, kan göra begripligt 
olika yttre skeenden som annars skulle varit såväl svårbegripliga som svårbe
dömda. Denna rationalitet handlar, i hög utsträckning, om att kunna se den speci
fika situationen som en situation man tidigare mött. Det vill säga, att kunna 
koppla olika yttre tecken till olika inre. I vad mån man klarar detta har en 
omeddelbar betydelse för hur man kommer att gå vidare från denna situation. 

Schön formulerar tre olika varianter av denna inre och situationsbundna rationa
litet1. Enligt den första varianten, kunskap-i-handling2, klarar den handlande av att 
koppla yttre tecken till inre och kan på så sätt hålla fast sin operativa uppmärk
samhet på sitt handlande och målen för detta handlande. Den handlande respon-
derar här på de variationer som dennes situationer konfronterar denne med. En
ligt den andra varianten, reflektion-i-handling, kan den handlande inte koppla de 
yttre tecken som denne möter till några inre varför dennes operativa uppmärk
samhet också flyttas från själva handlandet, och målen för detta handlande, över 
till dessa svårhanterliga yttre tecken. Den handlande tvingas här respondera till 
överraskningar, vilket gör att dennes handlande i viss utsträckning måste koncen
treras till att "få ordning på" dessa svårbegripliga och svårhanterliga yttre tecken. 
Enligt den tredje varianten, reflektion över ett handlande, har den handlande 
tvingats ge upp sina försök med att få ordning på dessa svårbegripliga yttre 
tecken och istället riktat sin uppmärksamhet mot det egna kunnandet och de inre 
tecken som alltså inte förmått skapa ordning i denna situation. 

Kunskap-i-handling står för det knowhow kunnande som ständigt kommer till 
uttryck i vårt intelligenta handlande, och som skapas och formas i handlandet och 
situationen. Kunskap-i-handling är en kontinuerlig aktivitet i vilken uppmärk
samhet, bedömning och justering är centrala inslag. Den erfarne tennisspelaren 
responderar normalt sett på variation. Han funderar över hur han ska lägga upp 
sitt spel och är uppmärksam på den boll som är på väg mot honom. Han be
dömer dess hastighet och ställer fötterna i rätt position. Plötsligt kan han dock 
tvingas koppla på en reflektion-i-handling. Genom att bollen hela tiden tenderar 
att flyga rakt upp i luften varje gång han slår en forehand tvingas han flytta sin 
uppmärksamhet från spelet till denna överraskning. Utan någon direkt medveten 
tanke provar han därefter några sätt för att komma underfund med varför boll
arna tenderar flyga rakt upp, och kommer efter en stund på att han inte riktigt 
kunnat sträcka ut sin slagarm tillräckligt långt. Efter detta kan han börja sträcka 
ut sin arm ordentlig och åter ställa om sin uppmärksamhet till själva spelet. 

1 Dessa rationaliteter kommer beskrivas utförligare längre fram. 
2 Möjligtvis skulle det vara mer korrekt att tala om ett kunnande- respektive ett reflekterande-

i-handling. Jag väljer dock att göra den översättning som Molander gör, nämligen kunskap-
respektive reflektion-i-handling. Se Molander (1993). 
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Det som hände i exemplet ovan var att denne tennisspelares situation uppvisade 
ett ansikte som han inte först kände igen. Detta gjorde att han tvingades flytta sin 
uppmärksamhet från sitt spel och sina mål till de yttre tecken som plötsligt störde 
hans spel. Om det inte hade varit så att hans reflektion-i-handling lyckats få ord
ning på denna överraskning är det troligt att han efter en stund skulle ha slagit 
om till en reflektion över sin kunskap- respektive reflektion-i-handling. Han skul
le då valt att flytta sin uppmärksamhet ytterligare ett steg, och denna gång mot 
utgångspunkterna för sitt handlande. Det vill säga, de "inre tecken" som gjort att 
han började söka efter en förklaring i hans sätt att sträcka ut sin arm. 

Ovanstående beskrivningar är kraftiga förenklingar av de varianter som Schön 
formulerat. Det jag vill lyfta fram är dock hur dessa varianter kan förstås genom 
att tala om riktad uppmärksamhet samt ett yttre och inre. Oftast responderar vi 
människor på variationer. Det vill säga, nyttjar en kunskap-i-handling. Till och 
från tvingas vi dock respondera även på överraskningar och på så sätt antingen 
nyttja en reflektion-i-handling eller reflektera över vårt handlande. När vi reflek
terar över vårt handlande stannar vi upp och tänker igenom vår kunskap-i-hand-
ling och vad det var som gick snett. När vi reflekterar i handling stannar vi däre
mot aldrig upp utan försöker direkt, i handling, gå vidare och skapa ordning i vår 
situation. Vi försöker omskapa situationen på ett sätt som åter ger den en tydlig 
mening. När vår reflektion-i-handling är som mest framgångsrik så innebär den 
att vi lyckats ta in en överraskning och gjort den till en del i vår rationalitet, och 
på så sätt även utvecklat vår kontinuerliga handlingsberedskap. 

När jag i fortsättningen kommer tala om en ordningsskapande rationalitet avses så
väl den kunskap-i-handling som den reflektion-i-handling som beskrivits ovan. 
Jag ser alltså denna som den övergripande rationalitet som tar sig uttryck i att 
den enskilde aktören följer såväl en kunskap- som en reflektion-i-handling. 

8,2. Handlingsprocessen 

Navet i den handlingsrationalitet som Schön för fram, alltså den rationalitet som 
jag valt att benämna en ordningsskapande rationalitet, är spänningen mellan 
yttre och inre tecken samt en känsla för situationen i dess helhet K I de fall då vi kan 
koppla yttre till inre tecken, eller, som Schön uttrycker det, kan se den specifika si
tuationen som en situation som vi tidigare mött, uppstår en känsla för situationen 
i dess helhet. Utifrån denna känsla för situationen kan vi bestämma vad som ska 
göras och hur detta görande ska utföras. Enligt Schöns begreppsram handlar det 
dock inte om inre respektive yttre tecken utan om den handlandes handlingsreper
toar och ideal respektive situation. I samma stund som vår handlingsrepertoar och 
våra ideal konfronteras med en situation så uppstår alltså vanligtvis en känsla för 
situationen i dess helhet. Åtminstone om situationen inte uppvisar några över
raskningar. 

1 Detta är en översättning av Schöns "sense of the situation as a w hole". 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 praktiska, utrymmesmässiga skäl, men 
också för att jag själv tänker mig dessa känslor som just en helhet. Se Schön (1987, sid 30-31). 
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What I want to propose is this: Quist [en lärare vid en arkitektutbildning] has built up a reper
toire of examples, images, understandings, and actions. His repertoire ranges across the de
sign 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 Quist's repertoire in
sofar as they are accessible to him for understanding and action. 

When a practitioner makes sense of a situation he perceives to be unique, he sees i t as so
mething already present in his repertoar.1 

Schön talar om en repertoar som aktiveras varje gång som vi konfronteras med 
nya situationer. Och, samtidigt som repertoaren blir konfronterad med nya situ
ationer så blir den också förändrad och berikad. I denna avhandling tänker jag 
mig alltså denna repertoar av exempel, bilder, insikter och handlingar som en 
handlingsrepertoar. Denna handlingsrepertoar är alltså central vid formandet av 
vår känsla för situationen i dess helhet, men det är också våra ideal. Samtidigt 
som vår handlingsrepertoar hjälper oss att se vad det är för en situation som vi 
befinner oss i så kommer våra ideal och värdesystem att ge stöd åt ett värde
rande och bedömmande. 

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 criteria I have described earlier in this chapter - whether 
he can solve the problem he has set; whether he values what he gets when he solves it (or 
what he can make of what he gets): whether he achieves in the situation a coherence of arti
fact 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 utgörs den av en hanterbar bild av aktuell situation. Vi har 
skapat en mening i den. Sedan utgörs den av en värdering av hur vi egentligen 
skulle vilja att denna situation såg ut. Vi har värderat den. Och slutligen så utgörs 
den av 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 denna si
tuation borde se ut. På så sätt kan man också beskriva det förlopp som formar 
vår känsla för situationen i dess helhet som ett meningsskapande, ett värdeskapande 
och ett handlingsskapande. En känsla för situationen i dess helhet innefattar en in
nebörd, en värdering, och en handlingsplan relativt den situation som den berör. 
Meningsskapande, värdeskapande och handling utgör de tre stegen i Schöns 
kunskap-i-handling och en ordningsskapande rationalitet. Givet varje ny hand
lingssituation läser, värderar och agerar vi. 

Figuren nedan är ett försök att åskådliggöra den rationalitet som Schön benäm
ner kunskap-i-handling. När vi befinner oss i en handlingssituation konfronteras 
vår handlingsrepertoar 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 situa
tionen. 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. Förloppet är alltså dynamiskt. I 
samma stund som en handlingssituation konfronteras med handlingsrepertoar 
och ideal påverkas såväl handlingssituation som handlingsrepertoar och ideal, 
och dessutom vår känsla för situationen i dess helhet. 

Figur 1. Tolkning av den rationalitet som benämns kunskap-i-handling.1 

Reflektion-i-handling handlar om att ta in olika överraskningar och efterhand gö
ra dem till en del i vår övergripande känsla för situationen i dess helhet. Reflek
tion-i-handling kan beskrivas som en reflektiv konversation med materialet i vår situ
ation genom vilken vi försöker skapa en ny ordning i vilken överraskningen ska 
bli en del och testar denna nya ordning genom olika på-platsen experiment. Är 
det så att situationens svar2 stämmer med vår nya ordning har vi lyckats skapa 
en ny, om än temporär, ordning att handla utifrån. Vi har skapat en ny ordning 
och en ny handlingsberedskap utifrån vilken vår nya kunskap-i-handling kan 
börja verka. 

En praktikers reflektiva konversation med materialet i sin situation är, säger 
Schön, en form av experiment i omskapande. Man ger situationen 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 situation. Den bär också med sig 
en idé om en önskad ändring och ett idealt tillstånd. Den är på så sätt en total bild 
av praktikerns värld, såväl normativt som deskriptivt.3 Det primära intresset för 
praktikern är att förändra sin situation till det ideala vilket görs med en implicit 
hänsyn till varje situations tröghet. 

Den sida av handlandet som utmärks av reflektion-i-handling 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 
inlevelse - distanserade överväganden av resulterande helheter. Sammantaget 
kan man säga att den reflektive praktikern hamnar i situationer som kräver en 

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

2 Schön talar i detta fall om situationens back-talk. 
3 Schön (1987, sidorna 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. 

/HandlingsrepertoarN 
\och ideal 

"Känsla för 
situationen 
i dess helhel 

^H^dlingssituation^ 

bestående av en mening, 
en värdering samt en 
handlingsplan av och för 
denna situation 
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påläggning 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. 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 reflektion-i-handling att utmana och berika 
handlingsrepertoaren med ytterligare erfarenheter. 

Figur 2. Tolkning av den rationalitet som benämns reflektion-i-handling. 

Varje ny ordning i en situation bär alltså med sig en idé om en önskad ändring 
och ett idealt tillstånd. Detta innebär också att samtidigt som praktikern lyckas 
skapa ordning i en situation så har han också ramat in 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 de personer 
som delar det värdesystem som utgjort grunden för hans bestämning. 

Det sätt på vilket vi människor i allmänhet tar oss igenom vardagen motsvarar 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 utveck
lats typfall, olika former av regler, förebilder och så vidare som på så sätt håller 
professionen samman. Professionens medlemmar delar handlingsrepertoarer och 
ideal som vi övriga inte behöver dela. I linje med detta kan man dock tänka sig 
att det utvecklas motsvarande typfall också inom verkligt stora grupperingar, ex
empelvis hela samhällen och kulturer. 

8.3, Att påverka ett handlande 

De två föregående avsnitten har förhoppningsvis givit en bild av den rationalitet 
som, enligt Schöns reflektiva praktik, utmärker allt handlande. Man kan säga att 
dessa två avsnitt försökt ge en bild av den rationalitet som utmärker såväl de per
soner som finns i en verksamhet som de personer som försöker förbättra olika 
verksamheter. Det vill säga, avhandlingens praktiker. För att förbättra verksam-
herer räcker det dock inte att känna till den typ av rationalitet som utmärker det 
egna eller andras handlande. Avhandlingens praktiker behöver också veta något 
om hur man kan förändra andras handlande, och därigenom även de handlings-
rationaliteter som verkar inom ramen för olika verksamheter. 

Med utgångspunkt i reflektiv praktik kan man konstatera en mängd komplika
tioner relaterade till att förändra andras handlande. Om man tänker sig detta för
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ändrande som en fråga om att föra över en viss rationalitet innebär detta att man 
dels ska föra över något som man inte ens själv med någon större säkerhet kan 
komma åt, dels att man ska förändra något som i huvudsak ligger dolt i "den an
dres" inre. Man ska föra över en del av sitt eget svåråtkomliga inre till den andres 
dito, och detta med enda beröringspunkt i en "gemensam" handlingssituation (Se 
figur 3 nedan). Vidare finns ständigt närvarande en paradox som säger att "den 
andre" ska upptäcka och ta åt sig ett kunnande utan att på förhand veta vilket 
detta är eller hur det ser ut. Denne måste söka efter något som han inte på för
hand kan känna till eller få beskrivet. Att lära sig ett praktiskt kunnande handlar i 
hög utsträckning om att lära sig göra saker som man inte vet hur man ska göra, 
och där förmågan att se spelar en mycket stor roll. Det gäller att lära sig se saker 
som man faktiskt inte kan se. 

Att "den andre" ska lära sig något som denne varken vet hur det ser ut eller kan 
få beskrivet för sig leder fram till ytterligare en komplikation. På vägen mot en 
ny rationalitet kommer denne tvingas utstå förvirring och förvåning genom att 
successivt konfronteras med situationer vilka först framstått som fullständigt 
meningslösa men efter hand uppvisat innebörder med en mängd långtgående 
implikationer. Genom att detta lärande av en ny rationalitet samtidigt innebär ett 
visst övergivande av en "gammal" dito, det vill säga handlingsrepertoarer och 
ideal som sedan lång tid tillbaka format denne persons handlande och varande, 
kommer det ofta vara starka känslor med i bilden. Att förändra ett handlande 
och en rationalitet är inte som att byta skjorta. Det är en djup förändring som till 
viss del innebär ett distanserande till gamla utgångspunkter och ideal. 

Flera av de komplikationer som är förknippade med att förändra "den andres" 
handlande beror också på den karaktär som Schön identifierat i situationer. Ge
nom varje situations komplexitet och outtömlighet finns inga direkt förenklande 
omständigheter att hitta där. Den andre måste successivt skapa sätt för att få 
ordning på denna komplexitet och outtömlighet, utan stöd från några entydighe
ter eller "rätta svar". 

Känsla för 
design- alt. 
lärandesitu^, 

Känsla för 
design- alt. 
lärandesitu. 

Leper toar^ Repertoar, 
ideal „ 
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£åga Designsituation/ 

lärandeiituation 

Figur 3. Problematiken relaterad till att föra över en viss rationalitet. 

Man kan säga att Schöns diskussioner om hur en reflektiv förmåga ska läras ut är 
ett försök att bemästra de komplikationer som följer utifrån den rationalitet som 
han formulerat. Om man byter ut "den andre" mot "student" säger också Schön 
att studenten måste lära sig själv och bara kan göra detta genom att börja göra 
sådant som hon ännu ej vet vad det är. I och med att hon börjar göra, kommer 
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hon dock att föra fram sig själv till situationer från vilka hon kan börja känna igen 
det kunnande som hon hela tiden varit på jakt efter. 

För att utveckla sin syn på hur ett handlande ska kunna "läras ut"1 diskuterar 
Schön olika former av designstudios. I dessa studios är tanken den att studenten 
på egen hand, i en nästan verklig miljö, ska få lära sig praktikens konventioner, 
restriktioner, språk och bedömningssystem. I detta ligger mönster av kunskap-i-
handling, olika former av systematisk kunskap och dessutom en handlingsreper
toar 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 upp
gifterna inom respektive praktik. Formen innebär en hög grad av interaktion 
med dels en tränare dels andra studiekamrater. Från tränarens sida handlar det 
mycket om demonstrationer, råd, ifrågasättanden och kritik. Från studentens 
sida handlar det om att uppmärksamma och försöka. Man kan betrakta den me
todik som Schön anvisar som en reflektions- och konfrontationsmetodik. 

Det viktiga i dessa studios är att studenten börjar göra något vilket dels ger träna
ren något att börja kommentera dels innebär en möjlighet för studenten att kon
fronteras med situationer som hon annars knappast skulle ha fått se. Båda måste 
också kunna förstå och tolka varandras meddelanden för att kunna komma in i 
en gemensam reflektion-i-handling och uppnå en samstämmig uppfattning om 
innebörder. Den kommunikation som pågår mellan de båda nyttjar både medde
landen och handlingar, och som tränare gäller det att kunna beskriva och visa på 
det viktiga och rätta utan att ha tillgång till explicita och tydliga regler. Det gäller 
att kunna visa olika handlingar och sätt att skapa mening trots, och mitt i, situa
tionens outtömlighet. Genom att det varken finns kunskap som passar varje situ
ation eller rätta svar på alla problem måste studenten lära sig ett kunnande som 
går utöver olika tydliga regler och metoder genom att skapa och testa nya sätt att 
förstå och bestämma olika problemsituationer. 

Utmärkande för den dialog som sker mellan tränare och student är att den försi-
går i en kontext av design, nyttjar både ord och handling, samt beror på de in
blandades gemensamma reflektion-i-handling. För tränaren är detta en reflek-
tion-i-handling och ett experiment i kommunikation. Han testar dels studentens 
förståelse dels effektiviteten i sina egna råd. För studenten gäller att skapa me
ning i tränarens handlingar och meddelanden, och därefter testa denna mening 
genom eget görande. Det är viktigt att deras möte och handledning sker i studen
tens egen designkontext och behandlar hennes frågor och svårigheter. Därigen
om kan man dra nytta av dennes operativa uppmärksamhet, och dessutom ge 
studenten möjlighet att tämligen omgående vidta nästa drag. Tränaren kan också 
då och då förflytta studentens uppmärksamhet till nya aspekter av deras "ge
mensamma" situation och ta tag i studentens egna ord och behandla dem på 
"korrekta" 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. 

1 Egentligen säger alltså Schön att detta handlande inte går att lära ut. Bara lära in. När jag 
skriver "lära ut" avser jag dock de ansträngningar som exempelvis avhandlingens praktiker 
satsar på att föra över en viss rationalitet och ett visst sätt att handla till någon annan person. 
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För Schön är imitationen något fundamentalt som vi, mer eller mindre uppenbart 
sysslar med livet igenom. Genom att imitera försöker vi få vissa inre tecken och 
känslor att överensstämma med vissa yttre. Genom att imitera så gör man, trots 
bristen på en egen känsla för situationen i dess helhet, ett drag vilket gör det 
möjligt att göra erfarenheter och komma i kontakt med situationer som man an
nars inte skulle gjort. Man kan säga att man får följa med på och delta i ett hand
lande, och utföra saker som man ännu ej förstår, men därigenom också får se 
meningar som man inte väntat sig få se. Detta gör att det som först bara var en 
imitation plötsligt blir den egna erfarenheten. Studenten kan börja bygga upp en 
egen handlingsrepertoar av se-som och göra-som. 

Schön diskuterar alltså sätt för att lära ut en viss handlingsrationalitet, och därige
nom också hur man ska kunna hantera olika komplikationer relaterade till ett 
förbättringsarbete. Det vill säga, hur man som praktiker ska kunna förändra and
ras handlande. Han lyfter även fram ett par betydelsefulla krav för att detta för
ändrande ska kunna lyckas. Några av dessa, som exempelvis att studenten måste 
utstå förvirring och förvåning och dessutom klara av att det rör sig om förän
dringar på en tämligen genomgripande nivå, har berörts tidigare. Ytterligare ett 
betydelsefullt krav är, menar Schön, tränarens äkthet. Utan en sådan är risken för 
en förfelande tvetydighet mer än överhängande. Dessutom betonar han betydel
sen av att hela tiden hålla helheten levande. Delprocesser kan eventuellt beskri
vas, men handlande är holistiskt och delen behöver alltid helheten för att få rätt 
mening. Dessutom understryker han att man måste göra för att lära. Först då får 
råd och anvisningar någon mening. 

Schön ser framför sig olika resultat från det lärande som han diskuterar i anslut
ning till en designstudio. Det är en massa poler mellan ett lyckat och ett miss
lyckat resultat. Ett sådant polpar är att bara kunna upprepa ord till att ha en dju
pare förståelse för deras innebörd. Ett annat är mellan att lära sig vissa konkreta 
procedurer till att kunna kombinera och utföra ett nät av sammanhängande ak
tiviteter. Ett tredje par är mellan att bara lära sig specifika projekt mot att kunna 
se och hantera varje ny situation via sin handlingsrepertoar och sina ideal. Det 
sista är mellan en överinlärning 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 värderas. Det Schön tycker sig ha kunnat iaktta är att i takt 
med att dialogen närmar sig en ideal gemensam reflektion-i-handling tycks lä
randet bli bredare, djupare, mer substantiellt, holistiskt och sammansatt. 

8.4. Det organisatoriska handlandet och dess dolda dimension 

Schöns behandlande av praktikens processer rör sig i huvudsak på det individu
ella planet. Några som istället rör sig på det organisatoriska planet, till stor del 
dessutom med inspiration från Schön, är Claudio Ciborra och Giovan Francesco 
Lanzara1. De vill, i ett flertal artiklar2, visa att informationssystem är kapabla att 

Även dessa två forskare betraktar jag som i grunden inspirerade av John Dewey s filosofiska 
pragmatism, dels genom Donald Schön dels genom Chris Argyris. Båda är starka anhängare 
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interagera med både strukturerade och institutionella ordningar samt de hand
lingsrepertoarer och ideal som aktualiseras när människor utför1 och utövar 
ålagda rutiner. För att fånga denna komplexa mix av kognitiva2 och institutio
nella faktorer3 introducerar de termen formativ kontext4. 

Om man säger att Schön fokuserar individens handlingsrationalitet kan man säga 
att Ciborra & Lanzara fokuserar organisationens dito. Om man säger att Schön 
behandlar frågan hur det kan komma sig att ett handlande kan framstå som ra
tionellt och ändamålsenligt trots våra handlingssituationers komplexitet och vår 
oförmåga att ge tillförlitliga beskrivningar av vad vi gör, kan man säga att Cibor
ra & Lanzara behandlar hur det kan komma sig att medlemmar i en och samma 
organisation vanligtvis uppvisar likartade drag i sitt handlande, att implemente-
randet av ett informationssystem ofta utlöser antingen en tröghet eller innova-
tivkraft, samt att informationssystems organisatoriska roll oftast skiftar och dri
ver. För Schön utgör den enskildes handlingsrepertoar och ideal en betydelsefull 
och dold utgångspunkt för dennes handlande. För Ciborra & Lanzara utgör orga
nisationens formativa kontext på samma sätt en betydelsefull och dold utgångs
punkt för en organisations och dess medlemmars handlande. En organisations 
formativa kontext utgör en kraft liknande den enskildes handlingsrepertoar och 
ideal. Den går dock inte att enbart hänföra till individer. Formativ kontext syftar 
på meningsstrukturer som är delade, och som till viss del gått in i konkreta situationer. 

Genom begreppet formativ kontext vill Ciborra & Lanzara understryka att infor
mationssystem är del i en interaktion som utvecklas i flera riktningar. Informa
tionssystem är relativt öppna och formlösa, oavsett initiala avsikter. Så fort de ut
formats och införts i någon verksamhet kan de dock påverka existerande forma
tiva kontext på en mängd oåterkalleliga sätt, och detta obemärkt. Informations
system kan föra in en verksamhet på helt nya spår och mot utförandet av helt 
nya rutiner, och på så sätt bli del av den formativa kontext där framväxande ruti
ner prövas och etableras. Organisationens aktörer är alltså, enligt detta perspek
tiv, alltid under inflytande av en djupt belägen meningsstruktur vilken kan för

av det handlingsperspektiv som utmärker Deweys lära. Ciborra och Lanzara har också spen
derat längre perioder hos dessa sentida amerikanska pragmatister. 

2 Se Ciborra & Lanzara (1990 och 1994) 
1 Ett term som blir viktig här är det engelska begreppet enact. En svensk översättning skulle 

kunna vara utföra vilken dock inte är riktigt bra. I svenskan är det främst uppgifter och lik
nande som utförs och knappast föreställningar, fördomar och liknande. Den innebörd som 
jag försöker upprätthålla rakt igenom hela denna avhandling är mer åt den engelska, det 
vill säga att också de senare kan bli utförda. 

2 Dessa kognitiva faktorer utgörs bland annat av enskildas handlingsrepertoarer och ideal. 
3 Dessa institutionella faktorer kan liknas vid människors invanda sätt, exempelvis rutiner, 

procedurer, hierarkier, arbetssätt och så vidare. 
4 Den engelska termen är formative context varför en tänkbar svensk översätting av det första 

ledet skulle kunna vara formande, danande men också form bar. I och med att termen är cen
tral och dessutom rikare en någon enskild svensk motsvarighet ser jag dock både möjlighe
ter och fördelar med att ligga närmare den engelska termen. Med mitt svenska begrepp for
mativ avses en sammansmältning av paret danande - formbar. 

Det kan till en början vara svårt att upprätthålla en bild av vad formativ kontext egentli
gen står för. Organisationskultur är dock ett av de begrepp som ligger närmast. 
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klara såväl deras skickligheter och trögheten i deras lärande, som deras omedve
tenhet om de egna praktikernas faktiska realiteter. 

Den formativa kontexten utgörs, säger Ciborra & Lanzara, av en uppsättning för
existerande stabila ordningar1 och kognitiva ramar2 som organisationens aktörer 
har med sig och rutinmässigt utför i situationer av handling. Den innefattar både 
en organisatorisk3 och en kognitiv dimension och har långtgående subtila in
verkningar på organisationen i dess helhet. Den utgör en underliggande och 
omedelbar utgångspunkt för handlande genom att vara en genomsyrande kraft 
som dels ger riktning och mening dels formar utrymme och möjligheter till aktö
rers och organisationers handlande. Man kan alltså säga att den formativa kon
texten utgör en grund för aktörers och organisationers utförande och utforman
det av olika rutiner, men att de vanligtvis gör detta i det "fördolda". Normalt 
verkar en formativ kontext under det att den tas för given. Detta ändras dock of
tast dramatiskt när något överraskande inträffar. När det sker, sker ett begrepps-
och tankemässigt sammanbrott4. 

Resultatet från en formativ kontext i handling är en väv av rutiner, roller och 
uppgifter som ser ut att äga en aura av naturlighet för alla de personer som dag
ligen utför och vistas bland dessa rutiner. Det som är utmärkande är att en for
mativ kontext tas fram och nyttjas i de situationer då någon av organisationens 
aktörer måste skapa mening i dagliga rutiner och skapa förändringar för att bli 
mer effektiv. En formativ kontext är det som kopplar individen och kollektivet till 
praktiken, det vill säga dess objekt, relationer, människor och så vidare. Den är 
formande för de sätt som människor uppfattar, förstår, skapar mening, utför och 
organiserar sig i en situation relaterad till plats och tid. Den kan också både hjälpa 
och hindra människor att se och göra saker på nya sätt. Den kan förblinda dem 
till de gamla. 

När en formativ kontext utförs är den ett uttryck för en social i nsikt som går utö
ver individens. Det är en insikt förkroppsligad i material, symboliska artefakter, 
organisatoriska strukturer och procedurer, institutionella ramar, men också i ak
törer och i de relationer som binder samman aktörer och deras arbetsredskap. En 
formativ kontext är, säger Ciborra & Lanzara, ett slags organisatoriskt medvetande 
under vilket alla representationer är lagrade i väntan på att få omsättas i hand
ling. De är alltså noga med att hålla kvar en social dimension och menar att idén 
om en formativ kontext vilar på teorier om social interaktion och om mening. Ett 
sökande efter en formativ kontext måste därför göras i interaktionen mellan indi
vider och inte i den enskildes medvetande. En formativ kontext löper på så sätt 
mellan individers med vetanden och förbinder dem till en yttre värld. 

Begreppet formativ kontext ska förstås, menar Ciborra & Lanzara, utifrån ett 
handlingsorienterat perspektiv. Det måste pågå ett handlande för att det ska kun

1 Bland annat invanda rutiner och procedurer. 
2 Bland annat enskildas handlingsrepertoarer och ideal. 
3 En organisatorisk dimension handlar bland annat om hur man organiserat en praktik. 
4 Man kan här se tydliga paralleller till Schöns distinktion mellan kunskap- och reflektion-i-

handling. 
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na existera en formativ kontext. När kulturella särdrag, organisatoriska former, 
specifika procedurer och materiella artefakter fungerar som icke ifrågasättbara 
utgångspunkter eller hjul i ett utförande eller utformande av rutiner i en hand
lingssituation; då kan dessa bli beståndsdelar i en formativ kontext. 

