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FÖRORD 

Ett ofta återkommande begrepp i den föreliggande avhandlingen är 
"samskapande". Efter att i flera år såväl praktiskt som teoretiskt kämpat 
med de idéer som kan inrymmas under detta begrepp finner jag nu att de 
flesta förord speglar en samskapande verksamhet. Författarna beskriver 
ofta att deras ursprungliga idéer har förändrats allt eftersom de har 
"stötts och blötts" mot en praktik och mot idéer som framförts av andra. 
En del erkänner även att de kan ha fått "hjälp" som de själva inte är fullt 
medvetna om. 

Även detta arbete har tillkommit som resultatet av ett samskapande, 
ett samskapande som på intet sätt enbart varit en harmonisk samverkan, 
snarare har det varit så att största bidragen har tillkommit i reflektion 
över olika kritiska och motsägelsefulla ståndpunkter. Speciellt känner jag 
en stor tacksamhet mot de kritiker som intagit attityden "Du har fel men 
jag kan naturligtvis också ha fel, låt oss tala om det". 

Arbetet med de problem som redovisas i denna avhandling har lett 
mig till den grundläggande uppfattningen att datortillämpningars 
begränsningar och möjligheter alltmer kan sägas vara tankens 
begränsningar och möjligheter. Denna grundläggande uppfattning leder 
till att sådana saker som minnesutrymme, accesstider och olika typer av 
kostnadsaspekter tonats ned i mitt arbete. I stället koncentrerar jag mig 
på en diskussion om idéer med det ibland dolda antagandet att dessa 
idéer kan implementeras i datortillämpningar. Med olika exempel visar 
jag också på det nära samband som råder mellan en idédiskussion och 
utformning av datortillämpningar. Analogt kan man säga att arkitektens 
arbete har ett nära samband till utformning av hus. Detta påstående kan 
synas självklart men faktum är att inget har förbryllat mig så mycket 
under arbetet med denna avhandling som att så många tycks ha svårt att 
se ett samband mellan idéer och deras implementering i exempelvis 
stolar, bord, hus och även datortillämpningar. Vid framgångsrika 
utvecklingscentra för datortillämpningar är man dock mycket medveten 
om sambandet mellan idéer eller metaforer som är inneordet för 
närvarande och deras implementering i teknik. 

Det är också människor som ser ett samband mellan idéer och deras 
implementering som varit mina viktigaste inspirationskällor. Några vill 
jag speciellt nämna. Staffan Persson, Sture Andersson och Peter Ottosson 
gav mig många betydelsefulla synpunkter innan de alltför tidigt rycktes 
bort. På något sätt som jag inte kan förklara är det också minnet av deras 
uppmuntrande ord som bidragit till att ge mig mod att försöka vara ärlig 
och uppriktig i mitt skrivande. 
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Värdefulla synpunkter och stöd har jag också fått av Richard Mason, 
Istvan Kiss, Peter Checkland, Thomas Cowan, Russel Ackoff, lan Mitroff, 
Robert Rosen, Donald Schön, Fred Steier och Len Troncale, 

Mina lärare som jag känner stor tacksamhet mot har med tiden blivit 
många. De som ligger längst fram i minnet är förutom Staffan Persson, 
Börje Langefors, Hans-Erik Nissen, C. West Churchman, Kristo Ivanov, 
Bo Dahlbom, Uno Zakrisson och Bo Göranzon. Som min handledare 
under sista året har Kristo Ivanov tålmodigt läst och kritiserat vad jag 
skrivit. 

De medarbetare som jag periodvis arbetat så intensivt samman med 
att de snarare borde göras medansvariga för detta arbete är Lars-Erik 
Janlert, Erik Stolterman, Sören Berglund, Torbjörn Nordström, Michael 
Mandahl och Torsten Nilsson. 

På ett mer praktiskt plan har Jan Granlund och Lars Hasselgärde varit 
medskapare i uppgiften att etablera forskarutbildningsämnet admini
strativ databehandling vid Umeå universitet. Kenneth Nilsson var en 
outtröttlig kraft i arbetet att engagera en första kompetent forskar-
handledare. Kjell Sjöberg, Eva Ersson, Birger Liljestrand, John 
Cumberbatch, Kenneth Wing samt Lena Carneland har på olika sätt 
bidragit i den mer handfasta utformningen av denna avhandling. 

Slutligen - Utan stödet från min familj Lena, Björn och Maria hade 
troligen övriga medskapares insatser varit utan betydelse för detta 
arbete. 
- Min tacksamhet är stor. 

Lövön den 8 december 1987. 

Olov Forsgren 
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SAMMANFATTNING 

Del I Forskningsproblemet 

Bakgrund och syfte 
Den övergripande forskningsuppgiften för detta arbete är att diskutera 
eller förhoppningsvis påbörja en diskussion om samskapande datortill
ämpningar. Det problem som leder författaren in på denna forsknings
uppgift kan övergripande benämnas förändringsproblem vid dator
tillämpningar. 