Distinktionen (och kopplingen) mellan organisatoriska rutiner och deras under
liggande formativa kontext är, menar Ciborra & Lanzara, av yttersta betydelse 
vid design och implementation av informationssystem. Detta beror på att objektet 
för dessa aktiviteter inte bara utgörs av de nya rutinerna, programvarorna, dato
rerna och så vidare, utan också av en ny formativ kontext. På så sätt, menar de, 
måste designstrategier handla om att tina upp och omstrukturera de insikter och 
meningsstrukturer som är gömda i organisationers formativa kontexter, vilket 
dock inte behöver vara lätt. När det mesta fungerar smidigt tenderar detta att 
koppla loss individerna och organisationen från deras underliggande formativa 
kontexter. På samma sätt som handlingsrepertoarer och ideal innefattar formati
va kontexter kvalitéer som gör dem svåra att komma åt och förändra. Formativa 
kontexter kan ses som spår av enskildas handlanden, och därigenom också som 
uthålliga, underliggande strukturer som har frambringat och stabiliserat olika in
sikter och institutionella artefakter under en organisations hela historia. 

Till viss del, säger Ciborra & Lanzara, består informationssystem av formalisera-
de komponenter som hårdvara, mjukvara, regler, funktioner och så vidare. Men 
dessa kan inte ensamma bestämma hur informationssystem och processer beter 
sig fullt ut. Runt omkring dessa formgivna komponenter finns rutiner och ingri
panden iscensatta av personer som ständigt, på grund av en formativ kontext, 
kan ta oförutsedda vägar i sitt handlande. Detta är rutiner och ingripanden som 
utvecklas och prövas kontinuerligt på en lokal ofta undermedveten grund, och 
därför utanför de övergripande planer som designers och utvecklare tänkt sig. 
Det inflytande som denna process kan utöva på hur ett informationssystem och 
dess processer i slutändan faktiskt kommer att bli går inte, hävdar Ciborra & Lan
zara, att undvika. Varje informationssystem går på så sätt också att betrakta som 
ett provisorium. Det skiftar och driver och är ständigt på väg mot nya roller och 
innebörder. 

Den kunskap och erfarenhet som förseglats i formativa kontexter är uttryck för 
vad som, enligt Ciborra & Lanzara, kan kallas för det uppenbaras rationalitet. De 
är, i handling, tillgängliga kognitiva resurser som varken behöver ifrågasättas el
ler prövas när de ska nyttjas. Men lika tillgängliga som de kan vara i handling, 
lika svårtillgängliga kan de vara vid förändring. De kvalitéer som innebär en så
dan styrka i organisationens handlande innebär samtidigt besvärliga problem i 
samband med planerade förändringsprocesser. De är svårtillgängliga när de som 
mest behöver göras medvetna och explicita. 

Informationssystem är, enligt Ciborra & Lanzara, dynamiska artefakter som i 
likhet med formativa kontexter delar en slags dubbel natur. Å ena sidan är de nå
got stabilt och ofrånkomligt, å andra sidan är de ständigt föremål för lokal revi
sion och fluktation. Ett informationssystem innefattar och håller tillbaka en mer 
komplex kvalitet än vad som vanligtvis antas. Vi måste därför inse, menar Cibor
ra & Lanzara, att vad vi betraktar som naturligt beror på en formativ kontext 
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som kan komma att förändras, och på så sätt göra så att artefakter och företeel
ser förlorar deras vanemässiga innebörder. 

Nya sofistikerade tekniker pekar ofta i riktning mot nya framväxande formativa 
kontexter. Detta kan förklaras, menar Ciborra & Lanzara, genom deras dyna
miska karaktär och förkroppsligande av nya alternativa formativa kontexter. De 
är ett resultat från en utformnings- och användningsprocess som utmärks av en 
design-i-handling och ett fortlöpande omskapande, och har på så sätt blivit bärare 
av nya möjliga sätt att se och göra. 

Alla informationssystem uppvisar drag av en formativ kontext. Detta kan förkla
ras genom att formativa kontexter danar informationssystem, och användningen 
av dessa system förkroppsligar former för praktiskt kunnande. Alltså, ett informa
tionssystem kan föra med sig en ny kognitiv bild genom vilken människor kan 
förstå, agera och kommunicera i olika specifika situationer. 

Att designa ett informationssystem, säger Ciborra & Lanzara, innebär i hög ut
sträckning att förändra och omstrukturera de fasta överenskommelser och bak
omliggande förutsättningar utifrån vilka människor formar och utför sina rela
tioner och praktiska göromål. Informationssystem ska därför alltid behandlas och 
designas utifrån två skiljda nivåer. De utformade rutinernas, och de formativa 
kontexternas. Vid utformandet av dynamiska artefakter går det aldrig att fly un
dan frågor om hur man ska studera och designa formativa kontexter. Dessa arte-
fakter och kontexter går in i varandra alltför mycket för att något sådant skulle 
vara möjligt. 

Man kan bara påverka en formativ kontext genom att intervenera i situationer. 
Samtidigt är detta också det bästa (och troligtvis det enda) sättet för att få insikt i 
en formativ kontext. Att intervenera innebär att utmana de institutionella ord
ningar på vilka status quo baseras, vilket på så sätt både handlar om design och 
studium. Interveneringens logik är inriktad mot att handla och förstå i situationer 
genom att genomföra praktiska experiment, och detta för att: pröva formativa 
kontexter, lyfta fram konflikter och motsägelser, utforska avvikelser från rutiner, 
och kunna formulera alternativa formativa kontexter. 

8.5. Reflektiv praktik, relaterad till projekt och verktygssyn 

I slutet på kapitlet om verktygssynen formulerades ett antal antaganden relate
rade till en verktygssyn och eventuellt också till de problem som iakttogs i de 
studerade projekten. Det tredje av dessa antaganden rörde ifall informationssystem 
är något uppenbart eller om ett dylikt antagande snarast leder till problem med 
missuppfattningar och orättvisa omdömen. Utifrån de formuleringar som främst 
Schön gjort av praktikens processer är mening något som tilldelas i konkreta si
tuationer med utgångspunkt i det praktiska kunnandets dolda dimension. Detta 
gör att varken situationer eller dess material (ting, artefakter, informationssys
tem) kan betraktas som uppenbara. Ett antagande som ligger närmare tillhands 
utifrån en reflektiv praktik är att de är kulturellt dynamiska, det vill säga under in
flytande av men också utövandes ett inflytande på dess omgivande dolda dimen
sion. Utifrån detta senare antagande blir det också självklart att specifika informa
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tionssystem kommer att tolkas och bedömas olika, vilket bland annat oundvikli
gen leder till vad som skulle kunna uppfattas som missuppfattningar och orätt
visa omdömen. 

Det fjärde verktygsrelaterade antagandet handlande om ifall tänkbara användning
ar av ett informationssystem skulle vara förutsebara och överblickbara i och med att 
dess användningsmöjligheter är uppenbara, eller om ett dylikt antagande snarare 
kommer leda till problem med oförutsedd felanvändning. Utifrån reflektiv prak
tik bestäms vårt faktiska handlande genom ett dynamiskt förlopp under vilket 
vår situation konfronteras med vår handlingsrepertoar och våra ideal. Betraktade 
som ett handlande kan därigenom en användning av ett informationssystem al
drig betraktas som överblickbar. Istället kan den sägas vara situations- och kul-
turdeterminerad på samma sätt som allt handlande. Utifrån reflektiv praktik är 
det självklart att användningen av informationssystemen i de studerade projek
ten skulle utvecklas på sätt som inte gick att förutse med utgångspunkt i informa
tionssystemens utformningar. 

Det sjätte antagandet som formulerades i anslutning till en verktygssyn rörde ifall 
designprocessen är ett problemlösande eller om ett sådant antagande snarare kan ses 
som upphov till fastlåsta mål- och problemarbeten. Utifrån reflektiv praktik är en 
central ingrediens i såväl designarbete som lärande ett reflekterande över de ut
gångspunkter och erfarenheter som guidar det egna handlandet. Detta innebär 
att designprocessen, som ett handlande betraktat, innefattar inte bara problem
lösning utan också mål- och problembestämning. Såväl mål som problem kom
mer och bör utgöra föremål för reflektion och revision. Det är därigenom ytterst 
tveksamt ifall en designprocess skulle främjas av försök att enbart koncentreras 
till ett problemlösande, förankrat i några tidigt bestämda mål- och problemfor
muleringar. En dylik fast punkt torde snarare, med utgångspunkt i reflektiv 
praktik, med stor sannolikhet leda fram till ett stelt och improduktivt mål- och 
problemarbete. 

Det sjunde antagandet som lyftes fram i samband med en verktygssyn handlade 
om huruvida designprocessens arbetsstycke enbart skulle utgöras av yttre faktorer 
eller om ett dylikt antagande snarare skulle kunna förklara de svårigheter som 
studerade praktiker hade med att bryta berörda användares förändringsovilja. 
Enligt reflektiv praktik fordras en förändring av praktikens inre dimensioner för 
att en förändring och förbättring även av dess yttre ska vara möjlig. Detta byg
ger på antagandet att denna inre dimension är en såväl oundviklig som ytterst 
påtaglig kraft i praktikens alla processer. Detta gör det rimligt att ett designarbete 
koncentrerat till "yttre" faktorer, genomfört utan några som helst medvetna för
sök till att förändra denna tysta dimension, borde innebära svårigheter i att han
tera och lösa upp en förändringsovilja. Enligt Schön respektive Ciborra & Lanzara 
kan en konfrontations- och reflektionsmetodik alternativt intervention vara sätt 
för att i grunden förändra andras handlande. Inte minst genom att dessa "meto
der" innebär att de berörda människorna blir konfronterade explicitgjorda impli
kationer av deras egna handlingar. 

140 



9. KONTEXTUELL IT-FÖRSTÅELSE 
I de två föregående kapitlen har två olika teoretiska arbeten, först Churchmans 
systemteori och sedan den begreppsram som utvecklats kring Schöns reflektiva 
praktik, formulerats och applicerats på de problem som härleddes ur en verk
tygssyn. I detta kapitel ska dessa teorier få utgöra grund för formulerandet av ett 
alternativ till en verktygssyn, nämligen en kontextuell IT-förståelse. 

Med utgångspunkt i ett systemtänkande och reflektiv praktik är varje informa
tionssystem en artefakt med systemiska och kulturellt dynamiska egenskaper. En kon
textuell IT-förståelse utgår från att informationssystem har dessa egenskaper och 
betraktar varje informationssystem som del i olika större värdeskapande processer 
under det kontinuerliga inflytandet av en dold dimension. 

I detta kapitel ska jag försöka utreda vad det betyder att säga att informations
system är systemiska och kulturellt dynamiska, och vilka krav som detta för med 
sig på sätt att se på informationsteknik. Jag ska också försöka illustrera vad den 
kontextuella IT-förståelsens fokusering på informationssystem som del i olika 
värdeskapande processer och under inflytande av olika dolda dimensioner inne
bär. Kapitlet inleds med en introducerande diskussion om begreppen kontext och 
förståelse. 

9.1 En inledande begreppsdiskussion 

Att sätta etikett på och benämna det alternativ till en verktygssyn som jag formu
lerar med utgångspunkt i ett systemtänkande och en reflektiv praktik var inte 
lätt. Valet av "kontextuell IT-förståelse" var varken självklart eller enkelt. För att 
ge en första bild av grunden till detta val finns dock skäl att titta närmare på be
greppen kontext och förståelse. 

Begreppet kontext 

Kontext är ett begrepp som tycks bli allt vanligare inom modern IT-forskning. Det 
skrivs böcker1, det anordnas konferenser2, det utvecklas tekniker3, det hålls kur
ser4 och så vidare som på olika sätt anspelar på informationsteknik i kontext. 
Man kan fråga sig vad som är upphovet till detta, och i vilken utsträckning de in
nebörder som läggs i begreppet överensstämmer med varandra. Om man går till 
en vanlig ordbok kan man mötas av den strikta definition som säger att kontext 
är vad som står omkring ett ord eller ett ställe i en text, eller den något vidare 
som pekar ut situationen eller sammanhanget kring ett yttrande5. Om man går 

1 Dahlbom & Mathiassen (1993) 
2 Se Kyng & Mathiassen (1995). 
3 Näslund (1996) 
4 Under våren 1997 hölls, vid institutionen för informatik vid Umeå universitet, en doktorand

kurs på med namnet "IT in context". Examinator var Victor Kaptelinin vid samma institution. 
5 Malmström m.fl (1990) 
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till ett mer avancerat lexikon kan man även mötas av kontext i en pragmatisk be
märkelse som innebär att begreppet blir utvidgat till att omfatta alla relevanta 
drag hos den situation i vilken den talande eller skrivande befinner sig. Det vill sä
ga, de drag som tjänar att bestämma den mening ett framställt yttrande har1. För 
att förstå dess användning inom modern IT-forskning och i denna avhandling 
fordras en något utförligare begreppsdiskussion. 

Ett sätt som man använder begreppet kontext inom IT-forskningen är som en 
behållare, och därigenom som ett vidgande av det objekt som IT-forskningen ska 
fokusera. Exempelvis i form av en arbetsplats2. Kontext kan också ses som ett 
mer radikalt sätt för att flytta gränserna för det objekt som studeras och därige
nom även platsen för var studier egentligen kan och ska utföras. Begreppet kan 
ses som ett skäl till att studera informationsteknik i dess specifika användningssi
tuationer, men också som ett skäl till att mjuka upp gränserna mellan centrum 
och periferi3. Begreppet kontext kan dessutom sätta fokus på forskarens egen 
medverkan i det studerade i så måtto att forskningspraktiken blir en del av den 
studerade praktikens kontext. Kontext blir ett sätt för att göra forskaren till en del 
i IT-forskningens objekt4. 

Precis som Ciborra & Lanzara5 kan man vidare tänka sig kontext som uttryck för 
en betydelsefull och oundviklig kraft som är svår både att få grepp om och lokali
sera6. I så måtto kan begreppet kontext ses som ett skäl till att rikta fokus mot 
den vitala dynamiska relation som finns mellan artefakt och kontext. Ett informa
tionssystems kontext kan med denna utgångspunkt ses som något formlöst, 
mjukt och mångtydigt som försvinner bort någonstans mellan för- och bak
grund, men också som något kraftfullt som oundvikligen inverkar på varje infor
mationssystems verksamhetsbidrag7. 

Om man framför allt fokuserar den meningsskapande sidan av ett någots kontext 
kan även tolkning komma in i synfältet. I denna bemärkelse används begreppet 
kontext på ett sätt som kan jämföras med ett begrepp som kultur och något som 
inte bara formar utan också kommunicerar innebörder och meddelanden mellan 
sociala aktörer och deras omgivningar. I denna bemärkelse blir kontexter till ett 
slags meningsstrukturer som möjliggör för olika aktörer att skapa ömsesidigt 
igenkännbara innebörder i situationer och handlingar. Kontexter blir till en slags 
resurs i all mänsklig kommunikation och interaktion8. 

Begreppet kontextuell IT-förståelse syftar till att hålla kvar den mångfald och de 
spänningar som samtliga de tolkningar som presenterats ovan innebär. "Kontex
ten" i kontextuell IT-förståelse ska innebära ett levandegörande av ett samman-

1 Lübcke (1988) 
2 Detta berörs i Kuuti (1991) 
3 Hutchins (1995) 
4 Cooper et al (1995) 
5 Se kapitel 8.4 ovan. 
6 Ciborra & Lanzara (1990, 1994) 
7 King (1994) 
8 Mantovani (1996) 
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hang och en svårfångad gräns, en behållare, en meningsbestämmare, ett inkor
porerande av såväl betraktare som aktör, ett ytterst vitalt och dynamiskt förhål
lande, en kraft, en illusion och konstruktion som hela tiden försvinner mellan för-
och bakgrund, samt något kulturellt medierande. 

"Contextual design"1 och "Contextual inquiry"2 är ansatser som vuxit fram inom 
MDI-fältet. Det kontextuella i dessa ansatser handlar i huvudsak om att forsk
ningen och designen måste flytta in i de faktiska användningssituationer där in
formationssystemen används. Det kontextuella i dessa ansatser syftar till en situ
ationsnärhet och egentligen inte, vilket är innefattat i det kontextuella i kontextu
ell IT-förståelse, på någon perspektivförskjutning eller vidgande av fokus. En 
kontextuell IT-förståelse syftar till ett kontinuerligt omprövande av de fokuse
ringar, den situationsnärhet, samt det djup (förmåga att komma under ytan till 
det observerbara) som en designer eller en forskare låter sina handlingar präglas 
av. Engeström3 talar om lärande som en fråga om att kontextualisera centrala be
grepp och förmågor. En sådan användning av begreppet kontext ligger klart i lin
je med en kontextuell IT-förståelse. 

Begreppet förståelse 
Begreppet förståelse, med dess epistemologiska och ontologiska innebörder, dis
kuterades redan i kapitel två. Här ska jag därför bara helt kort beröra detta be
grepp och dess roll i en kontextuell IT-förståelse. Om man återigen vänder sig till 
en ordbok kommer man se att förstå brukar liknas vid att begripa och fatta, och 
att förståelse är något som man har om eller för något4. Att tala om förståelse i 
kontextuell IT-förståelse är att understryka att kontextuell IT-förståelse är något 
som man kan ha, men också att det handlar om något och är till för något annat. 

Genom att lyfta fram kontextuell IT-förståelse som något som blir verkningsfullt 
först när någon har denna förståelse vill jag samtidigt understryka att det handlar 
om ett sätt att se på informationsteknik och ett kunnande som fordrar ett tillgo
dogörande och inte bara ett enkelt applicerande. En kontextuell IT-förståelse är 
primärt något som någon kan ha och därigenom något som ska genomsyra den
nes handlingar. En kontextuell IT-förståelse betonar att det handlar om ett hand
lande, och en förståelse^. 

Att tala om förståelse är vidare ett sätt för att understryka att en kontextuell IT-
förståelse inte utgör en representation eller avbildning. En kontextuell IT-förståel
se är orienterad mot betydelser och innebörder, och sådant som ska förstås för 
att ligga till grund för handlande. Att tala om föreståelse är avslutningsvis också, 
med risk för att upprepa redan klargjorda omständigheter, ett sätt att lyfta fram 
ett deltagande och inte ett observerande. Som del i en kontextuell IT-förståelse 
ska finnas en empati för och en medverkan i berörda människors problemsitua
tioner. Det engelska ordet för förstå kan, genom att skrivas "understand", illus-

1 Wixon et al (1990) 
2 Holtzblatt & Jones (1993) 
3 Engeström (1990) 
4 Malmström m.fl (1990) 

143 



Kapitel 9 - Kontextuell IT-förståelse 

trera denna deltagande innebörd i begreppet förståelse och i en kontextuell IT-
förståelse. Den människa som förstår ställer sig, i ödmjukhet inför det som denne 
konfronteras med, under. 

9.2 De systemiska och kulturellt dynamiska egenskaperna 

Kontextuell IT-förståelse ska delvis betraktas som en kritik av alltför enkla IT-be-
skrivningar. Genom en kontextuell IT-förståelse vill jag bland annat göra tydligt 
att vår okunskap om informationsteknik rör mer än olika komplicerade interna 
egenskaper. Denna okunskap rör i minst lika hög utsträckning dess "externa 
komplexitet". 

Det är enkelt att säga vad ett informationssystem är med utgångspunkt i en verk-
tygssyn. Det är ett verktyg. Det är inte lika lätt att säga vad det är med utgångs
punkt i en kontextuell IT-förståelse. Att beskriva ett informationssystem som sys-
temiskt och kulturellt dynamiskt är både omständligt och kryptiskt i jämförelse 
med en verktygsliknelse. För att ge en bättre bild av den kontextuella IT-förståel-
sens utgångspunkter ska dess sätt att beskriva informationssystem här relateras 
till en verktygssyn samt kriterier för ett försvarbart förbättringsarbete. 

Att ett informationssystem har en systemisk karaktär innebär alltså, för att upp
repa en del av de resonemang som fördes i kapitel sju, att det har långtgående kon
sekvenser, att det alltid kommer vara del i en oändlig mängd synergier, att det är 
mångtydigt samt att det är såväl teori- som värdeladdat. Att ett informationssystem 
har en kulturellt dynamisk karaktär innebär att dess innebörd och verkan är be
stämd av men också bestämmande för såväl en dold kulturell dimension som de si
tuationer i vilka de verkar. Frågan är dock fortfarande vad detta egentligen betyder 
och vilka konsekvenser som det kan ha för ett förbättringsarbete. 

Informationssystemens sammanhang och effekter 

En verktygssyn innebär, eller något annorlunda uttryckt, tillåter en fokusering på 
ett tämligen avgränsat och entydigt sammanhang. En verktygssyn handlar om 
ett informationssystems närmiljö. Det är i huvudsak användaren och dennes in
formationssystem som ingår i det sammanhang i vilket informationssystemet 
verkar. Det är ett sammanhang som i princip också går att deducera från detta 
sätt att se på informationsteknik. Det går inte att deducera något entydigt sam
manhang eller några entydiga gränser utifrån en kontextuell IT-förståelse. I och 
med att ett informationssystem är dels del i en oändlig mängd synergier dels 
mångtydigt kommer det också att vara del i mångtydiga sammanhang utan nå
gra som helst lättdragna eller entydiga gränser. Detta bör den praktiker som ger 
sig på ett förbättringsarbete vara medveten om. En kontextuell IT-förståelse inne
fattar en medvetenhet om och kritiskt förhållningssätt till informationssystems 
fjärrmiljö. Utifrån en kontextuell IT-förståelse är det viktigt att olika sätt att se på 
informationsteknik inte ge stöd för några snäva eller entydiga gränsdragningar 
utan snarare lyfter fram det aktiva och normativa i de gränsdragningar som trots 
allt gjorts. I detta avseende utgör en verktygssyn ett dåligt stöd för ett förbätt
ringsarbete. 
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Med utgångspunkt i en verktygssyn kan vidare ett informationssystems mest in
tressanta effekter betraktas och bedömas inom dess närmiljö. Ofta liktydigt med 
de förändringar som informationssystemet innebär för en användare och dennes 
arbetssituation. Utifrån en kontextuell IT-förståelse är informationssystem sys-
temiska vilket gör att en oändlig mängd effekter blir möjliga. Ett informations
systems verkan och effekter måste därför ses och bedömas i ett betydligt större 
sammanhang än en användares arbetssituation. Då kommer även sådana effek
ter som kan betraktas som missriktade och diskriminerande att oundvikligen 
träda fram. Om man utgår från att informationssystem har långtgående konse
kvenser, är del i oändligt många synergier, samt är värdeladdade blir det uppen
bart att en mängd svårförutsebara men också värderelaterade effekter på såväl 
individ- som verksamhets- och samhällsnivå kommer uppstå. Detta är till viss del 
en omständighet som går att dra fördel av i ett förbättringsarbete, men samtidigt 
också ett kraftigt skäl till att inte ta för lätt på informationssystems effekter. Sub-
optimeringar och negativa konsekvenser är ständigt närvarande problem varför 
ett försvarbart sätt att se på informationsteknik bör bidra till att medvetandegöra 
varje praktiker om denna systemiska komplexitet. En verktygssyn har definitivt 
klara begränsningar i detta avseende. 

Betydelsefulla krafter och informationssystemens roll 

Utifrån en verktygssyn spelar ett informationssystem tydligt rollen som verktyg. 
Det är en artefakt tydligt underkastad en användare vilken har den totala kon
trollen över det som görs. Man kan säga att informationssystemet spelar en dels 
entydig dels underordnad roll. Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse är 
varje informationssystem systemiskt och spelar snarare en mångtydig roll, vilket 
bland annat gör det svårt att enbart se det som underordnat. Dessutom bestäms 
dess innebörd och betydelse av ett antal olika dynamiska förhållanden, exempel
vis mellan aktörers avsikter och informationssystemens inverkan på dessa avsik
ter. Ett informationssystem kan fungera underordnat likt ett medel eller i bak
grunden likt en scen, men det kan också fungera betydligt aktivare genom att i 
stort sett utföra det som ska utföras, eller vara så pass styrande att det inte ger 
något utrymme för en användares avsikter. Ett informationssystem kan inta en 
roll som aktör såväl som scen och instrument genom att på olika sätt och i olika 
utsträckning gå in och påverka såväl syften som handlingar. Det kan utgöra en 
tillbakadragen men lika fullt kraftfull grund för ett handlande, men också fungera 
som den mest betydelsefulla kraften likt en aktör. Givet olika sätt att ringa in ett 
informationssystems sammanhang och olika sätt att fokusera dess effekter 
kommer olika roller att kunna träda fram på bekostnad av andra. I ett försvar
bart förbättringsarbete bör praktikern vara medveten om denna dynamiska 
komplexitet och vara uppmärksam på andra potentiella och faktiska roller vid si
dan av den avsedda. En verktygssyn kan knappast bli upphov till en dylik med
vetenhet. 

Den allt annat överskuggande kraft som ett informationssystem enligt en verk
tygssyn, blir påverkad av är, som delvis framgick ovan, användaren. Med ut
gångspunkt i en kontextuell IT-förståelse är ett informationssystem systemiskt, 
och därigenom del i en oändlig mängd synergier vilket gör att dess verkan med 
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stor sannolikhet blir påverkad av åtminstone samtliga de aktörer, de miljöfakto
rer och de resurser som tillsammans med informationssystemet bidrar till att ut
föra verksamhetens handlande. Det rör sig därigenom om svårförutsebara och 
mångfacetterade krafter inom ett sammanhang med väldigt svårdragna gränser. 
Dessutom är det ett sammanhang under starkt inflytande av en dold dimension, 
den kanske starkaste och mest oundvikliga kraften av alla. Med utgångspunkt i 
en kontextuell IT-förståelse borde varje sätt att se på informationsteknik bidra till 
att praktiker görs uppmärksamma på den systemiska och kulturellt dynamiska 
komplexitet som utmärker dessa "kraftfält". Det gör definitivt inte en verktygs
syn. 

De diskussioner som förts ovan har gått ut på att ge en första bild av en kontex
tuell IT-förståelse genom att diskutera informationssystem med utgångspunkt i 
dels en verktygssyn dels en kontextuell IT-förståelse. Ett sätt för att gå vidare 
med denna bild är att diskutera också förbättringsarbete med dessa olika ut
gångspunkter. 

En designers designdomän, designprocess och designideal 

Enligt en verktygssyn utgörs den designdomän som en praktiker ska arbeta med 
främst av ett användningssammanhang och dess yttre faktorer, exempelvis infor
mationssystem och arbetsrutiner. Användaren och dennes inre ligger inte inom 
denna domän. Att försöka påverka en användare betraktas i det närmaste som 
manipulering och är därför uteslutet. Den designdomän som en kontextuell IT-
förståelse implicerar kan inte ringas in inom dylika tydliga gränser. För att utföra 
sitt förbättringsarbete på ett bra sätt bör praktikern, utifrån informationssystem
ens systemiska och kulturellt dynamiska karaktärer, försöka ta hänsyn till åtmin
stone hela den verksamhet i vilken informationssystemet verkar, inklusive dess 
dolda kulturella dimension. Detta innebär att också arbetssätt, antaganden, icke 
användare, värdegrunder, föreställningar och så vidare kan utgöra arbetsstycke 
för en designers förbättringsarbete. I och med praktikens dolda dimension blir 
människors "inre" definitivt betydelsefulla designaspekter. Med utgångspunkt i 
en kontextuell IT-förståelse kan det i vissa fall vara en praktikers skyldighet att 
påverka en viss användare, vilket alltså kraftigt bryter mot en verktygssyn. 

En verktygssyn implicerar att designprocessen handlar om problemlösning med 
utgångspunkt i givna problem. Det vill säga, givna arbetsuppgifter som ska ef
fektiviseras eller förbättras på något sätt. Utifrån en kontextuell IT-förståelse in
nefattar ett förbättringsarbete och en designprocess såväl problembestämning 
som problemlösning vilket gör att också de problem och mål som designern ska 
behandla måste bestämmas. Det går inte att i något läge utgå från att de mål eller 
problem som bestämts skulle vara givna. De är snarare bestämda utifrån vissa så
väl värdeladdade som undermedvetna antaganden. Ett bra sätt att se på informa
tionsteknik bör få praktikern att fortlöpande ställa problem och mål mot den 
verksamhet som förbättringsarbetet är inriktat mot i dess helhet. Vilka problem 
och mål som ska lösas respektive uppfyllas är frågor som aldrig, till skillnad från 
vad en verktygssyn implicerar, får tappa i aktualitet. 
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Enligt en verktygssyn ska ett informationssystem främst utmärkas av använd
barhet och vara bra för dess användare. De informationssystemideal som följer 
ur en kontextuell IT-förståelse kan definitivt inte uttömmas, och knappast ens be
skrivas, i termer av användbarhet. Ett sådant ideal utgår från alldeles för litet 
sammanhang och ger alldeles för snäva perspektiv på informationssystem för att 
några etiskt eller verksamhetsmässigt försvarbara värden skulle kunna komma i 
blickfånget. Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse bör diskussioner om 
ett informationssystems kvalitéer framförallt handla om i vad mån det på etiskt 
försvarbara sätt kan bidra till en bättre verksamhet i dess helhet. 

De diskussioner som förts ovan har på olika sätt berört de krav som följer ur ett 
systemtänkande och en reflektiv praktik, och de krav som den kontextuella IT-
förståelsen är ett försök att svara upp mot. Med utgångspunkt i ett systemtän
kande kan vidare sägas att ett förbättringsarbete borde kräva av sin utövare en 
systemsyn, en ändamålsenlighet, ett producent-produkt perspektiv, samt en konstrukti-
vism. De utgångspunkter som någon tar för sitt förbättringsarbete borde kräva 
av denne en systemsyn och därigenom en kontextuell syn på informationssyste
men och deras sammanhang. De borde också locka till en ändamålsenlighet och 
därigenom till ställningstaganden och formuleringar av de värden som kommer 
att främjas alternativt missgynnas i och med avsett förbättringsförslag. Vidare 
borde de stimulera till ett producent-produkt perspektiv och därigenom en med
vetenhet om utvecklingsprocessens och praktikens icke-deterministiska karaktär 
och behovet av en "producentkarta". Dessutom borde de locka till en konstruk-
tivism och därigenom en medvetenhet om även de egna "kartornas" värde- och 
teoriladdning. 

Med utgångspunkt i reflektiv praktik och informationssystemens kulturellt dyna
miska karaktär, inte minst den dynamik som utmärker de processer genom vilka 
informationssystem verkar, borde utgångspunkter för ett förbättringsarbete 
också behandla praktikens inre och dolda dimensioner, locka till en strävan mot 
att förstå och påverka dessa dimensioner, bidra till en insikt om den egna me
nings- och värdeskapande processen, samt bidra till kunskap om interveneran-
dets logik. 

De systemiska och kulturellt dynamiska karaktärer som behandlats i detta avsnitt 
är centrala för en förståelse av informationssystems verkan med utgångspunkt i 
en kontextuell IT-förståelse. Däremot är de inte designinriktade. Det vill säga, de 
är inte formulerade i syfte att stödja en designers förbättringsarbete. Det är där
emot den kontextuella IT-förståelsens centrala begrepp värdeskapande process. 

9.3 Den värdeskapande processen, från två håll 

Utifrån en kontextuell IT-förståelse fokuseras värdeskapande processer. Begrep
pet värdeskapande process ska ses i ljuset av ett förbättringsarbete och är tänkt 
att vara både uppfordrande och instruerande. För att göra begreppet uppfor
drande ska det präglas av en smygande tvetydighet men också lyfta fram en 
starkt uppfordrande ofrånkomlighet. Det ska genomsyras av en tvetydighet som 
kan medvetandegöra för praktikern dels de egna felslutens ständiga närvaro och 
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behovet av ett aldrig avstannande systemtänkande dels behovet av att via reflek
tion kunna vända bakåt och inåt mot de egna dolda utgångspunkterna. Begrep
pet ska också genomsyras av en ofrånkomlighet i så måtto att praktikern inser 
det ofrånkomliga i att dels ta ställning såväl för som emot vissa människor och 
värden dels intervenera i konkreta situationer för att verkligen få till stånd de för
bättringar som avses. 

Den värdeskapande processens ramverk 

Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse ska alltså informationssystem 
betraktas som del i en värdeskapande process, eller mer specifikt, en viss klients 
värdeskapande process. Det är en process som utgörs av en klients värdeskapan
de, aktörers handlande samt designers utformande och implementerande. Det är 
alltså en process som formas och utförs av rollkategorierna klient, aktör och desig
ner vilka motsvarar de tre centrala kategorier som diskuterades vid genom
gången av Churchmans systemtänkande1. Det finns någon som verksamhetens 
görande syftar till att främja (klienten), någon som utför och tar ansvar för detta 
utförande (aktören), samt någon som planerar verksamheten och dess utfor
mande (designern). Givet en viss klients värdeskapande process ska varje infor
mationssystem på det grova planet räknas in i kategorin aktör. Relativt en klients 
värdeskapande så gör informationssystem något, exempelvis bidrar till att ett 
visst värdeskapande blir möjligt. 

Om man tänker på Säljstödsstudien så har vi från första början betraktat Säljstöd 
som del i kunders värdeskapande processer. Det vill säga, vi har betraktat Volvo
handelns bilkunder som studerade verksamheters klienter. I linje med detta har 
vi betraktat VU:s praktiker som den värdeskapande processens designers, det vill 
säga de som ska förbättra Volvos bilhandel genom utformandet och införandet 
av Säljstöd, och säljarna som är de mest tydliga aktörerna, det vill säga de som 
ska ta ansvar för och utföra företagets bilförsäljning. En liknande uppdelning 
gjordes under Soffanstudien. 

Om man tänker på skolstudien betraktade jag elevernas lärande som den värde
skapande process mot vilken övriga processer skulle relateras. Jag tog alltså ut
gångspunkt i att det var eleverna som var skolans främsta klienter. Med denna 
utgångspunkt blev samtlig personal, men också de beslutsfattare som från olika 
högre nivåer inom den svenska skolvärlden hade möjlighet att påverka denna 
skolas datoriseringsprocess, betraktade som designers. Lärare och fritidsledare 
betraktade jag samtidigt också som aktörer, delvis tillsammans med skolans ele
ver. Beroende på hur man betraktar det handlande som denna verksamhet ska 
utföra är det nämligen tänkbart att betrakta eleverna som både aktörer och klien
ter. 

Det intressanta med varje informationssystem utifrån en kontextuell IT-förståelse 
är dess verkan, men därigenom också dess verksamhetsbidrag. Med utgångs

1 Se kapitel 7 ovan. Jag har här valt något annorlunda översättningar av dessa kategorier. 
Detta har jag gjort därför att jag tror att de senare bättre kan leda tanken till det förbättrande 
som här avses. Aktör är det begrepp som även Forsgren (1988) och Checkland (1981) använ
der i deras tillämpningar av Churchmans sociala system. 
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punkt i en kontextuell IT-förståelse måste dock ett informationssystems verk
samhetsbidrag betraktas i relation till det samfällda1 resultatet av en designers ut
formande, en aktörs handlande och en klients värdeskapande. Ett informations
system kan aldrig utgöra mer än ett bidrag till en klients eget värdeskapande. Ett 
informationssystem kan helt enkelt aldrig vara mer än en del av den helhet ge
nom vilken varje klient ska skapa värde. De processer genom vilka ett informa
tionssystem ska verka och bidra till ett verksamhetsförbättrande utgörs av allt 
det handlande som verksamheten i stort utför relativt denne klient, vilket gör att 
varje informationssystem blir inordnat i både en klients värdeskapande och aktö
rens handlande. För att förstå ett informationssystems verksamhetsbidrag for
dras alltså även en förståelse för dess roll i det handlande som utförs av verk
samhetens aktörer. 

På samma sätt som att en teaterpjäs egentligen först blir förverkligad och be
dömd i samverkan med en skådespelare och i mötet med en publik blir ett infor
mationssystem, med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse, intressant först i 
samverkan med olika aktörer och i mötet med en klient. Ett informationssystems 
verksamhetsbidrag kommer ofrånkomligen att påverkas av aktörers och klien
ters handlande och värdeskapande. Om man som designer vill att ett visst speci
fikt informationssystem ska främja vissa speciella värden måste man, i princip, 
hoppas på att verksamhetens totala handlande harmoniserar med och värderas 
på det sätt som man tänkt sig. 

Ett informationssystems verksamhetsbidrag påverkas alltid av en mängd fakto
rer vid sidan av själva informationssystemet. Detta gör också att dess potentiella 
verksamhetsbidrag kan omintetgöras av en mängd omständigheter vid sidan om 
hur det utformats. Det kan vara något tydligt kopplat till klienten som dennes 
förkunskaper, förförståelser, fysiska begränsningar och så vidare, men också nå
got i dennes omgivning som familjeförhållanden, ett läckande tak, en tråkig ny
het och så vidare. Sedan kan det vara något som hänger samman med någon ak
tör, exempelvis dennes sätt att bemöta denne klient, dennes sätt att nyttja sina in
formationssystem, dennes sätt att uttala bokstaven "r" och så vidare. 

Om man tänker sig ett informationssystem som införts i en skola skulle man kun
na tänka sig att en avsikt vore att bidra till elevers lärande. För att informations
systemet skulle kunna göra detta skulle dock fordrats att dessa elever verkligen 
kunde lära sig bättre genom den nya samfällda process som blev resultatet i och 
med detta informationssystem. Det skulle fordrats att dessa elever kunde lära sig 
mera genom de nya situationer som denna verksamhet i dess helhet inneburit för 
dem. En helhet som inte bara handlat om de enskilda elevernas interagerande 
med detta informationssystem utan också lärarens råd och uppläggning, klass
kamraternas stöd och stoj, rasternas längd och innehåll, och så vidare. De sätt på 
vilka lärare och andra agerar bidrar till att bestämma den helhet genom vilken en 

1 Det som i ett visst läge kan framstå som en samverkan kan i ett annat läge framstå som en 
motverkan. I sammanhanget passar det dock bättre att tala om detta ''samfällda" handlande 
som en samverkan, bland annat för att det är en samverkan som ur ett ändamålsenligt per
spektiv framstår som det viktiga. 
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skolas informationssystem kommer verka och ur vilken enskilda elever ska 
skapa värde. 

Att ett informationssystems verksamhetsbidrag alltid påverkas av en mängd fak
torer vid sidan av själva informationssystemet innebär, om man vänder på reso
nemanget, faktiskt också att ett informationssystems verksamhetsbidrag kan för
bättras tack vare någon omkringliggande faktor, exempelvis en aktör som lyck
ats dölja en viss designbrist och på så sätt kunnat hålla sin klient skadefri. 

Den värdeskapande processen ur en designers synvinkel 
Det beroende som ovan beskrivits för ett informationssystem innebär alltså att 
en mängd faktorer och omständigheter både kan omintetgöra och förbättra ett 
visst specifikt informationssystems avsedda verksamhetsbidrag. Detta har åter
verkningar på klienters värdeskapande, men också på varje designers förbätt
ringsarbete. Dennes verksamhetsförbättrande kan omintetgöras, men också för
stärkas, av faktorer och omständigheter långt vid sidan av det informationssys
tem som denne försöker utforma och införa. Designern befinner sig, kan man 
säga, i en beroendeställning till en mängd personer, men kan samtidigt hoppas på 
en del oförutsett stöd från olika personer. Begreppet värdeskapande process syf
tar till att blottlägga den komplexitet som utmärker det "objekt" som varje de
signer bör se som sin uppgift att förbättra, men också ge stöd till ett behandlande 
av detta objekt. 

Enligt en kontextuell IT-förståelse ska varje informationssystem relateras till en 
viss klients värdeskapande processer, men en viktig aspekt att ha i åtanke varje 
gång man identifierar en värdeskapande process är att varje sådant identifierande 
bygger på en betraktelse, och därigenom också ett ställningstagande. Det är al
drig självklart vem eller vad som utgör vad. Däremot är det uppenbart att varje 
betraktelse ofrånkomligen berör mänskliga värden vilket gör allt designarbete till 
ett känsligt och svårt arbete och till en balansgång mellan olika, ofta motstridiga 
intressen och ideal. Avståndet mellan att hjälpa och förnedra eller mellan att för
sköna och förfula är i många fall mycket litet. 

Den kontextuella IT-förståelsens värdeskapande processer syftar till att sätta fo
kus på värdefrågor, men också på den dynamik och komplexitet som utmärker 
varje informationssystems verkan och varje designers förbättringsarbete. Genom 
att tydliggöra att det aldrig kan vara självklart vem eller vad som ska utgöra vad 
syftar den kontextuella IT-förståelsen till att tydliggöra betydelsen av designerns 
förmåga att identifiera och fastställa varje informationssystems sociala kontext. 
Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse finns till och med skäl för desig
nern att reflektera en del över vilka som egentligen utgör designers. Det vill säga 
vilka som på något sätt är med, alternativt borde vara med, och påverka den ak
tuella verksamhetens utformning. 

Om man tänker på teaterföreställningar ligger det nära till hands att betrakta re
gissörer 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 natur
ligaste aktörerna, men också producenter, scenarbetare, rekvisita och scen är 
tänkbara. Till klienter skulle kunna räknas publik men också medborgare i all
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mänhet. Vissa teaterföreställningar kan ha som mål att ge sin publik en rolig kväll 
medan andra kan sikta på att förändra hela samhällen. Tänker man på en skola 
kan man föreställa sig designern i form av rektor eller en grupp lärare som har 
som mål att ge sina elever en grund till ett rikt och jämställt leverne, vilket torde 
innebära att lärarna blev de mest betydelsefulla aktörerna med eleverna som de
ras främsta klienter. Ett annat alternativt betraktelsesätt kunde utgå från att de
signern är en grupp politiker som vill främja viktiga demokratiska och sociala 
värden i samhället vilket skulle kunna göra eleverna till de primära aktörerna. 
Det vill säga, den grupp som genom sin skolgång skulle förberedas för att i en 
framtid verka för dessa demokratiska och sociala värden. 

Utifrån en kontextuell IT-förståelse ska det aldrig gå att missa de ställningstagan
den som varje betraktelse oundvikligen innebär. Detta blir förhoppningsvis också 
tydligt genom att den värdeskapande processens mest centrala roll inte är möjlig 
att deducera fram från vare sig begreppsram eller informationssystem. Med ut
gångspunkt i en kontextuell IT-förståelse är det aldrig givet vem eller vilka som 
ska betraktas som en viss verksamhets, eller ett visst informationssystems klien
ter. Men det är mer komplicerat än så. Genom att det rör sig om betraktelser blir 
det också möjligt 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 dagliga ansvar för det som 
görs. En lärare kan, förutom sina aktörssysslor, också vara del i det planerande 
som efterhand leder fram till verksamhetsförändringar, och dessutom tillhöra 
den grupp av människor som verksamheten i dess helhet syftar till att främja. Ex
empelvis i sin egenskap av samhällsmedborgare. 

Enligt en kontextuell IT-förståelse är de processer genom vilka ett informations
system verkar definitivt inte uppenbara. De är komplexa, men också i hög ut
sträckning bestämda av en dold dimension och en svårförutsebar rationalitet. In
formationssystem utgör delar i värdeskapande processer men de är också under 
inflytande av krafter gömda i en dold dimension. Detta gör designerns situation 
än mer komplex. För att förstå hur informationssystem uppfattas och nyttjas 
måste designern också förstå dess omslutande dolda dimension och hur denna 
ofrånkomligen påverkar det meningsskapande och handlande som spelar in i 
identifierad värdeskapande process. Det rör sig om dolda dimensioner vilka 
kommer att påverka de möjligheter och innebörder som tillskrivs varje informa
tionssystem, och därigenom också de sätt på vilka de kommer att nyttjas. 

Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse går det dock förstå samtliga de 
personer som verkar inom en värdeskapande process genom den rationalitet 
som Schön beskrivit för sin reflektive praktiker. De befinner sig alla i situationer 
som de i förväg aldrig till fullo har kunnat förutse och måste handla utifrån an
tingen variation eller överraskning, och den drivkraft som för detta handlande 
framåt är en strävan att skapa en ordning som gör att deras situationer blir såväl 
begripliga som så ideala som möjligt. Det handlar alltså om den ordningsskapande 
rationalitet som beskrevs i föregående kapitel. 

Det handlande som utförs av såväl aktörer som klienter, och dessutom av desig
ners, formas i grunden av en ordningsskapande rationalitet. I botten har de alltså, 
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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 situation och ideal aldrig fullt ut stämmer överrens. Ordningsska-
pandet är som en cirkelrörelse mellan meningsskapande, värdeskapande och 
handlande vilket innebär att de läser och värderar sina situationer samt handlar 
för att få dem att komma så nära deras ideala bild av dessa situationer som möj
ligt. Handlandet och värdeskapandet bestäms alltså, enligt denna rationalitet, av 
inre faktorer och kan i hög utsträckning betraktas som en tankens process. Det 
som avgör vad någon, givet en viss situation, uppfattar och uppskattar, men ock
så väljer att göra, bestäms av tankeprocesser som blivit aktiverade genom att 
denna person konfronterats med just denna specifika situation. 

Genom att lyfta fram och begreppsfästa delar av den värdeskapande processens 
dolda dimension syftar den kontextuella IT-förståelsen till att tydliggöra kompli
kationer som är relaterade till denna dimension och som kommer påverka varje 
designers förbättringsarbete. Detta är komplikationer som kan grovt sett kan 
delas in i fyra olika steg. För det första, svårigheter relaterade till att "förlösa" och 
verkligen få grepp om den idé som man som designer har någonstans i sitt inre1. 
För det andra, svårigheter relaterade till att få övriga designpersoner att förstå 
den idé som man själv kommit på. Något som blir betydelsefullt om man tänker 
sig att ett förbättringsarbete är beroende av i vilken utsträckning som samtliga 
personer i ett designteam är inriktade mot ett likartat ideal. Man måste då hitta 
former för att föra över detta förhållandevis dolda och oåtkomliga ideal till sina 
designkollegers inre. För det tredje, svårigheter relaterade till att få identifierade 
aktörer att agera och nyttja utformat informationssystem på det sätt som avsetts. 
Om dessa inte skapar mening och värde i sina situationer på det sätt som man 
som designer tänkt sig är det föga troligt att de agerar på det sätt som avsetts. 
Man måste alltså även hitta sätt för att föra över olika dolda rationaliteter och 
"utgångspunkter" till dessa aktörer. För det fjärde, svårigheter relaterade till att 
få identifierade klienter att verkligen kommer kunna skapa värde ur det hand
lande som dessa i slutändan möter. Om det är så att klienters värdeskapande be
ror på en dold och dessutom situationsbunden rationalitet kan en designers för
utsägelser om eventuellt värde i princip knappast betraktas som mer än tämligen 
osäkera prognoser. 

9.4 Den värdeskapande processen i ett förbättringsarbete 

Med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse är, kan man nu konstatera, både 
förbättringsarbete och de specifika processer genom vilka informationssystem 
ska verka förhållandevis komplexa. Genom begreppsramen uppenbarar sig 
komplicerade beroendeförhållanden, möjligheten till oförutsedda stödtrupper, 
dolda dimensioner och så vidare. I detta avsnitt ska de komplexiteter som hänger 
samman med olika personers dels medskapande dels ordningsskapande rationa
liteter diskuteras ett steg till. Dessutom kommer jag presentera två betydelsefulla 

1 Man kan säga att detta är det steg som Stolterman (1991) uppmärksammar och skriver om. 
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designinslag, dels en fokusering på handlingsmönster dels ett medvetet arbete 
med visioner. 

Komplikationer relaterad till de olika rollernas medskapande 
Även om en designer har ett direkt inflytande på utformandet och implemente-
randet av informationssystemet har denne bara ett indirekt inflytande på aktö
rernas handlande och klienternas värdeskapande. I sitt verksamhetsförbättrande 
är designern beroende av deras medverkan och medskapande. När det gäller ak
törernas medverkan är en väsentlig designfråga i vad mån de kommer klara av 
att utföra det handlande som designern avsett. Har de den förkunskap, de för
mågor, den färdighet och så vidare som fordras för det handlande och det infor
mationssystemutnyttjande som avses? Och om inte, hur ska en designer göra för 
att få aktörer att göra det som avses? Är detta möjligt genom speciella utform
ningar av informationssystemen eller måste andra åtgärder till? 

Aktörerna ska, med tillgång till vissa resurser och givet en viss miljö, ansvara för 
och utföra de handlingar som ska förbättra förhållandena för verksamhetens kli
enter. Detta är deras roll i den värdeskapande processen. På så sätt kan denna 
grupp ses som den som har den mest omedelbara betydelsen för verksamhetens 
klienter. Även om dessa aktörer inte behöver ha något med de stora frågorna 
om informationssystemens och verksamheternas utformningar att göra är det 
deras handlingar och rutiner som klienten ska omsätta till värde. 

Aktören har ett ofta direkt och omeddelbart handlingskrav på sig vilket gör det 
betydelsefullt i vad mån denne tämligen snabbt kan skapa sig en känsla för situa
tionen i dess helhet. För aktören är det ett handlande och inte en reflektion som 
står i centrum. På aktören vilar ett handlingstryck som gör att denne, mer än öv
riga roller, är i behov av en kunskap-i-handling. För en aktör är det ofta betydel
sefullt att snabbt skapa sig en känsla för situationen i dess helhet som gör att situ
ationen går att agera utifrån. Här kan kanske en bilförsäljare fungera som exem
pel. Ställd inför en ny kund är det betydelsefullt för denne säljare att ganska så 
snabbt skapa sig en bild av denna kund och hela den situation i vilken denne be
finner sig för att så snabbt som möjligt kunna koncentrera sig på dennes problem 
och situation. Designern bör ha aktörens handlingstryck klart för sig. Annars kan 
han få det svårt att förstå en del av de komplikationer som lätt kan bli fallet vid 
verksamhetsförändring och under en implementationsfas. För en aktör innebär 
ett koncentrerande på en verksamhetsförändring en minskad koncentration på 
klienten och själva handlandet vilket bryter mot aktörens "rollbeskrivning". 

När det gäller klienten och dennes värdeakapande är en betydelsefull designfråga 
i vad mån denne kommer klara av att skapa det värde som designern avsett uti
från den verksamhet och de informationssystem som designern utformat. Har 
klienten den förkunskap, de förmågor, de föreställningar och så vidare som for
dras för avsett värdeskapande? Stämmer det syfte som designern föreställt sig 
hos denne klient med det syfte som denne faktiskt har? Och hur ska designern 
kunna bedöma och bli säker på att den verksamhet och de informationssystem 
som denne utformat bidrar till kientens uppfyllande av de syften som denne 
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verkligen har? Detta är frågor som hänger ihop med klientens medskapande och 
frågor som har betydelse för designerns resultat. 

Klienten kan vid en första betraktelse se ut som en tämligen passiv mottagare av 
de handlingar som aktören utför. I den bild som Churchman försöker ge av den
na kategori 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 utelämnade 
till organisationernas framgångar. Det är svårt att tänka sig hur ett svältdrabbat 
barn, en medvetslös patient eller en människa som ännu ej är född skulle kunna 
spela några mer aktiva roller i dylika sammanhang. Det som de måste göra är 
dock ett värdeskapande. I fysisk bemärkelse kan man tänka på hur patientens 
kropp reagerar på olika mediciner och behandlingar. Verkningarna från en och 
samma medicin kan variera från person till person, och därmed också olika pati
enters möjligheter till att skapa värde av en och samma medicin. I etisk bemär
kelse kan man tänka på hur olika former av bistånd kan upplevas. Det kan tas 
emot som alltifrån ett kränkande till en önskvärd humanitär hjälp. 

Utan ett medskapande från Volvos kunder skulle Säljstöd aldrig kunna bidra till 
något kundvärde. Och i vad mån de kan klara detta hänger alltså bland annat 
samman med deras föreställningar om, eller rättare sagt handlingsrepertoarer 
relaterade till, denna verksamhet, bilar, datorer och bilaffärer. 

Det är svårt för att inte säga omöjligt att, som designer eller aktör, säkert avgöra 
ifall ett visst värde har främjats. Det vill säga, ifall identifierad klient har kunnat 
uppfylla de syften som avsetts. Orsaken kan bland annat härledas till skillnader 
mellan dessa roller och deras klienter i termer av tid, rum, medvetandegrad, kun
skap, kultur och så vidare. Ibland är problemet att man inte kan se eller höra sin 
klients reaktion, andra gånger att man inte kan förstå den. Men, problem med att 
avgöra huruvida ett värde gått fram eller ej får inte tas som intäkt på att man kan 
strunta i hur klienter värderar olika handlingar och verksamheter. Snarare ska 
detta tas som tecken på att detta handlar om ett problem som ständigt måste 
hållas aktuellt. 

Komplikationer relaterade till de inblandades dolda rationaliteter 

I ett förbättringsarbete har det betydelse i vilken utsträckning designern kan för
utse respektive påverka aktörers och klienters handlande och värdeskapande. 
Detta kan dock knappast betraktas som särskilt lätt. I och med att det handlande 
som utförs inom ramen för en värdeskapande process bestäms av aktörers och 
klienters ordningsskapande rationaliteter kommer detta handlande att också 
bero på deras handlingsrepertoar och ideal och deras förmågor att skapa en känsla 
för situationen i dess helhet. 

Enligt den ordningsskapande rationaliteten bestäms den enskildes handlande ge
nom att dennes handlingsrepertoar och ideal konfronteras med en konkret situa
tion, vilket därigenom successivt kan leda fram till en känsla för situationen i dess 
helhet. Det är dock, som nämnts tidigare, inte självklart att denna konfrontation 
leder fram till en dylik känsla för situationen i dess helhet. Om denne person inte 
kan skapa meningsfullhet i en situation leder konfrontationen snarare fram till en 
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hypotes om situationen i dess helhet. Den enskilde kan i detta fall inte, utifrån 
gjorda erfarenheter, se situationen som en situation denne mött tidigare och 
måste därför prova sig fram för att eventuellt komma fram till en meningsfullhet 
som kan möjliggöra såväl värderande som ändamålsenligt handlande. Detta är en 
komplikation för designern i och med att införandet av varje nytt informations
system kommer innebära någon form av ny situation för aktör såväl som klient. 
En ny situation som kommer leda fram till ett handlande och ett värdeskapande 
som varken designer eller någon annan i förväg har kunnat vara säker på. 

Ytterligare en komplikation relaterad till enskildas ordningsskapande rationalite-
ter är att vissa handlingar kan kräva gemensamma meningsskapanden. För att 
en försäljare ska kunna bidra till en viss kunds värdeskapande, det vill säga att 
denne kund ska kunna skapa värde ur det handlande som försäljaren utför, kan 
det fordras en samstämmighet i deras meningsskapande. Dessa gånger blir "den 
andres" handlande en del av den situation som "den förste" ska skapa mening i, 
och omvänt. Deras respektive handlande kommer till stor del att bestå i ett prö
vande av olika hypoteser om varandras handlande. Aktörers och klienters hand
lande och värdeskapande kommer i många fall alltså bero på hur väl de kan 
skapa mening i situationer vilka till stor del utgörs "den andres" handlande. Och 
detta komplicerar designerns verksamhetsförbättrande, och möjligheter att i för
väg sätta sig in i hur utformat informationssystem kommer verka, ytterligare. 

Utifrån en syn på handlande som bestämt av en ordningsskapande rationalitet 
kan det, som berördes tidigare, ligga nära till hands att uppfatta enskilda perso
ners handlande som något oerhört individbundet. Det är dock inte hela san
ningen. Genom de situationer som den enskilde konfronteras skapas en viktig 
öppning mot ett "av-individualiserande". 

Tack vare det dynamiska förhållande som råder mellan situationer och enskildas 
handlingsrepertoarer och ideal kan generationer av handlande, och många av de 
innebörder som människor skapat i sina situationer, "gå in" i dessa situationer. 
Precis som den enskildes handlingsrepertoar och ideal bär även situationer spår 
av tidigare konfrontationer. På samma sätt som att situationer har berikat enskil
das handlingsrepertoarer och ideal har handlingsrepertoarer och ideal förkropps
ligats i situationer och yttre faktorer som rutiner, organisationsformer, relationer, 
informationssystem och så vidare. Situationer har därigenom själva blivit uttryck 
för och bärare av olika dolda dimensioner. Ting, eller åtminstone det material 
som situationen i dess helhet konfronterar den enskilde med i dennes handlings
situation, har blivit bärare av meningsstrukturer. Strukturer som kan betraktas 
som yttre meningsstrukturer. Genom dessa yttre meningsstrukturer skymtar ock
så verksamhetens formativa kontext. Det vill säga, den dolda kraft och utgångs
punkt som i så hög grad påverkar aktörers och hela verksamheters handlande. 

Både människor och situationer bär alltså spår av tidigare konfrontationer Den 
enskildes handlingsrepertoar och ideal är till stor del en produkt av de konfron
tationer som dennes tidigare handlingsrepertoarer och ideal gjort med tidigare si
tuationer, men i och med att situationer bär spår av även andra människors tidi
gare konfrontationer är den enskildes handlingsrepertoar och ideal också en pro
dukt av andras konfrontationer. Detta gör att det inte finns någon grund för att 
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påstå att denna ordningsskapande rationalitet är det samma som en exklusivt in-
dividrelaterad rationalitet. Genom att enskildas handlingsrepertoarer och ideal 
kontinuerligt konfronterats med i princip likartade situationer, och situationer 
som bär spår av andras konfrontationer, kommer enskildas handlande alltid att 
uppvisa kulturella drag. Det vill säga, framstå som bestämt av likartade för att inte 
säga identiska rationaliteter. 

En verksamhets formativa kontext kan alltså sägas vara belägen i såväl yttre me
ningsstrukturer som enskilda personers handlingsrepertoarer och ideal. Denna 
formativa kontext är förvisso dold men kan samtidigt sägas "förenkla" en desig
ners arbete med att sätta sig in i den dolda dimension som påverkar aktörers 
handlande och klienters värdeskapande. Genom att det åtminstone finns vissa 
gemensamma drag mellan vad olika personer gör kan designern få en lite bättre 
möjlighet att få ett visst grepp om denna dimension genom att studera mönster i 
både enskildas och gruppers handlande och värdeskapande. 

Betydelsen av att fokusera det faktiska handlingsmönstret 

Om man utgår från att de processer genom vilka informationssystem verkar är 
stora och komplexa och dessutom genomsyrade av en dold och svåråtkomlig 
dimension kan en designers situation knappast beskrivas som särskilt enkel. För
bättringsarbetet innebär ett arbete med något både omfattande och svårgripbart. 
För att ge stöd för ett arbete med denna komplexitet betonas därför, genom den 
kontextuella IT-förståelsen, det faktiska handlingsmönster som går att iaktta hos ak
törer, klienter och verksamhet. Det vill säga, det som faktiskt görs inom ramen 
för fokuserad verksamhet. Med utgångspunkt i en verktygssyn fokuseras van
ligtvis en användning och en användares uppgiftslösande. Med utgångspunkt i en 
kontextuell IT-förståelse fokuseras en värdeskapande process och de inblandades 
faktiska handlingsmönster. 

Handlingsmönster syftar till att ge stöd åt designers just med tanke på den värde
skapande processens svåröverblickbara och dolda egenskaper. Begreppet ska 
tydliggöra dels designerns tillkortakommanden dels det ansvar och det "arbets-
stycke" som måste omformas genom designarbetet. Begreppet är valt för att 
peka ut ett av de konkreta resultat som ett förbättringsarbete ska koncentreras 
mot, men också för att peka ut ett tänkbart "fönster" mot praktikens dolda di
mension. Granskningar av människors och verksamheters faktiska handlings
mönster är egentligen det enda sättet för att "se" några underliggande dimensio
ner och processer genom att de utgör det konkreta och påtagliga resultatet från 
dessa ordningsskapande, och därför dolda, processer. Ett förbättringsarbete går, 
utifrån en kontextuell IT-förståelse, i hög grad ut på att förbättra verksamheter 
genom att förändra människors handlingsmönster. 

Genom begreppet handlingsmönster syftar den kontextuella IT-förståelsen till att 
sätta fokus på dels uttrycket för och ingången mot processernas dolda dimension 
dels den centrala produkt mot vilken förbättringsarbetet i stort måste riktas. 
Handlingsmönster ska betraktas som det centrala begrepp vilket binder samman 
förbättringsarbetets övergripande mål och praktikens processer, det vill säga de 
värdeskapande processer och det inflytande som dess dolda dimension har för de 
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processer genom vilka informationssystem verkar. Handlingsmönster ska ses 
som: det material ur vilket det "slutgiltiga" värdet ska skapas, den produkt vilken 
verksamhetens aktörer kontinuerligt producerar, samt det arbetsstycke vilket de
signern har till uppgift att forma. Ett handlingsmönster ska också ses som ett ut
tryck för och en konkretisering av en verksamhets dolda rationalitet och dimension. 

Det handlingsmönster som ett visst informationssystem blir del i bestäms bland 
annat av olika aktörers menings- och värdeskapande. Detta gör att de hand-
lingsmöjligheter som designern tänkt sig och försökt bygga in i sitt informations
system inte behöver bli uppfattade av aktörerna. Det går helt enkelt inte att häv
da något enkelt samband mellan de handlingsmöjligheter som designern tror sig 
ha byggt in i sitt informationssystem och de handlingsmönster och processer som 
informationssystemet efter hand blir en del av. Omvänt kan dock sägas att de 
handlingsmönster som informationssystemet verkligen blir en del av kan vara en 
inkörsport mot en förståelse av de möjligheter som aktörer, i handling, ser i detta 
informationssystem. Dessa handlingsmönster kan därigenom också utgöra ut
gångspunkt för en djupare förståelse av själva informationssystemet. 

De handlingsmöjligheter som bilkunder eller skolelever identifierar och nyttjar i 
olika informationssystem kan vara några helt andra än de som avsetts av dessa 
informationssystems designers. Trots detta måste de möjligheter som dessa 
grupper identifierar betraktas som oerhört betydelsefulla. De handlingsmöjlighe
ter som avsetts och de rutiner som utformats är i det närmaste ointressanta i jäm
förelse med hur, i dessa fall, kunder och elever uppfattar och nyttjar dessa infor
mationssystem. Dessa gruppers sätt att nyttja dessa informationssystem utgör 
därigenom ytterst värdefull information för de designers som vill nå en djupare 
förståelse för dessa informationssystem och de handlingsmöjligheter som bilkun
der och skolelever i konkreta situationer ser i dessa informationssystem. 

Betydelsen av visioner och ett visionärt designarbete 

Jag beskrev tidigare designkomplikationer relaterade till den värdeskapande pro
cessens dolda dimensioner i form av fyra steg. Först, att själv som designer kun
na komma åt den vaga idé som man har någonstans i sitt inre. Sedan, att förank
ra denna idé hos olika designkolleger. Därefter, att realisera och föra över formu
lerad idé till berörda aktörer. Och avslutningsvis, att få avsedda klienter att om
sätta denna realiserade idé till värde. Ett sätt för att hantera denna komplexitet 
kan vara att arbeta visionärt. Det vill säga, att medvetet arbeta med att formulera, 
föra över och förankra en tidigt uppstånden visionK 

I en skiss som Stolterman har presenterat av designprocessers förlopp2 inleds en 
designers arbete av en tidigt uppstånden vision vilken uppstått genom att design-

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. Detta begrepp 
kan dessutom bättre, vilket kommer att utvecklas mer utförligt längre fram, fånga den tysta 
dimension som allt designarbete ständigt bör ta hänsyn till. 

2 (Stolterman, 1991) 
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ern och dennes tankefigurer1 blivit konfronterade med en viss specifik designsi
tuation2. Visionen är en designers bild av en önskad design och befinner sig ofta 
långt ifrån3 designsituationen varför designern, förutom visionen, också utveck
lar ett mer konkretiserat förslag till design, en operativ bild4. Den process som 
sedan följer kan närmast beskrivas som en dialektisk process genom vilken vi
sionen, designsituationen och den operativa bilden successivt påverkar varandra 
för att slutligen leda fram till en mer stabil operativ bild. Eventuellt till och med ett 
implementerbart informationssystem. Visionen och i viss mån även den opera
tiva bilden kan betraktas som en preliminär och önskvärd version av det bli
vande informationssystemet. Visionen kan också betraktas som informationssys
temets tidiga dolda dimension. Om man tänker sig ett informationssystem som 
en artefakt bestående av både inre och yttre dimensioner kan också sägas att det 
först finns till främst som något inre, ungefär som ett tankefoster. 

Det teoriutkast som Stolterman presenterar kan betraktas som en vidareutveck
ling, eller snarare precisering, av Schöns arbete som mycket väl passar ihop med 
informationssystemens kulturellt dynamiska egenskaper. Stolterman har vida
reutvecklat och preciserat den senares begreppsram med avseende på design och 
skapande. Byter vi ut Stoltermans vision, tankefigur, operativ bild samt designsi
tuation mot Schöns känsla för situationen i dess helhet, handlingsrepertoar, hand
ling samt handlingssituation har vi i grovt sett beskrivit två likartade förlopp. 
Man kan säga att Stolterman gjort en precisering av Schöns arbete, framförallt 
med avseende på mer renodlade designförlopp. Man kan också säga att Stolter
man har pekat på betydelsen av det första steget ovan. Det vill säga, designerns 
förmåga att få grepp på en tidigt uppstånden vision. 

Stolterman har, genom sitt teoriutkast, visat på betydelsen av att arbeta visionärt 
under tidiga faser av ett designarbete. Genom senare arbeten5 har han också vi
sat på betydelsen av ett sådant arbete även under senare faser. Det är, utifrån en 
kontextuell IT-förståelse, viktigt att hålla liv i och vidareutveckla en vision om ett 
framtida verksamhetsförbättrande. Det handlar om att kunna "förlösa" olika 
egna idéer, men också att kunna förankra och pröva dessa idéer hos designkolle
ger och att hitta former för att "föra över" de bästa idéerna till såväl informa

1 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. Tankefigurer ligger nära 
Schöns rqpertoar av se-som och göra-som. Se kapitel 8. 

2 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 de
signsituationen. 

3 Långt ifrån innebär här ungefär att den situation som designern erfar skiljer sig en hel del 
från 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. 

4 En operativ bild har två olika funktioner, dels som ett stöd för designerns successiva förfi
nande och utvecklande av visionen, dels som ett redskap för kommunikation med andra ge
nom att vara ett explicit uttryck för designerns vision. Vid ett visst stadium kan denna opera
tiva bild utgöras av ett implementerbart informationssystem. 

5 Levén & Stolterman (1995). 
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tionssystem som aktörer. Att arbeta visionärt och på olika sätt försöka förbättra 
och förankra den värdeskapande processens dolda visioner är definitivt ett sätt 
att ta den värdeskapande processens dolda dimensioner på fullaste allvar. 

I och med den betydelse som den värdeskapande processens dolda dimensioner 
har för ett informationssystems verksamhetsbidrag kan man tänka sig att design
erns visionära arbete och dennes visioner har en stor betydelse. Ett sådant arbete 
kan vara ett sätt för att, som Stolterman säger, förbättra själva designfasen, både 
vad det gäller de egna visionerna och designteamets förmåga att dra åt samma 
håll. Jag menar att det också, vilket studier av framgångsrika datoriseringsprojekt 
visat1, kan förbättra möjligheterna att få såväl aktörer som klienter att nyttja och 
skapa värde ur informationssystemen på de sätt som avsetts. 

9,5 Att HA en kontextuell IT-förståelse 

Den begreppsram som presenterats i detta kapitel kan knappast beskyllas för att 
vara särskilt enkel. I den mån som dess teoretiska utgångspunkter är obekanta är 
den nog svår att få något snabbt grepp om. Något liknande kan säkert sägas om 
vad det skulle innebära att ha en kontextuell IT-förståelse. Att ha ett visst sätt att se 
på något innebär, kan man säga, att kunna se vissa specifika saker som inte nöd
vändigtvis behöver vara synliga för personer som inte har detta sätt att se. Detta 
gör det samtidigt svårt att beskriva ett visst sätt att se för någon som inte har det
ta synsätt. I detta avsnitt ska jag, trots olika svårigheter, avrunda detta kapitel 
med att helt kort säga något om hur jag tror att det är att ha en kontextuell IT-
förståelse. 

Den person som har en kontextuell IT-förståelse kommer alltså att se informa
tionssystem och förbättringsarbeten på speciella sätt. Denne kommer exempelvis 
inte att se några tydliga gränser mellan informationssystem och dess omgivning. 
Däremot torde komplexa synergier, långtgående konsekvenser, värdeskapande 
processer, dolda dimensioner, och så vidare att träda fram. Den som har en kon
textuell IT-förståelse kommer se informationssystem som mångtydiga och i ett 
dynamiskt samspel med olika dolda dimensioner. Som exempel på vad en person 
som har en kontextuell IT-förståelse kommer se finns också de påståenden som 
presenteras i avsnitt 10.1 nedan. Om man tänker sig dessa påståenden delvis om
formulerade kan de exemplifiera vad den som har en kontextuell IT-förståelse kom
mer se. Detta innefattar bland annat hur informationssystem främjar vissa intres
sen på bekostnad av andra, hur informationssystem blir använda felaktigt, hur 
informationssystem har en tankemässig överbyggnad, och så vidare. 

Den person som har en kontextuell IT-förståelse tror jag också kommer att ställa, 
och hålla aktuella, en viss uppsättning frågor. Denne kommer fråga sig vilka som 
är de större värdeskapande processer genom vilka det specifika informationssys
temet ska verka. Denne kommer fråga sig vem informationssystemet och dess 
omslutande verksamhet egentligen ska främja, vilka som tillsammans med infor
mationssystemet ska ta ansvar för och utföra denna verksamhet, samt vilka som 

1 McKenney m.fl (1995). 
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ska utforma och omforma detta informationssystem och denna verksamhet. 
Denne kommer också fråga sig vilka föreställningar och förväntningar det är 
som genomsyrar den verksamhet genom vilken informationssystemet ska ver
ka, vilka faktiska handlingar och handlingsmönster som utförs inom denna verk
samhet, vilka ideal och antaganden som väglett genomförd designprocess, och så 
vidare. 

Det är inte så att den person som har en kontextuell IT-förståelse försöker besva
ra dessa frågor en gång för alla. Snarare är det frågor som denne försöker hålla 
levande, och dessutom behandla på olika varierade sätt. Ibland handlar dennes 
frågande om hur det verkar vara, och andra gånger hur det borde vara. En person 
som har en kontextuell IT-förståelse ställer dessutom olika typer av hur-frågor. 
Exempelvis, hur ska man kunna främja det klientintresse som man vill främja, 
och hur ska man kunna förändra berörda människors föreställningar och ratio
naliteten Den person som har en kontextuell IT-förståelse och som ställer och 
håller liv i denna typ av frågor kommer alltså aldrig egentligen att slå sig till ro 
med de svar som denne fått. Med sin grundsyn förankrad i en systemsyn, en än
damålsenlighet, ett produkt-producent perspektiv, en konstruktivism, och ett al
drig avstannande reflekterande över de egna tysta utgångspunkterna kan denne 
ständigt hitta brister i sina svar. Det som finns är dock någon form av proviso
rium som får tjäna som utgångspunkt i avvaktan på nya revideringar. 

Att ha en kontextuell IT-förståelse tror jag avslutningsvis också innebär ett speci
ellt förhållningssätt till informationssystem och förbättringsarbeten. Jag tror att 
det innebär ett engagerat deltagande men också ett kritiskt förhållningssätt. Detta 
i och med att denne person dels kan se hur specifika informationssystem verkar i 
ett värdesammanhang dels har en vetskap om informationssystemens såväl sys-
temiska som kulturellt dynamiska komplexiteter. En person som har en kontex
tuell IT-förståelse tror jag avslutningsvis utstrålar en öppenhet, men också en 
osäkerhet, just på grund av den insikt som säger att all den komplexitet och de 
samband som denne kan se, eller de ställningstaganden som denne har gjort, inte 
är givna utan relaterade till det sätt att se på informationsteknik som denne har. 
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10. EN KONTEXTUELL IT-FÖRSTÅELSE I PRAKTIKEN 
Vad betyder då den kontextuella IT-förståelsen i praktiken? Detta är en fråga 
som åtminstone kan ges tre olika innebörder. För det första, vad den kontextu
ella IT-förståelsen betyder vid en tolkning av praktiken. Det vill säga, hur kom
mer en praktik att ser ut med utgångspunkt i detta sätt att se på informationstek
nik? Sedan, vad betyder den med avseende på designkonsekvenser och hur 
praktiker borde bedriva designarbete? Sist, vad betyder den med avseende på 
praktiskt värde och dess praktiska betydelse för praktiker i konkreta designsitu
ationer? 

Inom ramen för avsnitt 10.1 kommer den kontextuella IT-förståelsens förkla
ringskraft och möjligheter att ge stöd till att förklara de iakttagelser som gjorts i 
de studerade projekten att prövas. I avsnitt 10.2 kommer dess praktiska giltighet 
och bidrag till studerade praktikers förbättringsarbete, att diskuteras. Det första 
avsnittet handlar till viss del om hur praktiken kommer se ut med utgångspunkt i 
en kontextuell IT-förståelse, och det andra om den kontextuella IT-förståelsens 
praktiska giltighet och betydelse. 

10.1 Påståenden formulerade utifrån en kontextuell IT-förståelse 

För att pröva den kontextuella IT-förståelsens förklaringskraft och möjligheter att 
ge stöd till att förklara de iakttagelser som gjorts i de studerade projekten ska jag 
här lyfta fram ett antal påståenden som går att härleda från en kontextuell IT-för-
ståelse och relatera dem till gjorda iakttagelser. De första åtta påståendena är så
dana som mer eller mindre explicit berörts tidigare. De följande två tror jag sna
rast berörts implicit. De avslutande två är påståenden som är primärt relaterade 
till designers och deras förbättringsarbete. 

Påståenden relaterade till informationssystemens sätt att verka 

• Informationssystem främjar alltid vissa intressen på bekostnad av andra. (1) 
• Informationssystem verkar alltid på många olika sätt. (2) 
• Det finns inga kausala förhållanden mellan informationssystem, handlings

mönster och verksamhetsförbättrande. (3) 
• Informationssystem kommer både missuppfattas och missbedömas. (4) 
• Informationssystem kommer att användas felaktigt. (5) 
• Många problem och lösningar kommer att uppstå lokalt. (6) 
• Nyttjandet kommer visa sig skifta och driva. (7) 
• Nyttjandet kommer uppvisa kulturella drag. (8) 

1.- Utifrån en kontextuell IT-förståelse är informationssystem mångtydiga men 
också värdeladdade. Detta innebär att varje designplan med nödvändighet måste 
bli en förenkling men också innebära ett ställningstagande som prioriterar vissa 
intressen framför andra. Att betona och främja ett visst klientintresse innebär 
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samtidigt att inte betona och främja ett annat. En prioritering av ett klientintresse 
måste alltid på något sätt göras på bekostnad av ett annat. Ett informationssys
tem är alltid diskriminerande och kan alltid i något avseende hävdas vara orätt
vist. Att säljare och kunder hade olika uppfattningar om Säljstöds och Soffans 
förtjänster blir alltså helt i linje med detta påstående. 

2.- Ett informationssystem utgör en del i en värdeskapande process som präglas 
av en såväl systemisk som kulturellt dynamisk komplexitet. Detta gör det omöj
ligt att i förväg säkert säga hur ett visst informationssystem kommer att verka. 
Det är dels svårt att veta vilka faktorer som kommer att spela in i klientens vär
deskapande och aktörens handlande dels svårt att förutse hur dessa kommer 
uppfatta eventuella handlingsmöjligheter. Man kan också säga att informations
systemet kommer vara del i flera olika sammanhang, inta nya roller, bli påverkat 
av oförutsedda krafter och bidra till effekter som heller inte förutsetts. När man 
studerar alla de faktorer och intryck som på ett eller annat sätt påverkade 
Säljstöds verkan kan konstateras att kunderna också lyfte fram en mängd sido
faktorer som annonskampanjer, pälsar och otrevliga säljare. Detta illustrerar en 
del av denna svårförutsägbarhet. Det gör också iakttagelsen att Säljstöd på en och 
samma gång verkade i flera olika sammanhang, exempelvis som ett säljstöd i 
säljarens möte med kund och som upphov till nya förväntningar på hur en bil
handel borde vara utformad för kunder. 

3.- Att införa ett nytt informationssystem, utformat för att bidra till ett visst hand
lingsmönster och en viss verksamhetsförbättring, är inte det samma som att få till 
stånd detta handlingsmönster eller verksamhetsförbättrande. För att bli omsatt 
till ett nytt, och kanske avsett, handlingsmönster fordras en medverkan från en 
aktör. Dennes sätt att väva in det nya informationssystemet i sitt handlande är 
starkt avgörande för i vilken utsträckning detta informationssystem kommer bi
dra till det avsedda handlingsmönstret eller ej. Detta sätter också fingret på denne 
persons dolda rationalitet. Huruvida denne kommer att se respektive nyttja de 
handlingsmöjligheter som designern försökt bygga in i det nya informationssys
temet eller se och nyttja andra handlingsmöjligheter har stor betydelse för de 
handlingsmönster genom vilka informationssystemet kommer verka. Detta kan 
tydligt förklara varför sätten att nyttja Säljstöd och Soffan varierade så pass 
mycket och dessutom på sätt som ingen riktigt förutsett. För att förändra andras 
handlingsmönster, exempelvis säljares och kunders sätt att sälja respektive köpa 
bil, fordras en förändring som rör aktörens dolda rationalitet. Det samma gäller 
för verksamhetsförbättringar. 

4.- För designern är det troligtvis frestande att tänka sig att andra uppfattar det 
utformade informationssystemet på samma sätt som denne själv gör. Detta är 
dock förhållandevis osäkert utifrån en kontextuell IT-förståelse. Enligt denna 
måste människor skapa mening i allt, och detta i princip i varje ny situation. Det 
sätt som såväl designern som andra uppfattar ett visst informationssystem är be
stämt både av en inre individuell dimension och den situation i vilken personen 
befinner sig. Detta gör det långt ifrån självklart att det informationssystem som 
en designer utformat och "givit" en viss innebörd blir uppfattat på samma sätt av 
någon annan. Snarare är det rimligt med såväl missuppfattningar som missbe
dömningar relativt de avsikter som designern haft. Att Säljstöd uppfattades som 

162 



Kapitel 10 - En kontextuell IT-förståelse i praktiken 

en räknemaskin eller Soffan som ett dialogstöd kan också styrka och illustrera 
detta påstående. 

5- Informationssystem kommer att missuppfattas och missbedömas som en följd 
av att människor skapar olika meningar i de informationssystem som de möter. 
Skillnader mellan vad en designer respektive en aktör kan se i ett visst informa
tionssystem har också direkta konsekvenser för de sätt på vilka informationssys
temen kommer att bli nyttjade. Den mening som en aktör kan skapa i ett visst in
formationssystem utgörs bland annat av de handlingsmöjligheter som denne ak
tör kan se i detta informationssystem. Detta gör att meningsskapandet får ett di
rekt samband med denne aktörs handlande. Om en aktör uppfattar andra hand
lingsmöjligheter än de som designern försökt bygga in är risken stor för att aktö
rens användande blir felaktigt relativt designerns avsikter. När en kund tror att 
Säljstöd, på grund av dess utseende eller säljarens nyttjande, bara är ett slags an
teckningsblock kommer detta färga av sig på denne kunds förväntningar och 
nyttjande. Han kommer inte studera det som en prislista. De kunder som använ
de Säljstöd för att spela ut försäljare mot varandra använde informationssystemet 
på felaktigt sätt. Att de dock gjorde det illustrerar just denna ofrånkomliga felan
vändning. Givet dessa kunders situationer och ideal framstod troligtvis denna 
användning som väldigt ändamålsenlig. 

6.- Ytterligare en konsekvens av att mening, värdering och handlande bestäms si-
tuationsbundet och med utgångspunkt i en dold dimension är att många problem 
och lösningar kommer att uppstå lokalt. På samma sätt som att aktören kommer 
att upptäcka oupptäckta handlingsmöjligheter kommer han att ställas inför pro
blem vilka inte varit möjliga att förutse för vare sig någon aktör eller designer. I 
många fall kommer aktören dessutom, genom sin ordningsskapande rationalitet 
och reflektion-i-handling, att kunna arbeta sig fram till lösningar på dessa pro
blem. Att en säljare på en av Volvos försäljningsorter kom på att olika ljud kunde 
öka Säljstöds verksamhetsbidrag kan illustrera detta påstående. Det kan också 
den säljare som kom på att han kunde lösa ett fel i Säljstöds utskriftsfunktion ge
nom att skriva in sina uppgifter i ett "felaktigt" fält på skärmbilden. 

7.-1 och med att informationssystem är under det ömsesidigt dynamiska inflytan
det av en dold dimension och att man ständigt kan förvänta sig förändringar i 
denna dimension kan man också ständigt förvänta sig nya innovativa handlings
mönster och tillägnelseprocesser. Gång på gång kommer aktörer inse och börja 
nyttja nya och oförutsedda möjligheter i givna informationssystem, dels på 
grund av förändringar vad gäller deras handlingsrepertoarer och ideal dels på 
grund av nya oförutsedda inslag i deras handlingssituationer. De sätt som infor
mationssystem kommer nyttjas och uppfattas kommer, för en utomstående be
traktare, att uppvisa såväl lokala fluktationer som oförutsedda utvecklingar vilket 
jag menar Säljstöds- och Soffanstudierna visade. Till en början höll sig sofförsäl-
jarna på ett behörigt avstånd från Soffan. Efter ett tag började dock några av dem 
att själva stå och använda den för att bland annat lära sig mer om Ikeas soffsor-
timent. Efter ytterligare ett tag började de flesta av dessa försäljare att nyttja Sof
fan som en isbrytare och ett dialogstöd i mötet med kunder. Denna successiva 
förändring stödjer och illustrerar påståendet att nyttjandet kommer visa sig skifta 
och driva rätt väl. 
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8.-1 och med att aktörernas handlande bestäms bland annat av deras handlings
repertoarer och ideal kan det ligga nära till hands att tro att deras handlande 
kommer vara fullständigt unikt och individuellt. Utifrån en kontextuell IT-förstå
else kommer dock ett nyttjande och de handlingsmönster som går att iaktta i en 
verksamhet att uppvisa kulturella drag. Personer som exempelvis arbetar nära 
varandra kommer i många fall att på olika sätt vara del av eller få initierad infor
mation om varandras handlingar och handlingssituationer. Detta innebär att de 
också kommer utveckla likartade handlingsrepertoarer och ideal, och därigenom 
även handlingsmönster. En konsekvens av detta är då att det med stor sannolik
het kommer utvecklas lokala och starkt dominerande handlingsmönster som 
skiljer den ena gruppen från den andra. Att det utvecklats sinsemellan olika sätt 
att nyttja Säljstöd på de olika försäljningsorterna, men samtidigt skett en likrikt
ning inom varje försäljningsort ger ett bra stöd för detta påstående. 

Påståenden av mer radikal karaktär 
De ovan berörda påståendena har alltså i viss utsträckning berörts även i tidigare 
kapitel. De påståenden som nu följer har nog på sin höjd behandlats implicit och 
är nog samtidigt att betrakta som något mer radikala. 

• Det finns ingen tydlig gräns mellan ett informationssystem och dess sociala 
omgivning. (9) 

• Varje informationssystem har en tankemässig överbyggnad. (10) 

9- Det är, med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse, omöjligt att peka ut 
några givna eller tydliga gränser mellan ett informationssystem och dess sociala 
sammanhang. I och med att varje informationssystem är del i oändligt många 
synergier är det för det första omöjligt att säga vad som gör vad i en viss verk
samhet eller ett visst handlande. Det går helt enkelt inte att säkert frilägga ett 
visst informationssystems specifika betydelse och inverkan. I och med handlan
dets och praktikens mångtydighet går det heller inte att entydigt säga vilken som 
är ett visst informationssystems roll. Det kan verka i förgrunden lika väl som i 
bakgrunden, och detta, på en och samma gång. Betraktat som del i en använda
res arbetsutförande kan ett visst informationssystem träda fram som ett under
ordnat medel, men betraktat som del i e tt större historiskt skede kan samma in
formationssystem träda fram som upphov till helt nya samhällsformer. 

Vidare är det, med utgångspunkt i en kontextuell IT-förståelse, svårt att dra nå
gra tydliga gränser i och med människors meningsskapande. Ett informations
systems "innehåll" är något som träder fram genom människors meningsska-
panden vilket gör att dess innehåll inte bara finns "i" informationssystemet. Det 
är ett innehåll som också "finns i" olika människor. En gränsdragning mellan 
människor och deras informationssystem är också svår i och med att vi männis
kor med tiden tenderar göra delar av vår omgivning till något självklart och 
omedvetet. Genom att olika typiska situationer och artefakter går in i människors 
kunnande-i-handling blir de till resurser som vi, i likhet med våra kroppsliga och 
själsliga resurser, på ett omedvetet sätt kan dra fördel av i vårt rutinmässiga 
handlande. Gränsen mellan oss själva och exempelvis våra medel tenderar på så 
sätt att suddas ut. 
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10.- Ett nytt informationssystem är alltså inte det samma som ett nytt avsett 
handlingsmönster, men detta betyder inte att ett informationssystem kan bidra 
till vilket handlingsmönster som helst. Människors handlande bestäms genom 
den konfrontation som sker mellan å ena sidan deras situationer och å andra si
dan deras handlingsrepertoarer och ideal. Detta gör det rimligt att påstå att det 
inte är möjligt att deducera sig fram till ett framtida handlingsmönster ur infor
mationssystemets konkreta utformning. Samtidigt är dock detta handlingsmön
ster inte enbart bestämt av någon svåråtkomlig dold dimension. Det är också be
stämt av den situation i vi lken såväl aktör som informationssystem är en del. Ett 
visst givet informationssystem kan därför inte möjliggöra vilket handlingsmön
ster som helst. Däremot kan det, genom den dolda dimensionens inverkan, bidra 
till att blottlägga handlingsmöjligheter som aldrig annars eller tidigare varit möjliga 
att se. Ett informationssystem är alltså på något sätt mer än det vi först tycker oss 
kunna se. Man kan tänka sig detta "mer" som informationssystemets dolda di
mension eller tankemässiga överbyggnad. 

Å ena sidan "innehåller" varje specifikt informationssystem alltid möjligheter 
som uppstått på grund av situationer som inte tidigare existerat. Å andra sidan 
kommer dess "material" att aktivera handlingsrepertoarer och ideal som inte 
skulle aktiverats detta informationssystem förutan. I båda fallen handlar det om 
innehåll och material som varken aktörer eller designers kan ha haft kännedom 
om eller tillgång till innan detta specifika "möte". Detta gör det rimligt att före
ställa sig att varje informationssystem också bär på en dold dimension och tan
kemässig överbyggnad. Det bär på en idé om dess innebörd och möjligheter som 
dock aldrig kan vara fullt ut åtkomlig. Den kund som först betraktade Säljstöd 
som ett hot mot hans sätt att köpa bil, det vill säga som ett prutande, men som 
sedan svängde genom att han kunde se nya möjligheter till ett prutande illustre
rar rätt väl konsekvenser av en sådan överbyggnad. Utan att Säljstöd "i sig" blev 
förändrat blev dess innebörd trots allt förändrad genom denne kunds menings-
skapande. 

Påståenden relaterade till förbättringsarbeten 
De påståenden som här följer är i huvudsak riktade till praktiker som på något 
sätt är involverade i någon form av verksamhetsförbättrande. 
• Den tankemässiga överbyggnaden går att behandla som en resurs. (11) 
• Förbättringsarbete fordrar någon form av intervention. (12) 

11.-1 relation till en aktörs handlingsmönster innebär ett informationssystem ett 
visst begränsat handlingsutrymme men också en artefakt med aldrig fullt ut iden
tifierade handlingsmöjligheter. Man kan alltså föreställa sig att informationssys
temet har en tankemässig överbyggnad. Informationssystemet kan inte bidra till 
vilket handlingsmönster som helst, men att säga vilka begränsningar i handlings
utrymme som detta informationssystem mer specifikt skulle innebära är, på 
grund av dess överbyggnad, heller inte möjligt. Detta är ett förhållande som går 
att dra fördel av vid designarbete. Man kan medvetet låta andra skapa och kom
ma på ett visst informationssystems tankemässiga överbyggnad, men också mer 
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aktivt rikta in sitt designarbete mot denna dolda dimension för att på så sätt få re
dan befintliga informationssystem att komma i ny dager. 

Att inte vara speciellt tydlig eller styrande vad gäller de specifika handlingsmön
ster som man tänkt sig för en verksamhet skulle kunna vara ett sätt för att 
"tvinga" en aktör till större medverkan i designarbetet och därigenom få denne 
att tillföra kunskap till förbättringsarbetet. Att vara tydlig och kraftfull i sitt ar
gumenterande för hur informationssystemet skulle nyttjas och dessutom vara så 
styrande som möjligt i hur informationssystemet överhuvudtaget skulle gå att 
nyttja, skulle omvänt kunna vara ett sätt för att så snabbt som möjligt få till stånd 
det handlingsmönster som önskats. Även om troligtvis förhållandet mellan å ena 
sidan det handlingsutrymme och de handlingsmöjligheter som informationssys
temet "innehåller" och å andra sidan det handlingsmönster som efterhand växer 
fram är komplicerat kvarstår dock möjligheten att utveckla sätt för att dra fördel 
av denna överbyggnad. 

En vision som anger något mer om ett visst informationssystem är vad som först 
var uppenbart skulle kunna utnyttjas som en viktig och påtaglig kraft bakom en 
aldrig avstannande produkt- och verksamhetsutveckling. Efter det att datortill
verkaren Apple väl kommit på idén med användarvänliga system kunde denna 
så kallade vision bli en stark drivkraft bakom såväl nya produktserier som nya 
användningsformer. Genom denna både enkla och kraftfulla vision kunde före
taget aktivera och ge riktning åt såväl programvaruutvecklare som potentiella 
och existerande datoranvändare under en längre period. En vision och ett infor
mationssystems tankemässiga överbyggnad kan på så sätt vara mycket mer 
långlivad och slitstark än sin förverkligade motsvarighet. I varje informationssys
tem finns helt enkelt, genom dess tankemässiga överbyggnad, ett frö till nästa 
generations informationssystem. Även om den första säkerhets-Volvon gått i 
graven så behöver inte företagets säkerhetskoncept göra det. Det kan leva vidare 
i form av nya produktserier och modeller. 

12.-1 och med att en verksamhets dolda dimension utövar ett så pass starkt och 
oundvikligt inflytande på såväl aktörers handlande som klienters värdeskapande 
är det omöjligt att i grunden förändra och förbättra verksamheter utan att förän
dra dess dolda dimensioner. Enligt avhandlingens begreppsram fordrar detta nå
gon form av intervenerande. Intervenerande är dock aldrig riskfritt. I och med 
att det handlar om att försöka påverka människors inre inkluderande tankesätt, 
antaganden, föreställningar och så vidare blir det viktigt att man som designer 
lyckas skapa former för ett försvarbart intervenerande. Det vill säga ett interve
nerande som kan påverka verksamhetens formativa kontext på ett sådant sätt att 
verksamhetens handlande blir förbättrat utan att någon av dess berörda kommer 
till skada. Detta är självfallet inte någon lätt uppgift, men samtidigt mycket bety
delsefullt för ett såväl etiskt som verksamhetsmässigt försvarbart förbättringsar
bete. Till detta kan också läggas att det vore ett självbedrägeri om designern fick 
sig själv att tro att inte ett implementerande redan är ett intervenerande. I och 
med att det nya informationssystemet initiait också bär på en egen dold dimen
sion blir det oundvikligt att det inte uppstår en konfrontation med verksamhe
tens innevarande dolda dimension. 
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Det fordras ett intervenerande för att påverka verksamheten till de förbättringar 
som avsetts. Samtidigt kan ett intervenerande kan också fylla en god funktion vid 
analyser och undersökningar av hur verksamhet och handlingsmönster utveck
lats. Intervenering kan vara ett sätt för att få tillgång till information som kan 
säga något om den formativa kontext som för tillfället dominerar i en verksam
het. Att intervenera är att utmana de dolda antaganden och så vidare som ledsa
gar aktörers handlande och därigenom också ett sätt för att locka upp dessa 
dolda antagande till ytan. Genom att konfrontera bilföräljare med de motsägelser 
som kan finnas mellan hur de faktiskt säljer bil och hur de säger att de säljer bil 
kan diskussioner skapas som efterhand alltmer blottlägger de dolda antaganden 
och så vidare som utgör denne säljares handlingsrepertoar och ideal. 

10.2 Den kontextuella IT-förståelsens praktiska giltighet 

I linje med den metodologi som valts för detta avhandlingsarbete innebär ett 
prövande av en praktisk giltighet att påståenden och förslag blir prövade mot de 
problemsituationer som de berör, i denna avhandling likställt med de projekt i 
vilka hela avhandlingsarbetet tagit en utgångspunkt. De måste prövas mot verk
liga problemsituationer av de personer som i sina praktiska arbeten befinner sig i 
dessa situationer. Det vill i denna avhandling säga berörda praktiker. 

Det finns flera speciella komplikationer relaterade till ett prövande av en praktisk 
giltighet, exempelvis en kontextuell IT-förståelses praktiska giltighet. En sådan 
komplikation är att berörda praktiker först måste förstå, och därigenom lära sig, 
innebörden i det aktuella påståendet för att därefter på egen hand kunna pröva 
dess praktiska giltighet. Efter hand har jag blivit alltmer varse svårigheterna att få 
till stånd riktigt bra lärandeprocesser. Även om vår medverkan i de projekt som 
här presenterats initierades som samarbeten vilka i hög utsträckning skulle hand
la om ett gemensamt lärande, tror jag nu att vi inte nog tydligt gjorde klart, vare 
sig för oss själva eller berörda praktiker, att det borde handla om ett lärande som 
mer i grunden skulle påverka såväl våra sätt att bedriva studier som studerade 
praktikers sätt att bedriva designarbete. Detta avsnitt kan i vilket fall också be
traktas som både ett illustrerande av hur en kontextuell IT-förståelse borde kun
na förmedlas och praktiskt prövas. 

Till viss del kan sägas att mitt prövande av den kontextuella IT-förståelsens prak
tiska giltighet redan blivit presenterad. Även om det då gjordes implicit berörde 
de projektpresentationer som redovisades i kapitlen tre till fem tämligen ingå
ende just detta prövande. I detta avsnitt kommer prövandet av den kontextuella 
IT-förståelsens praktiska giltighet att göras mer explicit, bland annat genom att ta 
tillbaka en del av det som redovisats i kapitlen tre till fem. Att pröva den kontex
tuella IT-förståelsens giltighet handlar, med utgångspunkt i den metodologi som 
valts, om att konfrontera berörda praktiker med påståenden om deras problem
situationer formulerade utifrån en kontextuell IT-förståelse och därifrån bedöma i 
vilken utsträckning detta konfronterande på något sätt gör deras problemsitua
tioner bättre. Det viktiga är alltså den kontextuella IT-förståelsens betydelse för 
de personer som har det faktiska ansvaret för och vardagliga erfarandet av dessa 
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problemsituationer. Dessa personer måste pröva detta sätt att se på informations
teknik mot det problematiska i deras problemsituationer. 

Man skulle i viss mån kunna hävda att den kontextuella IT-förståelsen blivit prö
vad och praktiskt giltigförklarad bara genom det faktum att vi inte blivit utkas
tade ur något av de tre projekten, trots att de förklaringar och påståenden som vi 
givit inte alltid varit särskilt lättillgängliga eller inställsamma. Trots att våra stu
dier sträckt sig över tidsperioder på mellan två och sex år och att våra bidrag al
drig varit mer handgripliga än råd och undersökningsresultat har vi hela tiden 
blivit behandlade med respekt och intresse. Gång på gång har det visat sig att 
många från de studerade verksamheterna, trots ett bara sekundärt projektintres
se, tagit sig tid för att lyssna på våra redovisningar. 

Det sätt som jag valt för att pröva den kontextuella IT-förståelsens praktiska gil
tighet går alltså ut på att konfrontera berörda praktiker med förslag eller påstå
enden som griper in i deras praktiska verkligheter, och utifrån deras responser 
bedöma i vilken utsträckning detta konfronterande förbättrat deras problemsitu
ationer eller ej. Man kan tänka sig olika sätt för att bedöma dessa responser. I 
denna avhandling har jag bedömt dem utifrån fyra olika lägen. Att praktikern 
tagit intryck och på något sätt förändrat sitt sätt att bedriva sitt praktiska arbete, 
att denne uppvisat ett uppskattat igenkännande helst underbyggt med att denne 
kunnat ge ett illustrerande exempel, att denne inte givit någon som helst respons, 
samt att denne tagit avstånd och tydligt kunnat illustrera hur det specifika försla
get eller påståendet definitivt utgör nonsens relativt dennes egna verksamhet. 

Sälj stöd, och en i grunden utmanad bilhandel... 
De studier som genomförts hos Volvo kan grovt sett delas in i t re etapper. Först 
en som handlade om 1990-års version av Säljstöd, sedan en om 1993-års version, 
och slutligen en om 1996-års version. I kapitel tre presenterades samtliga tre stu
dier men egentligen bara responser från de första två etapperna. I detta avsnitt 
ska dels responserna från dessa två första etapper tas tillbaka med explicita dis
kussioner om vad de betyder för den kontextuella IT-förståelsens praktiska giltig
het, dels den sista etappen1 redovisas med fokus på det prövande som detta var. 

När vi 1990 redovisade resultaten från vår kundattitydundersökning betonade vi 
ett par saker. Framförallt att VU borde betrakta Säljstöd i den helhet i vilken det 
möter kund i och med att ett alltför snävt perspektiv kunde bidra till att de mis
sade effekter som att informationssystemet blev för styrande, eller onaturligt, el
ler irrelevant. Vi påpekade även att de bildspel som använts i några fall upplevts 
som irriterande samtidigt som de dokument som Säljstöd möjliggjorde i ett par 
fall blivit väldigt uppskattade. Inför våra studier 1993 kunde vi sedan konstatera 
att VU var betydligt mer uppmärksamma på det sätt som säljare och kunder till
sammans interagerade med Säljstöd, och att de byggt om informationssystemet 
till att vara betydligt mindre styrande. Borta var vidare bildspelen samtidigt som 

Se även avhandlingens bilaga. Den är en något omarbetad version av den skriftliga redovis
ning som gjordes för denna etapp. 
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den del som möjliggjorde de uppskattade dokumenten vidareutvecklats på en 
mängd olika sätt. 

De är svårt att veta vad som egentligen lett till vad. Vad som dock kan konstate
ras var att VU inte hade uppmärksammat, och kanske heller inte varit nyfiken på, 
det som vi hade sett och det som vi påtalade. Dessutom kan konstateras att flerta
let av de förändringar som blivit genomförda i hög utsträckning gick i linje med 
de förslag och tolkningar som vi lagt fram. 

Vid redovisningen av 1993-års studier visade vi hur stora delar av de irritations
moment som upplevts vid 1990-års version nu var borta men att det fortfarande 
var en mängd svårförutsebara kringfaktorer som påverkade Säljstöds verkan, 
exempelvis otrevliga säljare, varma pälsar och marknadsföringskampanjer. Vi
dare pekade vi på den kreativitet som både säljare och kunder uppvisat i sitt nytt
jande av Säljstöd. Här argumenterade vi för att VU borde dra fördel av denna 
kreativitet och utforma arbetssätt för att kunna lära från lösningar som säljare 
och kunder tänkte ut. Inför våra studier av 1996-års version kunde vi konstatera 
dels hur uppmärksamheten på säljarnas agerande blivit väldigt mycket större, 
dels hur viktigt det blivit för VU att beskriva Säljstöd som ett säljstöd och inte som 
ett informationssystem. Det senare hängde samman med att man upptäckt att 
ordet informationssystem fick folk att tänka på själva burken och inte det sam
manhang i vilken den skulle verka. Vidare kunde vi se att de nu tagit med några 
av de mest kreativa säljarna i sitt designarbete. 

Man kan konstatera att VU vid tidigare stadier inte riktigt hade betraktat den 
kreativitet som vi lyfte fram som särskilt betydelsefull, och inte heller slutit sig till 
några möjligheter eller konsekvenser i och med denna kreativitet. Inför arbetet 
med 1996-års version av Säljstöd tycks dock denna ha haft större inverkan. Det 
ligger nära till hands att se det som att de inte riktigt kunde se betydelsen av 
denna iakttagelse förrän vi, med utgångspunkt i vårt sätt att se på informations
teknik, påtalade den för dem. 

Det är självklart svårt att säga vad som bidragit till de förändringar som iakttagits 
och vilken betydelse som våra redovisningar och råd har haft. Jag menar dock 
återigen att mycket av det som vi presenterade var sådant som de inte tänkt på 
dessförinnan och att skälet till att vi såg och tänkte på det som vi såg och tänkte 
på var våra sätt att se på informationsteknik. Jag vill alltså hävda att mycket av 
det som skedde mellan de olika Säljstödsversionerna var ett slags responser på 
det vidgade, och fördjupade, sätt att se på informationsteknik som vi bedömde 
informationssystemet genom. 

Med på mötet vid den tredje och sista redovisningen av våra studier av Säljstöd, 
det vill säga av version 1996 ̂  var projektledare, systemutvecklare, implementa-
törer och säljarutbildare. Även personer som på ett mindre handgripligt sätt varit 
inblandade i arbetet med Säljstöd fanns där som exempelvis den som ansvarar 
för den generella utbildning som görs för landets alla Volvoförsäljare och några 
personer från företagets marknadsavdelning. 

1 Detta möte ägde rum den 5:e december klockan 14 till 17 i VU:s lokaler i Göteborg. 
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Vi valde att dela upp vår redovisning1 i två delar. Det vi i korta ordalag särskilt 
lyfte fram under den första delen kan sammanfattas till att kunder och säljare 
hade sett en hel del möjligheter i och med Säljstöd, även om informationssyste
met på många håll samtidigt nyttjades förhållandevis sparsamt. Vidare lyfte vi 
fram att ett par säljare och kunder var rätt negativa till Säljstöd eller delar av Sälj
stöd, men också att såväl inställningen till som nyttjandet av Säljstöd var förhål
landevis ortsrelaterad. Under den andra delen beskrev vi Säljstöd som del i kun
ders värdeskapande processer och under inflytande av olika organisationskultu
rer (som ett sätt för att peka ut verksamhetens dolda dimensioner). Vi påpekade 
att Säljstöd enbart kunde ge bidrag till dessa processer men också att organisa
tionskulturer och olika personers föreställningar om datorer, bilhandel, bilar, och 
så vidare var påtagliga krafter i det sammanhang som bestämmer det faktiska 
nyttjandet av detta informationssystem. Bland de åtgärder som vi föreslog var att 
VU skulle lägga ned möda på att beskriva kunder och säljare med avseende på 
olika centrala föreställningar men också fundera igenom alternativa rolluppdel
ningar mellan säljare, Säljstöd och kund. Dessutom underströk vi behovet av 
kontinuerliga nyttjande studier och att man mer kontinuerligt försökte ta reda på 
hur Säljstöd verkligen nyttjades. 

Sammantaget kan sägas att det blev ganska tydliga reaktioner på denna redo
visning. Bland annat var det verkligt starka reaktioner under den första delen av 
redovisningen då flertalet av de församlade kunde känna igen sig i de tabeller 
som vi presenterade över de inställningar som säljare på de fyra orterna hade 
haft gentemot Säljstöd. Dessa tabeller motsvarade i hög utsträckning de uppfatt
ningar de sedan långt tillbaka hade haft om dessa försäljningsställen. De hade sett 
stora variationer i föreställningar och organisationskulturer. Dessutom hade de 
sett, eller möjligtvis kunde inse, att Säljstöd bedömdes utfrån varje kunds helhet, 
och att deras designarbete inte kunde undvika de krafter som utgjordes av dessa 
föreställningar och organisationskulturer. 

Det är för tidigt att säga något om hur denna avslutande redovisning kan ha på
verkat kommande versioner av Säljstöd. Däremot kan konstateras att de perso
ner som var närvarande hade lätt att känna igen sig i våra iakttagelser och tolk
ningar och kunde ge egna bra exempel som belyste detta igenkännande. De bör
jade också ifrågasätta vad de såg som deras egna traditionella "knapptryckarkur-
ser" och gjorde förfrågningar om vi kunde medverka både i fortsatta utbild
nings- och utvecklingsarbeten. 

Soffan, och de oförutsedda möjligheterna... 
De interventionsstudier som bedrevs hos Ikea följde, kan man säga, två olika 
spår. Efter det ena bestod de i det samarbete som jag hade med Soffans designer 
kring utvärderingsmodeller. Efter det andra bestod de i själva de utvärderingar 
som vi genomförde för Ikea av Soffan. Det första spåret är svårt att etappindela. 
Det bedrevs snarast som ett kontinuerligt utbyte av dokument, idéer och förslag. 

1 Bilaga 1 i denna avhandling utgör alltså den skriftliga delen av denna avslutande redovis
ning av Säljstödsstudie. 
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Det andra kan dock ses i två etapper. Först en då vi redovisade enkäter och in
tervjuer med kunder som provat Soffan, sedan en då vi också redovisade inter
vjuer med soffköpare och personal. I kapitel fyra presenterades detta samarbete 
och responser på den första redovisningen. I detta avsnitt ska jag ta tillbaka re-
sponser från denna första redovisning och iakttagelser från samarbetet med Sof
fans designer och diskutera dessa i termer av den kontextuella IT-förståelsens 
praktiska giltighet. Jag ska också redovisa den avslutande etappen av utvärde
ringen av Soffan med fokus på det praktiska prövandet. 

Vid den första redovisningen av vår utvärdering av Soffan formulerade vi, med 
utgångspunkt i vad kunderna sagt, fyra olika idéer om vad Soffan var och vilka 
möjligheter den tillhandahöll för dem. Vi argumenterade också för att Ikea skulle 
fråga sig vilka handlingsmöjligheter de egentligen ville främja och låta svaret på 
detta ledsaga fortsatt designarbete, både av informationssystemet och dess sam
manhang. De personer som var närvarande visade tydligt intresse för detta och 
konstaterade att de inte tänkt på detta förut. De var också lite förvånade över den 
spridning som det var mellan dessa idéer och medgav att detta förstås kunde 
göra Soffans och andra kundkioskers utformning betydelsefull på sätt som de ti
digare inte funderat på. 

Vad gäller det samarbete som jag hade med Soffans designer var den intressan
taste iakttagelsen den hur han gick från en väldigt teknikfokuserad och verk-
tygsorienterad inställning till ett sätt att diskutera designarbete och informations
system som i många avseenden överrensstämde med det sätt att se på informa
tionsteknik som jag förordade. Genom de samtal och det gemensamma utvärde
ringsarbete som vi hade blev det uppenbart hur han successivt mjuknade i sin in
ställning och dels började tala om marknadsorienterade informationssystem 
istället för multimediala dels alltmer blev aktiv förespråkare för nya sätt att ut
värdera, designa och förvalta informationssystem hos Ikea. Hans sätt att tala om 
sin problemsituation förändrades mycket tydligt, och även hans sätt att bedriva 
designarbete. 

Precis som i fallet med Volvo är det naturligtvis svårt att veta vad som gjort vad, 
men när det gäller denne designer var det oerhört tydligt hur han successivt för
ändrade sitt sätt att bedriva design- och utvärderingsarbete genom de diskussio
ner där vi enträget tillämpade vårt sätt att se på informationsteknik. 

I slutet på 1995 gjorde vi den sista redovisningen av våra Soffanstudier1. Med på 
detta möte var framför allt Soffans designer och den person som initierat Soffan-
projektet, tillika marknadschef för Ikea norra Europa. Vid redovisningen häv
dade vi att det var tveksamt huruvida Soffan verkligen betytt något vid de soff-
köp som gjorts av intervjuade kunder. Den övervägande delen av de intervjuade 
hade knappast ens lagt märke till informationssystemet, och inte någon var ex
plicit beredd att tillstå att Soffan skulle ha betytt något. Vi menade här att även 
om det skulle vara så att Soffan betytt en del utan att kunderna själva märkt detta 
så verkade det mer troligt att bidraget i detta avseende faktiskt inte var särskilt 

1 I e tt avslutande avsnitt i Levén & Forsgren (1997) redovisas den skriftliga delen av denna 
avslutande redovisning. 
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påtagligt. Vi påpekade samtidigt att samtliga säljare menade att Soffan betytt väl
digt mycket dels som kontaktskapare dels som dialogstöd. De förslag som vi gav 
behandlade framför allt hur Ikea kunde gå vidare för att vidareutveckla den typ 
av bidrag som Soffan givit som isbrytare och dialogstöd, och därigenom även få 
till stånd det djup som en del kunder efterfrågat. 

Det man kan säga om speciellt marknadschefens reaktioner var att han dels var 
starkt intresserad i att förstå vad det svaga bidraget från Soffan egentligen kunde 
bero på, dels intresserad av att diskutera förbättringsförslag relaterade till kund
kiosker i stort. För honom innebar redovisningen att man inte skulle gå vidare 
med Soffan varken på bred front eller som aktivt testsystem. Däremot skulle 
man fortsätta att följa upp andra liknande försök både internt och externt för att 
på så sätt skapa sig bättre kunskap inför företagets större framtida satsning på 
kundkiosker. 

Med en viss distans till den redovisning som vi gjorde kan det framstå som själv
klart att marknadschefen, även om han höll med om det mesta vi sade och 
många gånger kunde ge egna exempel i relation till de påståenden vi förde fram, 
egentligen aldrig var specifikt intresserad av att diskutera Soffans eventuella om-
formning. Han var ingen designer och ville heller inte blanda sig i några mer de
signspecifika frågor. Han ville veta ifall just Soffan och det specifika sätt att utfor
ma kundkiosker som Soffan representerade kunde bidra till att Ikea bättre kunde 
dra fördel av sina försäljningsmässigt goda dagar. De förbättringsförslag som vi 
förde fram var intressanta för företagets fortsatta satsning på kundkiosker, men 
egentligen inte för Soffan. 

Drygt ett och ett halvt år efter den avslutande Soffanredovisningen genomförde 
jag en telefonintervju med Soffans designer för att få höra lite om vad som hänt 
med Soffan och Ikeas eventuella satsning på kundkiosker. Intervjun tog cirka 30 
minuter och handlade om såväl Ikea och Soffan som hans egna designprojekt. De 
flesta av de uppdrag som han nu själv sysslade med var hårt styrda vilket gav li
tet utrymme för egna designbeslut och det betraktelsesätt som vi utvecklade un
der vårt samarbete. Detta betraktelsesätt hade dock, berättade han, fått ett tydligt 
fäste hos Ikea. Flera av de lärdomar som vi gjorde genom Soffanprojektet levde 
nu vidare dels i Ikeas sätt att organisera sitt systemutvecklingsarbete, dels genom 
en ny kundkiosk utformad med inriktning mot företagets bokhyllor. Soffanpro
jektet och de lärdomar som både vi och Ikea hade dragit under detta projekt 
hade på olika sätt bidragit till att forma en företagsstandard för kundkiosker och 
olika former av visualiserande informationssystem. 

Det är av kanske uppenbara, och definitivt kunskapsteoretiska, skäl svårt att veta 
vad som egentligen påverkar företag som Ikea vad gäller arbetssätt och stan
dards. Konstateras kan dock att mycket tyder på att den person som hade det 
handgripliga ansvaret för utformandet av kundkiosken Soffan och som fick i 
uppdrag att formulera en strategi för företagets utveckling av kundkiosker dels 
förändrade sitt sätt att se på informationsteknik i r iktning mot en kontextuell IT-
förståelse dels tycks ha influerat Ikea till vissa standards och strategier rörande 
sina kundkiosker. Att företaget nu valt att gå vidare med en kundkiosk inriktad 
mot bokhyllor kan jag i v iss mån se som ett resultat från vår medverkan i Ikeas 
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Soffanprojekt. Under projektets gång hävdade vi återkommande att en viktig po
tential i deras kundkiosker fanns i dess möjligheter till simulering, vilket troligtvis 
har större betydelse när en kund ska prova olika möjliga kombinationer av bok
hyllesektioner än tyger på en soffa. Att Soffans designer själv nu hade ett tämli
gen litet utrymme för sitt nya sätt att se på informationsteknik i sitt eget design
arbete är också förklarligt genom att han nu arbetade med produktframställande 
snarare än verksamhetsförbättrande. 

Skolan, och det nya angreppssättet... 
De interventionsstudier som bedrivits vid den mindre låg- och mellanstadiesko
lan kan ses i fyra etapper. Det inledande kvällsmötet, studiecirkeln, det andra 
kvällsmötet samt en uppföljande redovisning som jag genomförde ungefär ett år 
efter det andra kvällsmötet. I kapitel fem presenterades de tre första av dessa 
fyra etapper. I detta avsnitt ska dels dessa tre lyftas fram och diskuteras i termer 
av den kontextuella IT-förståelsens praktiska giltighet, dels den fjärde etappen 
redovisas med avseende på samma giltighet. Detta avsnitt handlar alltså om den 
praktiska betydelsen av den kontextuella IT-förståelsen och en övergripande iakt
tagelse som därför bör lyftas fram är den större förändring som gick att iaktta 
under projektets gång. Det var betydligt fler personer som tog del i de övergri
pande diskussionerna om denna skolas datorisering mot slutet av detta projekt 
än i början, och detta med tydligt verksamhetsförankrade inlägg. En lärare beto
nade också under en intervju att hon själv och många med henne kände sig 
"mindre rädda och okunniga" än innan detta projekt. 

Under det första kvällsmötet lade jag ned stor möda på att formulera den kontex
tuella IT-förståelsen i termer av den situation som skolan befann sig i. Jag före
språkade kraftigt en kontextuell IT-förståelse och kritiserade samtidigt vad jag 
beskrev som en verktygssyn. Detta innebar ett tydligt igenkännande där flera av 
de närvarande kunde ge egna exempel som illustrerade både mina påståenden 
och de problem som jag relaterade till en verktygssyn. 

Min insats vid studiecirkeln bestod i mångt och mycket i att demonstrera och be
skriva de senaste och mest spektakulära programmen utifrån mitt sätt att se på 
informationsteknik. Då och då kom det fram en del spännande förslag på hur 
dessa program skulle kunna nyttjas vid skolan, men än viktigare var att det ef
terhand gick att iaktta ett större lugn kring i skolans IT-situation. Under de dis
kussioner som fördes vid det sista kvällsmötet kunde jag åter konstatera det lugn 
och den verksamhetsförankring som utvecklats hos i stort sett samtliga de per
soner som medverkat vid dessa kvällsmöten och denna studiecirkel. Det var helt 
enkelt bra diskussioner där för- och motargument möttes i termer av vad en 
skola egentligen ska hålla på med. 

I början på hösten 1997, några dagar innan den nya terminen skulle dras igång, 
fick jag möjlighet att redovisa mina intryck från de avslutande intervjuer som jag 
gjort med fritidsledare och lärare strax innan jul 1996. I och med att mötet skulle 
äga rum två dagar innan terminsstart förstod jag att det skulle bli svårt att få dem 
riktigt "sugna" på att ägna tid åt något annat än terminsplanering varför det blev 
viktigt att jag kunde hålla mitt inhopp tämligen kort. För att hålla ned tiden kon
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centrerade jag mig till först mina tolkningar av intervjustudien och sedan några 
förslag på hur jag menade att skolan borde gå vidare med sina IT-frågor. I båda 
fallen försökte jag relatera det jag sade till det sätt att se på informationsteknik 
som jag, under de tidigare faserna av denna skolstudie, tydligt förordat. Det vill 
säga, en kontextuell IT-förståelse. 

Vid mina tolkningar var det två frågeställningar som jag hade betraktat som mer 
betydelsefulla. Först ifall de intervjuade hade uppvisat en god verksamhetsför
ankring i sina sätt att tala om informationsteknik1. Sedan, i vilken utsträckning de 
gjort informationsteknik till en del i sin dagliga verksamhet. Vid sidan om dessa 
frågeställningar behandlade min tolkning även de problem som de tycktes ha 
upplevt som mest besvärliga, samt eventuella motsägelser och märkligheter i det 
som de sagt. 

Det jag hade kommit fram till var först och främst att samtliga intervjuade hade 
en stark verksamhetsförankring men samtidigt att deras IT-utnyttjande ganska 
tydligt stagnerat alternativt minskat under den tid som förflutit sedan studiecir
keln. Denna stagnation behövde dock, hävdade jag, inte ses som något problem. 
Speciellt inte i och med att deras verksamhetsförankring var så tydlig. Stagnatio
nen kunde tolkas som ett utslag för ett moget övervägande vilket resulterat i att 
de inte kunnat se några direkta verksamhetsvinster med ett utvidgat IT-utnytt
jande. Samtidigt var det viktigt, hävdade jag, att de förhöll sig tillräckligt kritiska 
till den egna IT-kompetensen så att de inte skulle hamna i ett svårupplöst dilem
ma. Å ena sidan kan en person säga att denne undviker att nyttja informations
teknik därför att denne inte ser några verksamhetsmässiga fördelar i denna tek
nik, men å andra sidan kan en förklaring till att denne inte kunnat se några verk
samhetsmässiga fördelar vara just att denne nyttjat informationsteknik alldeles 
för lite för att känna till något om dess möjliga bidrag. En övertygelse om att in
formationstekniken skulle sakna betydelsefulla handlingsmöjligheter skulle kun
na bli förstärkt av ett obefintligt teknikutnyttjande, bottnat i denna övertygelse. 
Övertygelsen skulle på så sätt, hävdade jag, kunna bli till en självuppfyllande pro
fetia. 

De problem som de tycktes ha upplevt kunde beskrivas som tämligen jordnära, 
exempelvis att de saknat praktisk tillgång till skolans datorer, att de inte hade nå
gon koll på tänkbara pedagogiska program och så vidare. Det fanns också inslag 
av ett lite mer självkritiskt problem som bestod i att den pionjäranda och det "go" 
som genomsyrat tiden för studiecirkeln var helt borta. Intresset från både barn 
och personal hade i hög utsträckning falnat. 

Bland iakttagna motsägelser fanns att man egentligen aldrig talade om elevers IT-
relaterade förkunskaper och i vad mån den ena årskursens lärare borde ställa 
krav då den föregående årskursens lärare på vad eleverna borde ha lärt sig om 
eller med hjälp av skolans datorer. IT-utnyttjandet framstod alltså som den en
skilde lärarens ensak trots att de nog kände att barnen borde få lära sig "det här 
med data" i successiva steg under hela sin skolgång. När jag betonade detta blev 

1 Det vill säga, ifall de kunde förankra invändningar, förslag och så vidare i en stabil syn på 
vad en skola är och borde vara. Se vidare kapitel 5. 
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det tydligt att ett par av lärarna ville få till stånd årskursövergripande diskussio
ner angående vad som borde göras och läras in vid olika stadier, även om de 
samtidigt såg det som betydelsefullt att inte åldersrelatera vare sig dessa eller an
dra kunskapsområden alltför hårt. Lärandet skulle framförallt få ske på villkor av 
den enskilde eleven. 

Under de samtal som följde efter att jag gått igenom mitt sätt att se på informa
tionsteknik och förslag på centrala frågeställningar menar jag att jag fick god re-
spons på detta sätt att se på informationsteknik. I flera fall gav de själva exempel 
som kunde illustrera en kontextuell IT-förståelse, exempelvis att klassrumsan
vändning ofta ledde till bieffekten hjälpsamhet (ett informationssystem verkar på 
många olika sätt), att barn framförallt nyttjade datorn till spel (en felanvändning), 
och att det är svårt att skapa grund för ett lärande när det blir alltför stökigt om
kring eleven (att värdet från ett informationssystem också beror på faktorer i 
dess vidare sammanhang). I andra fall kunde de ge förslag på lösningar med ut
gångspunkt i mitt sätt att se på informationsteknik, exempelvis att införa och följa 
upp ett faddersystem genom vilket de äldre eleverna skulle få lära de yngre vissa 
program (att följa upp de sätt på vilka ett nyttjande utvecklas), och att föra in IT-
användandet i skolans "teknikverkstad" och på så sätt väva in datorövningar i ett 
sammanhang med fler än en lärare (skapa lösningar relativt den enskilde elevens 
helhet). 

Åter med reservation för den problematik som är förknippad med denna typ av 
prövande vill jag hävda att flera av de närvarande lärarna och fritidsledarna suc
cessivt kunnat uppvisa en allt bättre insikt om den egna situationen och dess pro
blem i och med denna interventionsstudie och de träffar under vilka jag drev en 
kontextuell IT-förståelse. Under detta avslutande möte gick att se hur de höll med 
om och kunde ge exempel relaterade till de påståenden som jag förde fram. Det 
blev också tydligt att de skulle börja göra ett par saker som stämde bra ihop med 
det synsätt som jag presenterade, vilket möjligtvis inte skulle blivit aktuellt utan 
denna interventionsstudie. Även om det är svårt att säga huruvida de i grunden 
förändrat sina sätt att se på informationsteknik har jag dock kunnat konstatera 
att flera av dem har blivit alltmer uppmärksamma på en mängd nya frågeställ
ningar angående denna tekniks värde och relevans. Och detta är något som jag 
gärna vill tolka som en följd av de interventioner som denna skolstudie inneburit. 
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11. ÖVERGRIPANDE SLUTSATSER 
Om man nu betraktar hela detta avhandlingsarbete som ett undersökande i den 
bemärkelse som Dewey formulerat1, vad har då hänt med den problemsituation 
som jag själv befann mig i? Vet jag nu bättre hur jag ska kunna bedriva forskning 
genomsyrat av ett praktiskt kunskapsintresse? Har jag nu en bättre grund för att 
förstå informationsteknik och designarbete i relation till ett verksamhetsförbätt
rande? Avhandlingens syften var tre. Att studera informationstekniks verkan, att 
studera förbättringsarbete, samt, att studera betydelsen av praktikers sätt att se 
på informationsteknik. Vet jag nu mer om informationstekniks verkan respek
tive förbättringsarbete? Vet jag nu mer om betydelsen av praktikers sätt att se på 
informationsteknik? 

Om jag börjar med de första två syftena så menar jag att jag vet2 att informa
tionssystem verkar systemberoende och diskriminerande, men också blir miss
uppfattade, orättvist bedömda och felanvända. Vidare så vet jag att praktiker har 
arbetat med orimligt snäva designdomäner, improduktivt fastlåsta mål- och pro
blemdefinitioner, fantasi- och uddlösa användarutbildningar, samt definitioner av 
informationsteknik och IT-kompetens som effektivt har bortdefinierat olika cen
trala verksamhetskompetenser. Allt detta har jag kunnat observera i de projekt 
som jag studerat och medverkat i. 

Jag har inte bara lärt mig om informationstekniks verkan och förbättringsarbete 
genom empiriska studier. Genom de teoretiska studier, vilka i slutändan mynna
de ut i den kontextuella IT-förståelsen, har jag på ett mer generellt plan lärt mig 
att informationssystem har systemiska och kulturellt dynamiska egenskaper. Jag 
har också kommit fram till att en fokusering på informationsteknik som del i en 
större värdeskapande process och under det kontinuerliga inflytandet av en dold 
dimension bör ge en bättre grund för ett förbättringsarbete än en verktygssyn. 

Vad gäller det tredje syftet, det vill säga att studera betydelsen av praktikers ge
staltande och sätt att se på informationsteknik, är jag nu mer övertygad om dessa 
dolda faktorers betydelse än jag var innan hela detta arbete tog sin början. Till att 
börja med framstod de gestaltningar och sätt att se på informationsteknik som 
studerade praktiker gav uttryck för som ytterst betydelsefulla för praktikerna 
själva. Gång på gång kunde jag se hur dessa praktiker med tyngd hävdade sina 
sätt att gestalta och se på informationsteknik. Att det rörde sig om ett uttryck för 
denna dolda kunskap och inte medvetet övervägda ställningstaganden märktes i 
hur omedvetna de var om att de faktiskt själva konstruerat dessa gestaltningar, 
men också i deras välvilja att successivt, genom våra interventioner, börja ifråga
sätta dem. 

Ytterligare ett skäl till att jag nu är än mer övertygad om betydelsen av prakti
kers gestaltande och sätt att se på informationsteknik är den koppling som gick 

1 Se kapitel 2 ovan. 
2 För mitt förhållningssätt till säkert vetande. Se kapitel 2. 
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att se mellan en verktygssyn och iakttagna projektproblem. Om mitt antagande 
att studerade praktiker hade ett sätt att se på informationsteknik som i m er eller 
mindre grad överensstämde med en verktygssyn skulle det kunna tjäna som för
klaring till de problem som jag iakttog i deras förbättringsarbeten. Detta sätt att 
se på informationsteknik skulle alltså kunna vara upphov till dessa problem. Ett 
stöd för såväl denna koppling som detta antagande kan också hämtas i de iaktta
gelser jag kunnat göra av hur våra projektinterventioner, vilka i huvudsak be
stod i att ifrågasätta de gestaltningar som berörda praktiker gjort, påverkat dessa 
praktiker till olika former av förändringar i deras förbättringsarbeten. 

Det sista mer övergripande skälet till varför jag nu är än mer övertygad om be
tydelsen av praktikers gestaltande och sätt att se på informationsteknik hänger 
samman med de responser som mina interventioner, baserade på en kontextuell 
IT-förståelse, blivit upphov till. Trots de komplikationer som ett prövande av en 
utsagas praktiska giltighet innebär har jag kunnat observera flera tydliga tecken 
på att berörda praktiker tagit intryck av de omdefinitioner som jag gjort av deras 
problemsituationer. Med utgångspunkt i mina alternativa sätt att tolka och be
skriva deras mest betydelsefulla problem och möjligheter har jag kunnat kon
frontera dem med alternativa sätt att gestalta deras problemsituationer vilket 
gång på gång lett till att de börjat följa nya, och i deras ögon rimligtvis bättre, sätt 
att bedriva förbättringsarbete. 

Om jag nu släpper avhandlingens syften och istället går tillbaks till den än mer 
övergripande frågeställningen. Vad har då hänt med min egen problemsituation? 
Vad har detta arbete lett fram till och vad är det egentligen värt? Kan det leda till 
mänskligt framåtskridande eller åtminstone göra så att någon människa någon
stans får det eller kan göra något bättre? Kan det göra livet bättre för mig? 

I ett tidigare kapitel presenterades Churchmans systemkategorier. Det jag nämn
de men dock lämnade okommenterat var att han, vid sidan om klient, beslutsfatt
are och planerare, har en fjärde grupp om ytterligare tre kategorier1. Gruppen 
utgörs av kategorierna systemfilosofen vilken är den som fört fram ett visst sätt att 
betrakta system, fienderna vilka är de som kommer ställa sig avvisande till det be
traktelsesätt som förts fram, samt betydelsen vilket syftar på värdet från betrak
telsesättet i sig. I denna avslutande del ska jag låta mig inspireras av dessa katego
rier och med dessa som grund reflektera över detta arbete. 

Vilken är då betydelsen av ett arbete som detta? Det är en fråga som jag menar 
handlar om både detta arbete i stort och den kontextuella IT-förståelsen. På sikt 
ser jag arbetets eventuella betydelse som en fråga om huruvida detta arbete och 
denna kontextuella IT-förståelse kan bidra till att förbättra praktikers förbätt
ringsarbeten och därigenom bidra till bättre informationssystem. Med en något 
kortare tidshorizont kan det behandlas en fråga om mitt eget och IT-forskning-
ens eventuella utvecklande. 

För min egen del har jag blivit alltmer övertygad om betydelsen av att fokusera 
sätt att se på informationsteknik och dolda dimensioner i design såväl som forsk

1 Churchman (1979) 
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ning. Vidare har jag nu bättre insikter i hur ett forskningsarbete, baserat på ett 
praktiskt kunskapsintresse och med fokus på praktikens och informationstekni
kens dolda dimensioner, ska bedrivas. Jag har fått en bättre inblick i de möjlighe
ter och problem som är förknippade med ett aktionsvetenskapligt arbetssätt, och 
därigenom större möjligheter att utnyttja respektive behandla dessa möjligheter 
och problem. Jag har sett en stor potential i denna form av medverkande och in
tervenerande arbetssätt men också insett problematiken i och nödvändigheten av 
att tydligt klara ut det upplägg och de bidrag som detta arbetssätt i grunden 
handlar om. Inte minst är det viktigt att klara ut att det handlar om intervene
rande och ett ömsesidigt lärande. 

Jag har svårt att uttala mig om generaliteten vad gäller arbetets bidrag till IT-
forskningen i stort. Förutom mitt eget utvecklande (vilket samtidigt innebär att 
IT-forskningen åtminstone borde ha utvecklats genom mitt utvecklande) vill jag 
definitivt hävda att detta arbete innebär ett bidrag genom dess konsekventa ut
gångspunkt i en filosofisk pragmatism. Jag menar att jag har visat hur en forsk
ning baserad på ett praktiskt kunskapsintresse kan ta utgångspunkt i denna filo
sofi och låta den ledsaga syftes- och problemformuleringar, studieobjekt, fråge
ställningar, studier, redovisningar av studier, slutsatsformuleringar, ambitioner 
och så vidare. 

Vad gäller det eventuella bidrag som den kontextuella IT-förståelsen inneburit är 
det helt klart att detta sätt att se på informationsteknik och denna begreppsram 
betytt oerhört mycket för min egen förståelse av informationstekniks verkan och 
förbättringsarbete. Det är också tydligt att de tolkningar som jag gjort av stude
rade praktikers problemsituationer med utgångspunkt i min kontextuella IT-för-
ståelse har betytt en del för dessa praktiker. De har på olika sätt tagit intryck och 
förändrat sina sätt att bedriva förbättringsarbete i enlighet med detta sätt att se 
på informationsteknik. Det är återigen svårare att säga något om det generella i 
en kontextuell IT-förståelses bidrag. Detta ser jag dock som det viktigaste i min 
egen fortsatta forskning. 

Vilka är då de största fienderna till detta arbete? Vilka kan man tänka sig mer än 
andra vill avvisa detta arbete eller en kontextuell IT-förståelse? Om jag ser till ar
betet i stort kan jag föreställa mig att forskare som inte är beredda att erkänna ett 
praktiskt kunskapsintresse som ett legitimt vetenskapligt kunskapsintresse i hög 
utsträckning kommer avvisa detta arbete. Jag tror också att så kallade "sannings
ryttare", det vill säga forskare som exklusivt hävdar ett avbildande förhållnings
sätt till kunskap, kommer kunna irritera sig över det jag gjort. Mina ansträng
ningar har troligtvis, enligt dessa, i alltför hög utsträckning blandat ett deskriptivt 
kunskapsintresse med ett normativt. Jag tänker nu inte upprepa mitt eget ställ
ningstagande i dessa grundläggande frågeställningar utan bara hänvisa till tidi
gare diskussioner1. 

Vidare har jag svårt att se hur forskare som envist förnekar betydelsen av en 
dold dimension ska kunna acceptera delar av min syftesformulering och avhand
lingens frågeställningar. I den mån som någon betraktar praktisk kunskap som 

1 Se kapitel 2 ovan. 
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en fråga om ett tillämpande av den mer statusbetonade teoretiska kunskapen 
framstår nog avhandlingens fokusering på en gestaltande och dold aspekt av 
praktisk kunskap som meningslös. Även på denna punkt vill jag hänvisa till tidi
gare avsnitt i denna avhandling för ett redovisande av min eget ställningsta
gande1. 

Bland fiender till den kontextuella IT-förståelsen kan jag föreställa mig forskare, 
men också praktiker, som antingen tycker att denna begreppsram är för kom
plex och svårhanterlig eller upplever den som alltför mång- och tvetydig. Vad 
gäller den andra av dessa två invändningar vill jag hänvisa till kapitel sju och nio 
där jag argumenterat för betydelsen av en viss mång- och tvetydighet. Den 
komplexitet som utmärker informationssystems verkan och förbättringsarbete 
låter sig inte fångas inom entydiga ramar. Vad gäller den första av dessa invänd
ningar har jag lättare att känna en viss skuld. Jag vill gärna, och det är även kun
skapsteoretiskt och metodologiskt motiverat, att den begreppsram som jag for
mulerat ska vara väl tillgänglig för såväl värdering som användning. Detta pro
blem ser jag dock som mer lämpligt att bemästra under konkreta projekt och i 
andra former än en doktorsavhandling. Till de kritiker som invänder att min be
visföring till stöd för den kontextuella IT-förståelsen är alltför svag vill jag dels 
hänvisa till mitt dubbla kunskapsintresse vilket gör att en "bevisföring" bara ut
gör en sida av ett vetenskapligt arbete, dels hålla med och säga att detta kommer 
att få allt större uppmärksamhet under mitt fortsatta forskningsarbete. 

Jag kan vidare tänka mig fiender till den kontextuella IT-förståelsen som menar 
att jag går förtäckta politiska ärenden, syftande till att underminera det inflytande 
som användare med tiden vunnit. Det är dock definitivt fel. Jag är, mig själv med
vetet, inte ute i några förtäckta politiska ärrenden. Däremot är jag bland annat 
ute efter att göra det legitimt att också ifrågasätta en användares syften och av
sikter. Om det är så att jag är ute efter att underminera någon viss grupps infly
tande så är det i så fall för att jag inte kan se några legitima skäl till det exklude-
rande av andra gruppers inflytande som den första gruppens inflytande innebär. 

En slutsats från detta arbete är att förbättringsarbeten har inslag av retorik, åt
minstone 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 ytterligare fiender bland retori
kens alla motståndare. Jag menar dock att förbättringsarbeten alltid går ut på att 
förändra handlings- och därmed även tankemönster hos andra, och att ett förne
kande av detta samtidigt också är förnekande av ett viktigt ansvar. Det handlar 
om att påverka folk, både inom projektgrupper och verksamheter. Många gång
er förutsätter ett förbättringsarbete till och med förändrade tankesätt hos verk
samheters kunder. För att de ska kunna uppfatta och uppskatta eller helt enkelt 
skapa vissa värden i det som en viss verksamhet gör kommer det fordras nya 
sätt att skapa mening och värde i en mängd olika situationer. 

De studier som gjorts av Säljstöd och Soffan har delvis skett i samarbete med 
Volvo respektive Ikea. Detta aktualiserar ytterligare en potentiell fiende. Jag kan 

1 Se främst kapitel 1, 2, 8 och 9 ovan. 
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tänka mig att det finns personer som ser stora problem i o ch risker med forsk
ningsarbeten som skett i samarbete med företrädare för näringsliv. Detta är en 
problematik som hänger nära samman med frågor om forskningens autonomi, 
dess roll i s amhället, dess former, skillnader mot konsultarbeten och så vidare. 
Även om jag är medveten om denna problematik så är min grundposition den 
att denna form av samverkan å ena sidan är nödvändig för viss information och 
vissa former av valideringar å andra sidan är både etisk och legitim. Detta disku
teras i kapitel två men kan också relateras till det sätt på vilket Schön beskriver en 
design- och handlingsrationalitet. Denna beskrivs som en reflektiv konversation 
med en situation, och utan denna konversation finns det, på grund av situatio
nernas komplexitet, unikhet och motsättningar, svar som man annars aldrig 
skulle kunnat få. 

Ytterligare en fiende kan förutses bland så kallade datautbildare. På många håll 
och med jämna intervall ställer sig "förståsigpåare" upp och förkunnar betydel
sen av en god kunskap om datorer. Det gör också jag, även om jag inte tror att 
jag talar om samma IT-kunskap som de flesta andra. Denna avhandling är en kri
tik av den verktygssyn som de flesta andra snarare verkar ha som sin viktigaste 
utgångspunkt. En god datakunskap ska vila på en förståelse långt mer insiktsfull 
än vad den verktygssyn som jag tror dominerar ger stöd för. En god datakun
skap ska förstå informationstekniks verkan på sätt som gör att de eventuella bi
drag som ett specifikt informationssystem skulle kunna ge till ett verksamhets
förbättrande går att förstå. Det handlar bland annat om att känna till de krafter 
som kan inverka på denna verkan och kunna förstå hur alla dessa kan samverka 
för en bättre verksamhet. De flesta kunskapsförkunnare brukar lyfta fram beho
vet av en färdighetskunskap, och vem kan egentligen säga emot. Det som dock 
oftast missas är att det är en sak att kunna använda ett informationssystem och 
en annan att kunna utföra ett visst handlande eller värdeskapande i samverkan 
med ett informationssystem. 

Den sista, och kanske viktigaste, fienden tror jag är den lite hårdare skeptikern. 
Denne skulle, med viss rätt får jag nog säga, kunna hävda att jag gapat efter för 
mycket och dessutom gett mig ut på alltför osäker mark. Churchman har skrivit 
följande. 

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 nothing but themselves. So when students ask, "What 
practical value does this model have?" the proud answer is, "None whatsoever!" In the se
cond case one bounds the problem, cuts off a "meaningful piece," does something 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 the planner.1 

Jag kan definitivt se hur den typ av arbete som jag gett mig i kast med balanserar 
på ett smalt stråk, omgärdat av dels det rena teoretiserandet dels ett anpassande 
till det för tillfället gångbara. Jag tror att mitt arbete är ett försök att hålla liv i en 
sedan lång tid tillbaka uppstånden vision. En vision som på olika sätt försökt få 

1 Churchman (1979, sid. 203) 
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grepp på informationsteknik som del i olika sociala ändamålsenliga samman
hang. När det gäller osäkra marker är det intressant att se hur också Schön för
håller sig. Följande citat är alltså hämtat från Schön. 

In the varied topography of professional practice, there is a high, hard ground overlooking a 
swamp. On the high ground, manageble problems lend themselves to solution through the 
application of research-based theory and technique. In the swampy lowland, messy, confu
sing problems defy technical solution. The irony of this situation is that the problems of the 
high ground tend to be relatively unimportant to individuals or society at large, however 
great their technical interest may be, while in the swamp lie the problems of greatest human 
concern. The practitioner must choose. Shall he remain on the high ground where he can 
solve relatively unimportant problems according to prevailing standards of rigor, or shall he 
descend to the swamp of important problems and nonrigorous inquiry?1 

Jag tror alltså att denne skeptiker i viss utsträckning har rätt. Jag tar ett stort 
grepp och ger mig ut på förhållandevis osäker mark. Detta betyder dock inte att 
greppet skulle vara för stort eller att marken skulle vara för osäker. Tvärt emot är 
det min övertygelse att vi forskare i a llt högre utsträckning måste ge oss ut på 
större och osäkrare marker. Detta, för att kunna skapa kunskap som har bety
delse för individer och samhälle i stort. Till exempel, att skapa kunskap som kan 
bidra till att öka informationssystems bidrag till bättre verksamheter och kanske 
rent av till "det goda livet". 

1 Schön (1987, sid. 3) 
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ENGLISH SUMMARY 
This thesis includes case studies of three different IT-projects. These studies have 
followed an action science methodology. The thesis includes a discussion of a tool 
perspective and presents an alternative to this perspective, labelled contextual IT-
under standing. 

1. Studies concerning contributing computer artefacts 

In chapter one, I argue that use and design of computer artefacts can be fruitfully 
studied by focusing on use problems and design contradictions, defined as problems 
and contradictions in relation to the vision held by the IT-practitioner. IT-practi-
tioner is here defined as the person, seriously trying to improve the contribution 
made by computer artefacts to human organisations at large. 

Taking the position of pragmatism, the important thing with computer artefacts 
should be their contributions to human organisations. The important thing with 
systems design should be to make these contributions come true. In this thesis 
the purpose is to contribute to the design of contributing computer artefacts by 
studying, first, use problems and design contradictions, and second, the impor
tance of TT-perspectives held by IT-practitioners. 

According to Schön1, one fundamental aspect of design is the practitioner's ability 
to name the things to which he will attend and frame the context in which he will 
attend to them. In this process of naming and framing, the practitioner sees his si
tuation as something already present in his repertoire of examples, images, un
derstandings, and actions. This is fundamental in his attempts to make proble
matic situations manageable. In this thesis I assume that one "part" of an IT-prac-
titioner's repertoireis his IT-perspective. I.e. his more or less tacit understanding 
of what computers really are. This thesis includes both empirical and theoretical 
studies into IT-perspectives. 

2. Research based on a pragmatic perspective 

In chapter two, I present and discuss the epistemological and methodological 
foundations of the thesis. According to the established view on knowledge and 
research, truth and correspondence are the highest ranked ideals. Following 
pragmatism, it is also important to consider ethics and if s tudied conditions are 
getting better. This thesis is based on ideals and insights formulated within this 
philosophic movement and the methodology that the thesis is following is Action 
Science. 

Action science is a research method based on pragmatism, built upon ideas origi
nating from John Dewey. Action Science is an attempt to articulate the features of 
a science that can generate knowledge that is useful, valid, descriptive of the 
world, and informative of how we might change it. It has an emphasis on advan

1 Schön (1983,1987) 
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cing basic knowledge while solving practical problems. Action Science is research 
which includes the option of changing the status quo and in order to conduct such 
research, one must have images of the status quo and of a different universe that 
can be used to create a dialectic. This can explain why the thesis includes both em
pirical and theoretical studies of IT-perspectives. The theoretical one is needed to 
create a dialectic relation, both in order to test hypothesis about what IT-perspec-
tive the actor has and in order to be able to change established perspectives. 

3. A sales support system in the business of selling cars 

In chapter three, I present the first out of th ree projects that I have been studying. 
This study had to do with a sales support system called Sales-support, made for 
car dealers but designed in order to improve the conditions for customers. In this 
case study I interviewed 72 customers and 18 salesmen, and took part in the 
design project during a t ime span of seven years. First, I was mainly interested in 
customers and their attitudes towards this information system. After a while 
though, I also pursued studies into both customers' and salesmen's experiences of 
Sales-support and into the design work as such. 

One of the use problems that the IT-practitioners was confronted with was that 
Sales-support turned out to be very context dependent. The way it had acted often 
had been determined by forces far beyond what initially was considered relevant. 
Sales-support also showed signs of a discriminating behaviour, favouring certain 
customers and salesmen at the expense of other customers and salesmen. Fur
ther, it often turned out to be misinterpreted and unfairly evaluated. Customers and 
salesmen saw and evaluated meanings and possibilities that certainly were not 
intentionally included. And finally, Sales-support was now and then used in wrong 
ways. It was used in ways far beyond what the practitioners had planned. 

Among design contradictions I saw that the practitioners were concentrating on a 
quite narrow design domain. At least in relation to their customer oriented vision. 
They concentrated their design work on Sales-support and use education even 
though their main objectives was to design an information system that would 
improve the business from a customer perspective. Further, it was possible to ob
serve rather unimaginative and pointless efforts concerning their training of the staff 
Even though the project was planned to end up in a completely new way of sell
ing and buying cars the only education that was given was directed towards the 
salesmen and was not focused on new ways of s elling cars, but only how to use 
this information system. They did not try to tell the salesmen how to sell cars to
gether with Sales-support. 

Interpreting the ways that the IT-practitioners were framing their problem sit
uations, and were talking about information systems, and were designing Sales-
support, etceteras I concluded that they were using a tool perspective as their over
arching IT-perspective. 
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4. A customer kiosk in a furniture store 

In chapter four, I present the second of the projects that I have been studying. 
This study concerned an attempt to implement a customers kiosk, meaning an in
formation system placed "on its own" by which customers could help themselves 
to certain kind of services, in a larger furniture store. In this case study I in
terviewed 34 customers and five salesmen, and took part in the design project for 
a time span of two years. My active part in the project was to evaluate the 
customers' kiosk from a customer perspective, but also to create ways to perform 
such evaluations. The customers' kiosk was, as the project, called The Sofa and it 
was designed to help the customers to visualise and create an image of sofas that 
were possible to buy but not available in the store. 

In the study I identified use problems like context dependence, discriminations, 
misinterpretations, and misuse. It also seemed quite obvious that the IT-practitio-
ners involved in this project were using a tool perspective and that their design 
work were restricted to an all too narrow design domain. What was identified as 
a new kind of design contradiction was some very fixed positions concerning goals 
and problems. Even though they had good reasons to abandon or widen for exam
ple the initial goals concerning visualisation, the IT-practitioners turned out to be 
very unwilling to give it another thought. 

5. Information technology in schools. 

In chapter five, I present the third of the projects I have been studying. This study 
was done in a school where issues concerning computerisation and how to go 
about such a change process had come into question. This study differed a bit 
from the other two. In this case study I interviewed 5 persons from the staff. 
More importantly, I got the opportunity to take part in and observe almost twen
ty meetings, dealing with issues of computerisation and information technology 
in schools. 

This study made possible some vague observations concerning use problems 
through teachers who could give me a lot of good examples related to the school 
in response to descriptions that I gave of what I had observed in the use of the 
couch and Sales-support. What was more interesting during this study though 
was the observation of a new design contradiction. In this study, the tool perspec
tive was not only used but also, as it seemed to me, causing a kind of competency 
problem. Personnel as well as authorities dealing with information technology in 
schools often stressed that the computer was a tool. But by stressing that it 
seemed as if they also were excluding important knowledge related to the organisation 
at large. By stressing the computer as a tool they effectively made personnel that 
did not know how to handle this artefact avoid discussions concerning computers 
and computerisation. 

6. The computer as a tool 

In chapter six, I present and discuss my view of the tool perspective. I also discuss 
other ways of looking at this perspective, concluding among other things that a 
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tool perspective does raise difficult issues concerning contributing computer arte
facts. 

The tool is today the most frequently used way to describe and talk about com
puters. It is a perspective that is possible to observe anywhere and if someone 
denies that the computer is a tool, then the usual answer will be ''but what else 
could it be?". In this thesis it is argued though, that a tool perspective implies a 
rather narrow context and often focuses the IT-practitioner on irrelevant effects in 
relation to organisations at large. A tool perspective also implies the computer to 
have an unambiguous and subordinated role which I argue might be seen as an 
ideal but not as a good description of computer use. 

In order to discuss the role of the tool perspective in the projects the thesis ex
tracts assumptions related to this perspective and relate these assumptions to the 
problems observed in the projects. A tool perspective implies that the interesting 
context is the use context which might explain why some of the IT-practitioners had 
problems with a context dependence. A tool perspective also implies that a compu
ter is something neutral which might explain why some discriminating effects were 
considered to be so problematic. According to a tool perspective the meaning and 
the role of the computer is obvious which might explain why some IT-practitioners 
were taken by surprise by the fact that their information systems were misinter
preted and unfairly evaluated. And finally, a tool perspective implies that the use 
to a great extent is determined by the information system which might explain the 
problems to anticipate and handle different kinds of misuse. 

The assumptions above are related to use problems. It is also possible to extract 
assumptions related to design. According to a tool perspective the design process 
is considered to be rather causal and deterministic which might explain why the 
studied IT-practitioners were dealing with such a narrow design domain. Accor
ding to a tool perspective, the design process is also considered to be the same as 
a problem solving process which might explain the studied IT-practitioners lack of 
readiness and willingness to reflect on the goals and the problems that their 
projects were supposed to deal with. According to a tool perspective design work 
could be exclusively focused on external aspects such as the design of the com
puters, routines, organisational structures etcetera which might explain the rather 
unimaginative and pointless efforts concerning staff training. And last, according 
to a tool perspective the tool perspective is something unavoidable and the final truth 
about computers which might explain why the tool perspective seemed to be so 
effective in excluding competent personnel from the IT-discussions. 

7. Improvements and systems thinking 

In chapter seven, I s tart the work on formulating an alternative to the tool per
spective by studying systems thinking and reflective practice. These two are here 
considered as theoretical frameworks founded on the philosophy of pragmatism. 

Systems thinking is not directly dealing with the problems or the contradictions 
that were observed in the studied projects. Still it deals with general problems 
concerning design in a broad sense and problems that it is possible to relate to the 
projects and the tool perspective. Systems thinking presupposes that systems 
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effects such as synergy are unavoidable and formulates a principle of a systems 
view. By this view we shall never consider boundaries as given or unambiguous 
but as something that we continuously have to put into question. To focus exclu
sively on a use context is wrong according to systems thinking and a systems 
view. 

Systems thinking presupposes further that systems have such a complexity that it 
is never possible to see and understand a system in all its consequences, and that 
systems are loaded with values and by that reason always favour some interests 
on the expense of others. Systems thinking therefore includes the principle of 
purposefulness. It is wrong to hide away or not take into consideration the values 
that are always included in every systems perspective. To assume that an infor
mation system is something neutral is not only wrong. It is also a way to avoid 
responsibility in both explicit and implicit ways. 

Systems thinking also starts out from a critique of the belief that systems are 
causal and possible to grasp as something deterministic. It is not, according to 
systems thinking, possible to understand a system as a chain of c ause and effect. 
Rather, a system should be understood in line with the principle of a producer-
product perspective. The effects and the works that are being done by the system is 
the result of a complex co-creation process. To assume that a design process is 
causal is wrong and rather a potential cause of u nreasonable expectations concer
ning ones own design possibilities. 

Finally, systems thinking is a rejection of the belief in a fixed foundation which 
can be known with certainty. Not even systems thinking can be assumed to rest 
upon a secure, fixed foundation. Rather it has to take as a starting point a con-
structivistic perspective. Every systems perspective, including the tool perspective, 
is a construction and not something unavoidably true. To maintain that a tool 
perspective is something unavoidably true can for sure be a way to define what is 
to be considered the important issues in different IT-discussions, but also a way 
not to take into consideration the values, discriminations and so on that follow 
from every systems perspective. 

8. Practice understood as a reflective practice 

Just like systems thinking, reflective practice is not primarily focused on the 
problems observed in the studied projects. Still it is concerned with issues that in 
different ways touch upon assumptions underpinning the tool perspective. 
Reflective practice deals with the question of how it is possible that practitioners 
can act in ways that might seem both competent and purposeful, despite the 
unique, puzzling, troubling, uncertain, conflicted character of practice situations. 
In order to cope with this issue reflective practice starts from the assumption that 
practitioners know more than they can say, and that they have a capacity to make 
sense out of a s ituation that initially makes no sense. According to this assumption 
the meaning and the role of an information system could never be obvious. 
Rather, the meaning and role of an information system is something that is 
created and defined in the situated meeting between human and computer. 
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Reflective practice also treats the issue of whether it is possible to understand ac
tion as rational despite the obviously wrong, or at least inappropriate, descrip
tions that the actor himself can give of his acting. The solution to this problem is 
the assumption that our actions are formed through a reflective conversation with the 
materials of the situation. This assumption makes it difficult to assume that the use 
of an information system could be determined by the design of this information 
system. To understand use is to understand the materials of the situation as a 
whole and the tacit assumptions that are guiding the user's reflective conversa
tion with this material. 

Another issue that is treated within reflective practice has to do with design work 
and how such work should be understood, despite the tricky characters of s itua
tions, design situations included. The solution advised by reflective practice is an 
emphasis on reflection, both in and on the actual action. It is a reflection that is focus
ed not only on the means but also on the goals that are guiding the design pro
cess. This makes it wrong to think about design as equal to problem solving. De
sign also involves problem and goal setting. 

The last issue that is treated within reflective practice and that touches upon the 
observed problems is related to learning. How can we, assuming that the know
ledge of practice is tacit, be able to teach such knowledge? The solution to this di
lemma starts out from the assumption that this tacit dimension in one way or 
another has to be changed, and an important ingredient in "teaching" is to make 
the student start to reflect on the tacit assumptions that are guiding his actions. This 
pedagogy consists, to a great extent, of confronting the student with his own ac
tions but interpreted through some other, hopefully more insightful, assump
tions. The idea is that this might stimulate the student to better reflect on his own 
actions and assumptions and by that get a better "feel for the stuff" in the situa
tion. This solution implies a definite rejection of t he assumption that design work 
can focus on external aspects. 

9. Contextual IT-understanding 

In chapter nine, Contextual IT-understanding is presented. It is a framework, and 
candidate to become an IT-perspective, built on systems thinking and reflective 
practice, related to the use and design of information technology. As a frame
work it can be used to describe information systems and guide design work. A 
description of an information system made from a contextual IT-understanding is 
not as intuitive as a description made from a tool perspective. According to con
textual IT-understanding an information system is a systemic and culturally dyna
mic artefact. This means on one hand that it has far reaching consequences, is part 
in an endless amount of synergies, is ambiguous, and is theory and value laden. 
On the other hand its meaning and how it works is dependent on both a tacit 
cultural dimension and the situations in which it acts. 

As a support to design work contextual IT-understanding means that every 
information system should be considered as a part of a larger value creating pro
cess, and under the influence of a tacit dimension. These two concepts aim at captu
ring the principles of systems thinking and the assumptions underpinning reflec-
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tive practice. An information system and the way it works can not be understood 
with less than a consideration of how it is related to the value creation of a client, 
the action of an actor, and the design and implementation of a designer. The way 
it works can neither be understood without an understanding of the tacit dimen
sion and tacit rationale that determines the actions of both individuals and 
groups. The way that an information system works will be affected by the reper
toires and ideals held by individuals and the formative contexts that are held by 
groups of people like organisations. 

10. Contextual IT-understanding in action, and practice 

To a certain extent the framework built around the concept of a contextual IT-
understanding is planned to describe information systems and to be a guide to 
practitioners involved in design projects. Its complexity might, though, be a big 
hindrance in this respect. To concretise and make the framework a little bit more 
intelligible and useful it is possible to draw conclusions and formulate statements 
about both how information systems work and important issues concerning 
design. According to contextual IT-understanding every information system will 
support some interests on behalf of o thers, simultaneously work in a lot of diffe
rent ways, both restrict and open up the space of p ossible actions in continuously 
new and unpredictable ways, be misinterpreted and unfairly evaluated, etcetera. 
Used as a guide for design this framework implies that the designer should try to 
follow principles such as to think about the value creating process at large, to re
flect on the IT-perspective guiding his framing, to focus pattern of actions rather 
than use, to prioritise actability rather than usability, etcetera. 

11. Overall conclusions 

On the overall level a conclusion made is that emphasising on the IT-perspectives 
held by the IT-practitioners and the tacit dimension influencing practice are im
portant in research as well as design. This conclusion includes a call for further re
search into how to pursue inquiry concerning the tacit and practical properties of 
IT-design. 
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BILAGA. MULTIMEDIA I EN FÖRÄNDRAD BILHANDEL1 

Har Sälj stöd inneburit en förändrad bilhandel? 

När ett informationssystem införs i en verksamhet är det självklara målet att detta 
informationssystem ska utveckla denna verksamhet. I vad mån detta sker är dock i 
hög utsträckning en fråga om på vad sätt som detta informationssystem blir nyttjat 
och därigenom faktisk del i det sätt som verksamheten bedrivs. För att Säljstöd ska 
kunna bidra till en utvecklad bilhandel fordras (i princip) mer än att detta informa
tionssystem ställs in på säljarnas skrivbord. Det måste också bli nyttjat på sätt som 
betyder något för kunder och säljare. I denna granskning har vi tittat närmare på 
hur Säljstöd nyttjats av kunder och säljare, och i vad mån dessa tagit in detta system i 
sina sätt-att-köpa och -sälja-bil. 

Studien tar som utgångspunkt att ett framgångsrikt införande av Säljstöd innebär en 
utveckling av bilhandeln, främst "synlig" ur ett kundperspektiv. Därför handlar stu
dien i hög grad om i vilken utsträckning främst kunder, men också säljare, uppfattat 
Säljstöd som något nytt och upphov till nya sätt att köpa respektive sälja bil. I blick
fånget finns också de specifika möjligheter som uppfattats genom informationssyste
met. På så sätt hoppas vi dels kunna bättre illustrera de förtjänster men också de 
brister som Säljstöd kan ha utifrån olika perspektiv, dels kunna skapa utgångspunkt
er för framtida omarbetningar. 

Vid två tidigare tillfällen har vi medverkat i studier av Säljstöd. Först runt 1990 då 
man i viss utsträckning hade en del funktioner som kan karaktäriseras som multi
medial, dels runt 1993 då dessa funktioner fullständigt tagits bort. Inför denna stu
die var därför vårt intresse speciellt stort för i vad mån denna "återkomst" hade 
fungerat eller ej. Dagens säljstöd innehåller multimediala funktioner såsom visning 
av lack och klädselkombinationer samt demonstration av några olika funktioner i 
bilens utrustning. Vid tiden för studien hade dessa delar börjat användas relativt ny-
ligt. Även om samtliga säljare haft möjlighet att nyttja dessa funktioner under när
mare tre månader tycktes användningstiden variera från knappt några veckor och 
uppåt. 

Materialet till denna utvärdering utgick till en början från telefonintervjuer med 42 
kunder från de fyra orterna men då 21 av dessa "mött" Säljstöd utan att dess multi
mediala möjligheter nyttjats valde vi efter hand att koncentrera studierna till säljarna 
samt de övriga 21 kunder som åtminstone haft en möjlighet att bilda sig en uppfatt
ning om Säljstöds multimediala utformning. Detta innebar alltså att 21 kunder från 
två av de utvalda orterna blev intervjuade och samtliga 15 säljare. 

1 Denna bilaga är en något omskriven och korrekturläst version av denna projektredovisning som 
också finns presenterad i Albinsson & Forsgren 1997). Bilagan är alltså den skriftliga del som pre
senterades i samband med den avslutande redovisningen av våra Säljstödsstudier. 
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Den huvudstruktur som analysen av denna studie har följt har varit säljares och kun
ders fokuseringar respektive inställningar till Säljstöd. Vad gäller fokuseringar har vi 
studerat vilken som är den helhet i vilken de intervjuade sett och bedömt Säljstöd. 
Vilket är i varje enskilt fall förhållandet mellan person, sammanhang och teknik? I 
vilken utsträckning har de intervjuade sett och bedömt Säljstöd utifrån dess inverkan 
på denna verksamhet, de uppgifter som utförs inom ramen för denna verksamhet, 
respektive som ren och skär teknik, (det vill säga som ett ting i sig utan angivandet av 
direkta referenser till något större sammanhang)? 

Vad gäller inställningar har vi varit ute efter att studera säljares respektive kunders 
inställningar till Säljstöd. Bland säljarna har vi skiljt olika inställningar åt genom att se 
till dessa personers tankar om ett fortsatt nyttjande av dylika informationssystem. 
För säljarnas del har vi därför skiljt mellan inställningar som kan karaktäriseras som 
ett innovativt prövande, ett konsoliderande respektive avvecklande. Bland kunder har vi 
skiljt dem åt med hjälp av en flytande skala mellan ytterligheterna en starkt positiv in
ställning och uppfattningen att Säljstöd innebär stora möjligheter till förbättrade sätt att 
köpa bil till dess motsats, det vill säga en starkt negativ inställning och uppfattningen 
att Säljstöd innebär stora risker och problem till vettiga sätt att köpa bil. 

Intervjugrupp Fokuseringar Inställningar 

Kunder - Verksamhet 
- Uppgift 
- Artefakt 

- Positiv; ser möjligheter (plustecken) 
- Negativ; ser risker (minustecken) 
- Neutral; ser varken eller (+ -) 

Säljare - Verksamhet 
- Uppgift 
- Artefakt 

- Innovativt prövande (uppåtriktad pil) 
- Konsoliderande (vågrät pil) 
- Avvecklande (nedåtriktad pil) 

Att fokusera själva tekniken innebär, i denna begreppsram, att inte riktigt förmå se 
hur en viss teknisk pryl kan utgöra en naturlig och stödjande del i en verksamhet i 
vilken man möter den. En kund som betraktar Säljstöd med en dylik fokusering 
skulle inte heller se hur detta informationssystem egentligen kunde ha någon bety
delse för dennes sätt att köpa bil. I det läget då informationssystemet istället kan be
traktas som en central del i lösandet av en uppgift eller rent av en nödvändig förut
sättning för ett visst sätt att köpa bil blir situationen radikalt annorlunda. Då kan sys
temet bedömas i relation till denna uppgift eller olika sätt att köpa bil. Ett motsva
rande resonemang kan också föras för säljare. I den stund som Säljstöd inte längre 
betraktas enbart i sig själv utan som en del i ett större och viktigare sammanhang 
kan dess förtjänster bedömas på helt nya sätt. Antingen som ett centralt hjälpmedel 
för att utföra vissa specifika arbetsmoment eller som en oersättlig del i ett speciellt 
sätt att sälja bil. 

Vad gäller den kategorisering som vi använder för framför allt säljarnas inställningar 
till Säljstöd kan det också vara på sin plats med en del förtydliganden. De säljare som 
vi menar utmärks av ett innovativt prövande är också säljare som uppvisar öppen
het, nyfikenhet, behov av ett lärande, ett sökande efter möjligheter och så vidare i 
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förhållande till Säljstöd och dess eventuella potentialer. För dessa utgör Säljstöd fort
farande en källa till lärande och nya arbetssätt. I kontrast till dessa menar vi att de 
säljare som kategoriserats som konsoliderande snarare uppvisar en slutenhet, ett 
vidmakthållande, idéstopp och så vidare. För dessa har det blivit viktigare att hålla 
fast vid de arbetssätt som man har än att fundera på och experimentera med några 
nya. Som en följd av detta blir de därför i viss mån också oemottagliga för några 
mer genomgripande förändringsmöjligheter. Den sista kategorin, de som vill se ett 
avvecklande, uppvisar framför allt en avvisande och i vissa stycken motarbetande 
attityd till Säljstöd. För dessa utgör systemet framför allt ett hot mot inarbetade ar
betssätt och på så sätt ett ting som innebär ett hot mot deras bilhandel i stort. 

Den kategorisering som vi gjort för kundernas inställningar till Säljstöd är förhållan
devis enkel och rakt på sak. Det är en slags skala från en positiv till en negativ inställ
ning. En skillnad som vi dock också tänkt oss mellan de olika sidorna är att man på 
den positiva sidan ser möjligheter i Säljstöd till skillnad från kunder på den negativa 
sidan som ligger närmare till hands att uppfatta risker och problem. 

Kundernas fokuseringar och inställningar 

Den kanske viktigast iakttagelsen från analysen av kundintervjuerna är att knappast 
någon av dessa kunder verkar ha några svårigheter att betrakta Säljstöd som en del i 
ett större sammanhang, det vill säga som ett rationellt och naturligt inslag i en mo
dern bilhandel. För många kunder verkade Säljstöd leda fram till funderingar om en 
i grunden förändrad bilhandel. För andra verkade systemet åtminstone betraktas 
som något som på uppenbara sätt förändrar vissa centrala moment av ett bilköp. 
Inte någon tycktes ha missat att Säljstöd på olika sätt kan innebära förändringar av 
deras sätt att köpa bil. Sedan finns det förstås vissa skillnader kring ifall de är positivt 
eller negativt inställda till dessa förändringar, men på det hela taget tycks de flesta se 
väldigt positivt på den utveckling som Säljstöd initierar för bilhandeln, (se tabellen 
nedan) 

TRANÅS KÖPING 
Kund --> 6 7 8 9 10 11 12 13 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Fokusering D B C D C D C D N N M O O M M N N M L N L 
Verksamhet - - +++ +  + +  +  +  [++1 +  - -

(+++) (++) (+) M (+-) ( + - )  <+) (+) (+) (+++) (++) M M (+) ( - )  (+) 

Uppgift +  

(? )  (? )  

+  - ? 

( ? )  

+  

(? )  

+  +  +  - +  -

(? )  

+  +  +  - +  -

Artefakt 

De tecken som placerats i tabellen ovan indikerar respektive kunds inställning till Säljstöd re
spektive ett hypotetiskt kundterminal med ungefär samma funktionalitet som Säljstöd som gjorts 
direkt tillgängligt för kunderna ute i bilhallen. Tecken inom parentes handlar om inställningar 
till den senare varianten. För att också illustrera vad respektive kund fokuserat har har deras in
ställningar placerats i den fokuseringskategori där de bedömts höra bäst hemma. När det enbart 
står ett frågetecken innebär detta att det inte gått att utläsa någon inställning i det material som 
granskats. De bokstäver som står direkt under kundnumret står för den säljare som respektive 
kund har mött. De hakparenteser som finns under kund 34 indikerar ett hypotetiskt resonemang 
som då fördes. 

201 



Bilaga - Multimedia för en förändrad bilhandel? 

I tabellen ovan kan utläsas de inställningar som kunderna haft till både det Sälj stöd 
som de mött (utan parenteser i tabellen) och ett hypotetiskt framtida Säljstöd som 
också skulle varit tillgängligt för dem ute i bilhallen (inom parenteser). Som tabellen 
visar var en övervägande majoritet klart positiva till den utveckling som Säljstöd kan 
ses som en början på. Ingen kund var egentligen negativ till att det öppnat sig nya 
handlingsmöjligheter för framtida bilköpare. Snarare tvärt om. Däremot fanns det 
vissa som betraktade dessa möjligheter i konflikt med nuvarande sätt att köpa bil, 
exempelvis som ett störningsmoment i mötet säljare och kund. 

Vad kunderna sett och bedömt i Säljstöd 
Det är troligt att den viktigaste signalen från denna utvärdering är att så pass många 
kunder uppfattat, och dessutom uppskattat, de nya sätt att köpa bil som Säljstöd in
neburit för dem. Detta är i och för sig ingen nyhet jämfört med tidigare studier, fast 
samtidigt är nog signalerna ännu starkare denna gång. I stort sett samtliga kunder 
talade om Säljstöd i termer av en förändrad bilhandel, och även om det kunde vara i 
både positiv och negativ bemärkelse framstår det väldigt klart att systemet är något 
som betraktades i ljuset av en förändrad verksamhet. Som ett exempel på detta sade 
en kund så här. 

PLe.. Ja, vad roligt. Så du vart inte särskilt avskräckt när ni hade skärmen med? 
#72 Nä, nä, nä. Det var mycket bra tyckte vi. Det var väldigt snyggt och bra, va. Vi hade precis 

varit och tittat på Mercedes och de hade ju inte någonting vad det gällde då .. eh... att 
kunna få fram kalkyler eller någonting på det här. Så det tyckte jag var klart bra, alltså. 
Sen vet jag inte hur andra reagerar, men eftersom vi, både min man och jag jobbar mycket 
med datorer, så tyckte vi att det är ju så här det ska vara. 
... Herregud, det här [återigen om Mercedeshandlarens sätt att sälja bil]... vad knäppt alltså. 

Många kunder var inne på funderingar som rörde Säljstöd i relation till deras egna 
större sammanhang. En kund menade att han själv skulle haft en egen version av 
Säljstöd. Han jobbade som förmedlare och internsäljare på ett företag med speciellt 
ansvar för att förmedla bilköp och billeasing. Han sade så här. 

#9 Men, egentligen så skulle man ju kunna få en kopia av en sån där grej och sitta och köra i 
egen burk när man sätter ihop en bil åt folk på jobbet. Det skulle ju vara ändå bättre i så 
fall. (skratt) 

Denne kund tog också upp möjligheten till att skapa egna skräddarsydda kalkylmo
deller. Man kan fråga sig om detta är orimligt eller en möjlighet som kanske fler 
skulle vilja ha. 

#9 Ja, du tänker så. Ja, jo, jo men det gör det ju naturligtvis, men nu var det ju ett tag sen jag 
accepterade ett sånt pris på den. Han fick ju göra en manuell uträkning på ett A4-papper 
innan då, lägga upp rubriker och skriva ner. För det har vi alltid varit, eller jag har varit 
petig med att jag får en ordentlig kalkyl då på kostnaden så att beställaren ser att det här 
kostar det mig va. 

#9 Ja, samtidigt så kan jag väl säga, jag har Excel i min dator, det är så att det är ett program, 
och jag kan ju lägga upp en kalkyl så som jag skulle vilja ha den och det är inte säkert att 
Volvos dataprogram lägger sin på samma sätt va. Och det är väl egentligen det enda som 

2 I citaten betecknas kunder med tecknet # medan bokstäverna PLe står för den intervjuande. 
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kan störa då, att man själv vill ha det på ett sätt och layouten på Volvo ser ut på ett annat 
sätt. 

En del av de uttalanden som kunder gav ifrån sig kunde i vissa stycken leda tankar
na till en uppgiftsfokusering. Granskar man de sammanhang i vilka dessa uttalanden 
yttrats går det dock ofta att se en vidare bild genom vilken de i huvudsak uttalar sig 
om förändringar som rör de möjligheter och begränsningar för att köpa bil som 
uppstår genom Säljstöd. 

PLe.. Hade ni någon nytta av det här systemet? 
#9 Ja, men han svarade ju betydligt snabbare när man sitter mitt emot en än han har gjort 

tidigare va. 
#34 Jo, det gick fortare när jag satt där och sen så då tog han ju fram grundpriset på bilen då, va 

Möjligheter som kunder sett genom Säljstöd 
Det är, av förståeliga skäl, variationer mellan vad säljare och Säljstöd gjort för olika 
kunder. Bland annat därför var det speciellt intressant att titta närmare på vilka 
handlingsmöjligheter som kunder sett i Säljstöd. För vissa framstod alltså Säljstöd 
som något så pass nytt att nya viktiga sätt att köpa bil trädde fram. "Mercedescita-
tet" ovan utgör ett ganska bra exempel på detta. Som ytterligare ett exempel på be
tydelsefulla förändringar kan följade citat fungera. 

#11 Du vet att det är väl på det sättet att... förr gick det ju till på det sättet att jag satt på min 
sida av skrivbordet och försäljaren den andra. Och så hade han ett block som han höll 
baksidan åt mig till och sen efterhand som vi pratade så förde han upp och så sade ja, det 
kostar så och så mycket. Jag ha... jag kunde inte följa själva gången i försäljningen... 

PLe.. Nähä. 
#11 ... på samma sätt då som jag gör nu, så jag tycker att det är positivt, det är positivt, det är 

bra. 

Säljstöd uppfattades helt enkelt som något som tillförde något nytt av många av de 
tillfrågade kunderna. Som exempel på möjligheter som uppstått genom Säljstöds 
multimediala sidor kan följande uttalande från kund nummer åtta få tjäna. 

#8 Jo, men det måste ju vara helt suveränt va. Jag menar, du kan ju plocka fram allt precis vad 
kunden vill ha va. Alltså visa det på ett snabbt och smidigt sätt istället för att behöva ha en 
demobil av varje sort hemma va. Så det tror jag mycket på. 

När man börjar läsa intervjumaterialet från kundintervjuerna är det vidare svårt att 
undgå att det vimlar av spännande "tolkningar " av Säljstöd och uppkomna möjlig
heter. En ganska vanlig tolkning är att det inneburit ett förklarings- och demonstra
tionsstöd för att förklara och demonstrera olika detaljer och aspekter av företagets 
bilar. 

#34 Och, många är ju fascinerade och tar just det här med dataskärmen, det tror jag också är 
viktigt, i stället för en broschyr, för då kan man ju, ofta kan du ju vrida och vända på en 
skiss eller, förstår du hur jag menar? 

#34 Men sen om du ska förklara några finesser på bilen det anser, så vitt jag bedömer så måste 
det ju vara mycket... 

PLe.. Ja just det. 
#34 ... mycket förnämligt och jag menar också en tillgång för säljaren, va. 

Nära till dessa tolkningar finns det också de som talat om systemet som ett gransk
nings-- och visualiseringsstöd (i vid bemärkelse). Samtliga dessa har varit väldigt belåt
na med de produktinformationsfilmer som Säljstöd kunnat visa. 
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#10 För att det är klart, för att ser man en sån på en film så blir det ju lättare då än ifrån en 
broschyr, va. 

#11 ... ja det är ett baspris si och så vet du och vill jag ha farthållare, och så vill jag ha air 
condition och jag vill ha det eller ha det och det och sådana här saker och då växer ju bilden 
fram över, prisbilden växer ju fram automatiskt då på... 

Vissa kunder har också talat om Säljstöd som en intresseskapare. Genom att de fått se 
såväl lacker, klädslar och inredningar som tydliga illustrationer och filmer har en del 
av dem upplevt det som att de faktiskt också blivit intresserade av en del finesser 
som de annars inte skulle uppfattat. Ett exempel på detta är en kund som inte först 
kännt till de spärrsystem som Volvo utvecklat, men sedan han fått det demonstrerat 
blivit klart intresserad av denna detalj. Ytterligare en möjlighet som många kunder 
tryckt på var Säljstöd gör det så enkelt att plocka ihop en bil. Så här säger en kund om 
detta. 

#11 Nä men det var ju klart, jag hade ju möjlighet att följa med allt eftersom han plockade... 
PLe.. Jaha just det. 
#11 ... in uppgifterna och priserna och vad jag beställt, och man kunde pio... man kunde ju 

justera det här efterhand om man tyckte det vart för dyrt kunde jag plocka bort nåt eller jag 
tyckte att jag hade råd med mer kunde jag plocka på lite till. 

#11 Man säger att jag har råd att spendera tvåhundrafemtio tusen då för att köpa en bil och när 
jag då ser att jag har kommit upp till det då börjar jag och fundera över, ja, ska jag ha mer 
prylar nu eller ska jag plocka bort någonting av det där för att det var lite för mycket 
kanske. 

Vid tidigare studier av Säljstöd har det funnits kunder som uppskattat Säljstöd som 
en slags dokumentationshjälp och protokollsförare av sådant som diskuterats och av
handlats. Detta gick igen också vid denna studie. 

#34 ... det här vill jag ha va, och sen så skulle jag ha det och det och det och det och sen kom det 
fram det där då, och sen så fick jag ju alla priser med en gång var klart och då visste jag ju 
vad bilen kostade brutto, sen då diskuterade vi ju då min begagnade bil då vad den kunde 
vara värd och sen då, jag alltså det tog fan inte en kvart, det... 

Vid denna studie var det kunder som också lyft fram en dialogsstödjande funktion. I 
vissa faser av köpet har en del kunder uppfattat systemet som ett stöd i samtalet 
med säljaren. Så här kan detta låta. 

#11 För förut då fick man ju då, då satt han ju där och muttrade lite grann och donade och 
pratade... jag hängde ju inte med då... och man kunde ju inte sitta med en miniräknare 
heller mitt emot då och föra på och dona... 

PLe.. Nej. 
#11 ... utan slutsumman var ju l iksom den som försäljaren sa, va. 
PLe.. Ja just det. 
#11 Och den hade jag inte kontroll över. 

För att sammanfatta de intryck vi fått från kundintervjuerna framstår Säljstöd fortfa
rande, i jämförelse med studierna från 90' och 93, som ett informationssystem som 
smälter väl in i Volvos bilhandel. Till att börja med är det väldigt få negativa signaler 
vilket vi tolkar som att Säljstöd inte direkt bryter med några kunders föreställningar 
och förväntningar. Vidare är det slående hur lätt många kunder har att både se Sälj
stöd i ett större sammanhang och uppfatta så pass många möjligheter i systemet 
som de gjort. För att trots denna förhållandevis positiva bild få en djupare förståelse 
av Säljstöd ur ett kundperspektiv är det viktigt att också gå närmare in på de negati
va signaler som ändå finns. 
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Upplevda problem samt responser på en idé om en kundterminal 
Precis som vid tidigare utvärderingar har det framkommit en del problem. Bland de 
invändningar och negativa synpunkter som kommit fram är nog de följande de 
mest tydliga i detta hänseende. 

#6 Ja du, jaa... Faktum är att det där, ja... om jag ska vara ärlig så, så, eh... hade han nog 
ingen nytta av det i våran bilaffär. Han demonstrerade vilka leksaker han hade fått 
ungefär. Det var vad bilhandlaren gjorde för oss. 

#39 Ja jag tyckte det blir ju, eftersom att jag har sålt bilar själv... 
... tycker jag att det blir väldigt opersonligt. 

PLe.. Okej. Blir det att dom sitter och tittar mycket på skärmen eller... vad? 
#39 Ja jag liksom... ja j ag, jag tyckte det var skit alltså, men det var min uppfattning. 

En lite mildare, men ändå ganska viktig invändning rörde köpsituationens öppenhet. 

#30 Vi fick utskrifter, men vi fick inte allt och han förklarade inte alla papper. Han spottade ju 
ut en massa en papper, så vi vart lite fundersamma för han fick ut så mycket papper och vi 
fick inte se alla papper. Så det vart jag lite fundersam, men man är ju dum att man inte 
ställer frågor. 

Det kan i detta läge vara frestande att dra den enkla slutsatsen att informationssys
tem inte passar för alla, och att detta problem är ett problem som främst berör sälja-
reoch deras sätt att sälja bil. Man måste dock fråga sig om orsaken till att vissa kun
der har sett och uppskattat möjligheter som gått andra kunder förbi går att finna i 
Säljstöd, säljares arbetssätt eller kanske både och. 

Det centrala vid dessa kundintervjuer har varit att ta reda på kunders uppfattningar 
om Säljstöd. För att dessutom ta reda på lite om dessa kunders inställningar till olika 
vidareutvecklingar har vi provat att även konfrontera dem med vissa hypotetiska 
resonemang. Under dessa intervjuer har vi försökt att inte bara skapa oss en bild av 
hur kunderna uppfattat det Säljstöd de mött, utan också av hur de skulle uppfatta en 
kundorienterad vidareutveckling av Säljstöd. Det vi frågade var ifall de skulle upp
skatta att Volvo också tillhandahållit en variant av det Säljstödssystem som de mött i 
form av en kundterminal ute i bilhallarna. En genomsnittlig inställning formulerades 
ganska bra i följande citat. 

PLe.. Ja, tror du att det skulle vara bra att ha en sån terminal för kunderna ute i hallen? 
#7 Ja, det tycker jag. 
PLe.. Så man kan gå och titta själv. 
#7 Javisst, det är jättesmart. 

Ett flertal kunder beskrev en bilhallsvariant som en möjlighet till att få inleda ett bil
köp lite mer mjukt. En sådan variant skulle alltså kunna utgöra en slags mjukentré. Så 
här säger kund nummer 34. 

#34 ... så, så kan ju kunden... jag menar då kan du ju bara gå in, då behöver du ju inte, många 
är ju rädda för att, för att t.ex. kontakta en försäljare, va för att dom är rädda att dom ska bli 
övertalade, förstår du... 

PLe.. Ja, ja. 
#34 ... att köpa, dom vill helst gå och smyga lite själva, va och titta så där. 

Då kan dom gå in och smyga in och titta på en sån där skärm utan att kontakta en, en, en, 
försäljare. För många dom känner, många köpare känner sig underlägsna en försäljare. 
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Ibland skulle det också fordras, menade en del kunder, en hjälp till självhjälp just för 
att kunna undvika oönskade "säljarpåhopp". Överlag sågs det dessutom positivt 
med en dylik variant för att kunna förbereda sig bättre inför samtalen med säljarna. 

#30 Ja visst, och sen om man lägger upp ett lån så man ser hur mycket blir det och tar jag den 
här; Vad får jag för månadskostnad då? Det tror jag inte är så dumt, så det skulle man 
kunna sitta själv och ... 

#38 Det tror jag nog ser du för då kan man göra det så att säga lite mer i lugn och ro, utan att 
man sitter och tänker på att varje knäpp på datorn betyder tio tusen mer. 

Vissa kunder hade lätt att se fördelar i en bilhallsvariant genom att en sådan också 
kunde göra det lättare för personer inom exempelvis en familj när de vill diskutera 
en del saker för sig själva. Genom att de skulle ha tillgång till ett Säljstödsliknande in
formationssystem själva skulle de också kunna gå igenom både tänkbara bilar och 
kalkyler på deras egna amatörmässiga och långsamma sätt. Det skulle på så sätt 
kunna fungera som ett lärande- och kommunikationsstöd man och hustru emellan. 

#34 Det måste ju vara riktigt, det är ju inte fråga om annat. För att just det här att... hjälp till 
självhjälp, lite sånt där, för att många människor dom, dom, dom, dom t.ex. har med sig 
frun, vet du inte vill dom börja på att få tag på en bilförsäljare som direkt börjar på att 
hugga ner, börjar nästan trycka ner. För många bilförsäljare det vet du ju hur dom är, va. 

#34 Absolut, absolut, det tror jag mycket på det där. Och just det här att egentligen ska det vara 
så att försäljare, bilförsäljare, dom ska hålla sig lite i bakgrunden, och det gör, jag, det ser 
man ju också att... men en del är väldigt ivriga och ser dom en kund eller en familj då 
tänker dom, nu djävlar, oj där kommer det en riktig-

Sälj arnas fokuseringar och inställningar 

Det finns en mängd intressanta iakttagelser också i det intervjumaterial som skapats 
genom studiens säljarintervjuer. Inte minst de skillnader men också likheter som 
finns inom och mellan de olika orternas säljare. Tankevärd ur ett systemutvecklings
perspektiv torde den stabila men tveksamma inställning som brett ut sig bland sälj
arna i Växjö vara, för att inte säga den pionjäranda som i vissa stycken genomsyrar 
Tranåsgruppen. Inställningen bland säljarna i Växjö indikerar i viss mån ett underut
nyttjande av Säljstöd där Säljstöds nya multimediala funktioner inte tycks ha accep
terats som delar i ett nytt sätt att sälja bil. De multimediala möjligheter som byggts in 
i Säljstöd blir överhuvudtaget inte nyttjade i deras säljarbete. (Se tabellen nedan) 

Fokusering TRANÅS VÄXJÖ SUNDSVALL KÖPING 

Verksamhet 
A/ Cy 

B jr D/ 
? 

N/ 

Uppgift F H K/ MX ° 

Artefakt 
y 

Säljarna är grupperade efter orter och placerade utifrån den betydelse som de menat att Säljstöd 
haft. De säljare som placerats i raden "Verksamhet" har talat om Säljstöd som ett upphov till nya 
sätt-att-sälja-bil, medan de som placerats på raden "Uppgift" respektive "Artefakt" har uppfattat 
Säljstöd som ett verktyg eller ting som varit antingen ett produktivitetsstöd eller ett mindre "stör
ningsmoment". 
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Pilarna i figuren är tänkt att illustrera respektive säljares inställning till Säljstöd. Ett innovativt 
prövande (uppåtriktad pil), ett konsoliderande (horisontell pil) och sist ett avvecklande (nedåt-
riktad pil). De frågetecken som finns med står för en osäkerhet i tolkningen på grund av kort
fattade svar. 

Genom intervjuerna har vi kunnat identifiera, kan man här säga, vissa "kulturella" 
drag i hur Säljstöd uppfattats och nyttjats. Det är något som syns i vad säljare sett 
och bedömt i Säljstöd, men också vad det gjort och tyckt om detta informationssys
tem. Man kan se en tydlig skillnad mellan säljare från Tranås (säljare A till D) respek
tive från Växjö (säljare E till H). Detta kommer förhoppningsvis också att framgå i 
den fortsatta redovisningen av slutsatser och intervjuutdrag. 

Vad säljarna sett och bedömt i Säljstöd 
Precis som vid tidigare studier (det vill säga av Säljstöd i 1990- och 1993-års version) 
är det lätt att se hur en mängd "kringfaktorer" haft en avgörande betydelse, och hur 
många viktiga kvalitéer som uppstått genom olika oförutsedda synergier. Så här sa
de två säljare. 

C [T]3 Nej, men det är man ju noga med när man går igenom. Man har ofta en bil som står nere 
på verkstan man kan visa om det är tveksamheter va. För att det är ju viktigt att man 
förankrar det innan man skriver ordern eller i varje fall innan man beställer bilen så att det 
inte blir... för att en kund som får en felaktig klädsel, han blir ju sällan nöjd va. 

K[S] ... att det här blir åskådligt för dem va, men kanske inte riktigt som man skulle vilja ändå. 
Utan det där får man ju som jag sa förut, man får prata lite till det där då. 

Sedan kan man konstatera att det är skillnader mellan i vad mån Säljstöd betraktats i 
ett verksamhets- eller uppgiftssammanhang. För en del innebar Säljstöd möjligheter 
till nya sätt att sälja bil. För andra innebar det som mest förändringar av vissa be
gränsade arbetsmoment. Som ett exempel på citat som kategoriserats som verksam-
hetsfokuseringar kan följande citat få tjäna. I de första två fallen är det säljare som 
talar uppskattande om de nya möjligheter som Säljstöd skapat för att demonstrera 
annars svårdemonstrerade komplexa saker. I det tredje fallet är det en säljare som 
också ser Säljstöd som en möjlighet till eget lärande och "komihåg". 

PLe.. Okej, det har varit lyckat att demonstrera? 
B[T] Ja, det är ju mer värt än färg tycker jag. 
PLe.. Ja, just det. Ja, särskilt om inte man tycker att det stämmer riktigt. 
B[T] Nä visst, utan det, utan det är ju mer hur man... hur ABS-bromsar fungerar och hur SIPSen 

är uppbyggd och air-bags, hur det fungerar. Det är ju jättebra. 

PLe.. Jaha. Är du inne i produktinformation ibland också? 
D[T] Jajamen, och visar krockkuddar och hela det här... 
D[T] Sedan är väl färgerna kanske inte så där klara och tydliga som man skulle önska. 
PLe.. Nähä....men ni brukar titta på det.... 
D[T] Det gör vi, jajamen, och särskilt kombinationen med klädselfärgerna. 

C[T] Jo, det kan man ju göra. För det här med ljus och mörk inredning och sånt där är ju lättare 
att åskådliggöra på det här. 

3 När ett citat inleds med en bokstav mellan A och O är det ett citat hämtat från en säljare. När det 
istället inleds med PLe står det för intervjuaren. Den bokstav som placerats inom hakparentes för 
varje säljarcitat indikerar den ort på vilken denne säljare hör hemma. 
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PLe.. Det är det? 
C[T] Mmm, det är det ju. För då kan man ju tala om att de här delarna är ljusa och de här är 

mörka och... ja, dels får du lite information själv också, för man glömmer ju och det finns ju 
så många olika kombinationer av olika bilar och så där, så att det är en hjälp för mig som 
säljare också va. 

Ovanstående citat speglar en positiv inställning till Säljstöds multimediala funktioner 
men också idéer om hur Säljstöd tillför möjligheter som kan bidra till att förbättra 
deras bilhandel. En del andra säljare har en mer negativ inställning och tycks främst 
intresserade av de effektiviseringsmöjligheter som Säljstöd inneburit av mer traditio
nella säljmoment. Som exempel på detta kan följande citat få tjäna. 

PLe.. Nej, du har inte hunnit börja använda den [CD-rom skiva med multimedia delarna]. 
G[V] Nej, joo, jag har det, men jag tycker det är för... nej, jag använder inte det. Jag tycker inte 

det... dessutom har jag inte så stor användning av den tycker jag. Jag tycker att det är för 
diffus bild och ... 

PLe.. Kvaliteten på bilderna? 
G[V] Ja, och sedan har vi här i Växjö där jag jobbar, här har vi alltid rätt så mycket bilar som står 

färdiga för leverans som man kan gå och visa. Jag tycker det är mycket bättre, däremot en 
kille som jobbar på ett mindre ställe där det inte är så mycket bilar han kan visa så kan det 
vara en hjälp kanske, men inte för mig här. Det tycker jag inte. 

0[K] Ja, det tar för lång tid. 
0[K] Nej. För då uppfattar den kunden som står utanför att vi sitter och tittar på tv 

IKan detta vara hans egen uppfattning månne?] 

I ovanstående citat är det tydligt att inte Säljstöds multimediala sidor börjat nyttjas. 
De kan också se ut som citat präglade av en uppgiftsfokusering. Som ett exempel på 
citat som uttrycker en teknikfokusering alternativt riskerna med en sådan finns följ
ande. 

I[S] Nä, det är min egen vana som helt och hållet kommer att styra det där. Jag kommer att 
använda det mera fortsättningsvis. För ju mer man använder det, desto lättare blir det ju 
och visa det för andra också, snabbare att komma in och få rätt program och ... 

J[S] man får inte köra för mycket med det, för då blir kunderna... då tror kunderna att 
man inte kan någonting själv va. Och att man litar för mycket på datan va. Så man tappar 
liksom den där personliga kontakten med det. Men visst sjutton använder jag det där 
ibland och kör någon form av ... om det är någonting man ska visa då, t.ex. startspärren 
bara för att ta ett exempel. 

PLe.. Vad hette det sa du? 
J[S] Startspärren. Som är va. Och det tycker, det funkar ju bra att ha den då som, den förklarar 

ju på ett kort och lättförstått sätt då. Och det är ju bra. 

Vad säljarna gjort, och tyckt om Säljstöd 
Man kan alltså se variationer i hur säljare relaterat Säljstöd till ett större samman
hang. Det finns också spännande skillnader mellan deras inställningar till Säljstöd och 
dess eventuella potentialer. En del säljare hade ett sätt att tala om informationssys
temet som framstod som väldigt öppet och sökande. Andra uppvisade en attityd 
som närmast var avskärmande med ett ointresse för nya möjligheter. "Det är bra 
som det är" tycks de senare tänka. Som ett exempel på citat från säljare som katego-
riserats som innovativt prövande kan följande två få tjäna. 
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A[T] Det vi tittar på istället då..., vi har ju inte den lösningen ute i hallen då va...på en vanligt 
TV då... men vi tittar faktiskt på och föra in den möjligheten för att den väcker en väldig 
nyfikenhet hos kunden, det märker man. 

A[T] .. .så att....filmer och det har väl kanske inte körts så mycket va, men just det här att speca 
med lacker och....och....inredning och så vidare, den biten har ju funkat bra va. 

A[T] Vi har funderingar på att vi ska göra det va. För att ....dels är det ju ganska enkelt det 
systemet som dom har ..och sedan....det ger också ett rätt så bra....som ett alternativ till de 
traditionella pulpetböckerna och det här va så ligger det en nyfikenhet hos kunden i det 
hela va. 

D[T] ....och när man kommer på något argument på produkten, som krockkudde eller något 
annat så är det bara att visa hur det fungerar. 

Som ett exempel på uttalanden från en säljare som kategoriserats som mer avvisan
de och sluten kan följande citat få tjäna. 

PLe.. Okej, du har inte fått igång CD'n? 
E[V] Jojomän, men jag använder den inte så mycket. Det är för... det får inte bli för mycket... 

eh.. jag vet inte vad jag ska säga. Någon enstaka gång har det varit att man tittat på någon 
klädselkombination va men, det har inte varit mycket med kund, det kan jag säga dig. Det 
får inte bli för mycket data, nej just det. 

Följande citat kommer från en säljare som är än mer extrem. Han vill se ett avveck
lande av hela Säljstödsidén. 

M[K] Nej, jag menar... skrota säljstödet. Det låter lite dumt, för att jag förstår ju det att det ligger 
ju i tiden. Det ska vara så, men saken är helt klar att det tar mycket tid och det var fasiken 
så mycket enklare och skriva en vanlig ordersedel än att gå in i säljstödet. 

M[K] Ja, från säljarna har jag hört mycket negativa reaktioner på säljstöd. Det måste jag påstå. 
Därför att systemet är väl naturligtvis gjort av tekniker och vi är säljare, och det är inte 
alltid som det sammanfaller, vad ska jag säga., momenten som man ska göra. 

Skillnaderna mellan försäljningsorterna 
Om man nu ska gå tillbaks till den tabell som åskådliggör säljarnas fokuseringar och 
inställningar kan sägas att den visar på ett mönster som vi inte direkt kunnat iaktta 
vid tidigare Säljstödsstudier. Det finns alltså vissa ganska tydliga likheter mellan säl
jare på samma orter samtidigt som det också finns i viss mån tydliga skillnader mel
lan säljare på olika orter. Säljarna i Tranås utmärks i betydligt högre utsträckning av 
en verksamhetsfokusering och ett innovativt prövande än säljarna i Växjö vilka ka
raktäriserats som uppgiftsfokuserade med en inställning till Säljstöd som snarast va
rit avvaktande. Man kan fråga sig om det finns några enkla förklaringar till detta 
mönster? Kan det exempelvis vara så att Växjösäljare befinner sig i en helt annor
lunda försäljningssituationer än de som Tranåsförsäljarna befinner sig i? Så här har 
några Växjöförsäljare uttryckt sig. 

E[V] De enda kunder som är lite intresserade av det, det är de som är dataintresserade. Det är 
inte för de bilintresserade eller vad man ska säga. 

PLe.. Okej. Just det. Huvudproblemet, det är det här att det blir lite för mycket teknik? 
E[V] Ja, det gör det och det... Kunden... om man märker att kunden inte är intresserad ska man 

inte ha igång den va. För att vi har ju ofta leveransklara bilar hemma. Vi går hellre och 
tittar på nya bilar, "live" om säger va. 

PLe.. Men det [de multimediala funktionerna] är inte någonting som ni har börjat använda? 
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H[V] Inte i någon större skala, det kan jag säga, inte någon utav oss. Jag kan koppla dig till en 
kille som har använt det lite och har lekt med det i och för sig. 

En annan hypotes skulle kunna vara att man helt enkelt inte hunnit nyttja och prova 
ut Säljstöd i samma utsträckning på de bägge orterna. En annan förklaring skulle 
alltså kunna vara att man inte hunnit försöka lika länge i Växjö, eller tvärt om. Så här 
säger en Växjöförsäljare. 

G[V] Men det är ju så att man... man ... det blir gärna lite för mycket hoppande fram och tillbaka 
i en dator va, och det är ju så när man säljer att man sitter ju inte hela tiden med en kund 
låst... det, det., alla försäljhjälpmedel förutsätter ju liksom att man har bara en sak som 
händer, men här ringer telefonen, här står folk i... Det blir aldrig den lugn och ro så att 
man jobbar med en kund en timma och sen så tar man den i hand, och så går han och så 
pratar man med nästa, utan det är., .antingen så gör man ingenting eller så har man 
många bollar samtidigt. Så det är många bollar i luften samtidigt, så är det för en försäljare, 
ser du. Och sånt förutsätter inte såna här säljspel kan jag säga. 

Om man tittar närmare på dessa citat tror jag att man kan utesluta en tidsförklaring 
och kanske också en situationsförklaring. Vad som är uppenbart är dock att Växjö
försäljarna gav uttryck för en tämligen annorlunda uppfattning om Säljstöds multi-
mediala funktioner än försäljarna i Tranås. För de förra var uppfattningen i stort sett 
att dessa funktioner i det närmaste var att betrakta som leksaker, samtidigt som 
Tranåsförsäljarna på omvänt sätt såg dem på betydligt mer betydelsefulla sätt. 

Att det är så pass stora likheter inom respektive ort skulle vidare kunna tyda på att 
sätten att nyttja Säljstöd samt inställningen till detta system varit väldigt "smittsam
ma". Det vill säga, att de säljare som funnits på samma ort i väldigt hög utsträckning 
skulle ha påverkat varandras åsikter och arbetssätt. De skillnader som i förstone ser 
ut att finnas i Köping tycks kunna bero på alltför kortfattade svar från säljarna L och 
N, och att säljarna i Sundsvall också i viss mån ligger olika verkar handla mer om en 
tidsfråga än om en permanent åsikt. Som illustration på på denna "ortstillhörighet" 
passar följande citat bra. 

F[V] Men vi., det är inte så... vi har tittat på det [Säljstöds multimediala funktioner], men det är inte 
så användbart tycker vi. 

Det verkar i det närmaste som att de synpunkter som säljaren i ovanstående citat för 
fram är något som man tagit beslut om i grupp. Samtidigt kan detta också visa på en 
grundläggande mekanism vad gäller spridning av användningssätt. Det kan gott och 
väl vara så att idéer och åsikter om nya informationssystem och liknande föränd
ringar blir centrala samtalsämnen, försäljaresäljarna emellan. 

Råd och avslutande kommentarer 

Det mesta tyder på att Säljstöd varit lyckosamt. Åtminstone i bemärkelsen att infor
mationssystemet å ena sidan inte lett till särskilt negativa reaktioner bland de kunder 
som intervjuats och å andra sidan inneburit en mängd både förutsägbara och oförut
sägbara möjligheter för dessa kunder. Ett viktigt frågetecken som dock kan resas är i 
vad mån Säljstöds potentialer verkligen blir utnyttjade. Det kan tyckas som att det 
finns mer att göra för att få fler kunder och säljare att uppfatta och uppskatta de 
möjligheter som trots allt tycks finnas. Utifrån vår horisont kan vi se en outnyttjad 
potential genom de möjligheter som flera kunder uttryck i anslutning till Säljstöd. 
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Rent konkret tror vi att VU borde bli tydligare på den vision om nya sätt at sälja och 
köpa bil som Säljstöd bygger på och försöka bli bättre på att förmedla denna till så
väl säljare som kunder. För att Säljstöd ska bli nyttjad så väl som möjligt fordras att 
kunder och säljare kan uppfatta de nya-sätt-att-köpa respektive -sälja-bil som Sälj
stöd ska bidra till. 

Vid granskningen av säljarintervjuerna var det förhållandevis tydligt att det är en 
stor variation mellan hur Säljstöd blivit del i olika säljares sätt att sälja bil. Fast sam
tidigt kan man se att de sätt som Säljstöd uppfattats och nyttjats på var väldigt 
"smittsamma", det vill säga det fanns stora likheter mellan säljare på samma orter. 
Detta ger en vink åt hur VU skulle kunna gå tillväga vid en visionsspridning. Man 
borde helt enkelt exponera framförallt säljare, men också kunder, med olika former 
av goda exempel. Som vi bedömer det är det mycket som talar för att den spridnings
effekt som identifierats på de olika försäljningsställena beror på i vad mån det före
kommit olika goda användningssätt. På de ställen där någon av säljarna hittat ett 
visst lyckosamt sätt att sälja bil är det troligt att de andra ganska snart gör allt vad de 
kan för att ta efter, och då kan en positiv utvecklingsspiral vara igång. 

Dessa iaktagelser har blivit speciellt tydliga när vi fokuserat analysen på användning 
av säljstöd med multimedia. Här är variationerna stora mellan säljare som ser detta 
som ett verkligt lyft för affärsprocessen och säljare som ser det som ett mer eller 
mindre onödigt tillbehör. Det är troligt att insatser riktade mot säljare kan få hög 
verkningsgrad. Att exempelvis hitta sätt för att se till så att de flesta säljare känner till 
de flesta av de möjligheter som andra säljare har uppfattat i Säljstöd torde kunna ge 
flerfalt tillbaka. Se exempelvis i citatet nedan. 

B (T) ... så vi har fått en ny upplaga här och förbättra, men det är första., jag menar det sker ju 
hela tiden förbättringar va. Men det är väl inte bra, och sen är det ju ljudkvalitet som i vissa 
fall är lite dålig va. Men idén är ju bra och vi, det, inte just på bil och klädsel så mycket som 
just det här att man kan demonstrera hur det fungerar med ABS-bromsar och 
säkerhetssystemen och det här va. [Han hade inte tänkt på att ljude t går att stänga av.] 

Vi kan identifiera ett antal faktorer som kan vara av betydelse här. Först konstaterar 
vi att det rådde en viss tidsskillnad i hur länge säljarna provat säljstöd. Resultaten av 
de tidigare studierna visar att detta kan ha betydelse. För vissa säljare har det tagit 
några månader innan man funnit en ny stil i sitt säljarbete. Resultatet från denna 
studie visar också att det i viss mån måste få ta tid. De "misstag" som begåtts då 
kunderna störts av mediavisningarna visar antydningar av att säljarna av någon 
anledning tappat känslan för var kunden befinner sig i köpprocessen. Detta kan bero 
på att man känt sig tvingad att använda multimediapresentationerna, eller också att 
man inte insett hur viktigt det är att endast använda dessa bitar för att avhjälpa en 
osäkerhet hos kunden. En kund som redan bestämt sig tycks ha svårt att förstå 
varför man skall behöva se "onödig" information. 

Sammantaget med tidigare slutsatser om en lokal spridning av goda exempel kan vi 
se ett visst behov av en lokal och central coachverksamhet. Såväl lokalt som centralt 
skulle det kunna finnas fördelar med någon som skulle ha ansvar för att exempelvis 
se till att alla har väl fungerande bildskärmar, CD-skivor, och kanske även för tips 
och exempel på god och dålig användning. 
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Även tidigare intervjuundersökningar har pekat på behovet av att hålla ett lämpligt 
utvecklingstryck så att man lokalt känner att man är "med på tåget". Även om situa
tionen i detta avseende förbättrats så har vi dragit slutsatsen att här finns en stor po
tential för framtiden. En kreativ utveckling av coachverksamhet, träffverksamhet 
och elektroniska fora för att hålla trycket uppe med goda exempel kan ge stor ut
delning. Med en sådan ansats får man också en bra miljö för att lotsa fram nyan
ställda till ett effektivt säljarbete. 
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