Förändringsproblemen observeras ofta som den typ av anomalier eller 
svårgripbara fel som uppstår när de fakta och de regler som utgör 
datortillämpningens mekaniska kärna blir degenererade eller inaktuella. 
Degenererade och inaktuella fakta diskuteras ibland också under 
rubriken datakvalitetsproblem. Samskapande datortillämpningar kan 
således sägas vara ett förslag som visar hur förändringsproblemen i 
samband med datortillämpningar kan hanteras. 

Det samskapande förslaget vänder sig till alla som i sin verksamhet 
står i begrepp att utforma och använda datortillämpningar. I enlighet 
med de idéer som framförs innefattar dessa: data och organisations-
experter, handläggare och tjänstemän, ägare och ledning, forskare samt 
inte minst de som betjänas av verksamheten, vanligen benämnda kunder 
eller klienter. En nyckelroll i samskapandet av datortillämpningar har 
dock de dataintresserade personer som arbetar i en verksamhet, dessa 
benämnes här systemaktivister. 

Avhandlingen syftar således till att stärka systemaktivisternas möjlig
heter att utforma datortillämpningar som är motståndskraftiga mot 
förändrings och datakvalitetsproblem. 

Metodologiska inspirationskällor 
I denna avhandling försöker jag tillämpa en samskapande kunskaps
uppfattning. En sådan kunskapsuppfattning hämtar inspiration från 
amerikansk pragmatism och företräds i dag av forskare som C. W. 
Churchman, R. Ackoff, P. Checkland, I. Mitroff m fl. Den centrala idén i 
en samskapande kunskapsuppfattning fångas av Ingelstam.1 

"All kunskap, även den allra enklaste är till sin natur social... 
Kunskapen har sin plats i det nät av föreställningar, 
relationer och traditioner som vi tillsammantagna kallar för 

1 Se Ingelstam (1985) sid 82. 

Samman fa t tn ing  

1 



kultur. Vi kan utarma eller berika denna kultur, men det är 
inte möjligt att stiga ur sammanhanget och inbilla sig att det 
finns ren kunskap, bortom det kollektiva i våra 
erfarenheter". 

Kunskap betraktas således som ett kontinuerligt pågående berikande 
och/eller utarmande av kulturer. Kulturer eller verksamheter kan i detta 
sammanhang vara såväl världsomfattande som lokala. Forskarens eller 
systemutformarens uppgift i samskapande verksamheter är att 
formulera synteser om historiska erfarenheter, dagens situation och/eller 
möjliga framtida situationer. Eftersom alla sådana synteser av något 
värde påverkar de i verksamheten eller kulturen ingående individerna är 
det forskarens ansvar att bry sig om vilka individer han försöker påverka 
situationen för. Enligt en samskapande kunskapsuppfattning har alla 
individer i en kultur potentiella möjligheter att berika och komplettera 
den av forskaren framförda syntesen, därför ligger det också på 
forskarens ansvar att försöka uttrycka sig så att berörda individer kan 
delta i ett idéutbyte. 

Den syntes om samskapande datortillämpningar som utvecklas i 
denna avhandling hämtar stor inspiration från E. A. Singers mätfilosofi 
som sedermera utvecklats till en social systemansats av C. W. 
Churchman m fl. 

Hur den utvecklade syntesen kan tillämpas demonstreras på det 
praktikfall där forskningsproblemet först aktualiserades samt på flera 
mindre praktikexempel som förhoppningsvis är mer kända för läsaren. 

Del II Teoretisk bakgrund 

I denna del redovisas de viktigaste inspirationskällorna för arbetet. 

Administrativ databehandling 
Avsnittet inleds i kapitel 4 med en beskrivning av det akademiska 
universitetsämnet administrativ databehandling, inom vilket detta arbete 
utförts. Den huvudsakliga idén bakom tillskapandet av ämnet 
Administrativ databehandling beskrivs som en strävan att integrera ett 
tekniskt intresse med ett socialt situationsintresse i samband med 
utformning och användning av datorer. 

Några skönjbara integreringsansatser beskrivs översiktligt. En 
integreringsansats som i dag är framträdande beskrivs något mera 
utförligt och benämnes informationssystem. Huvudidén i denna ansats är 
att en datortillämpning distribuerar information till olika befatt
ningshavare. En viktig fråga inom denna ansats är om fördelningen av 
information skall bestämmas centralt i organisationen eller om varje 

Sammanfa t tn in g  

2 



befattningshavare skall avkänna och specificera sitt speciella informa
tionsbehov. 

Satt i relation till redovisningen av olika integreringsansatser kan det 
föreliggande arbetet beskrivas som ett försök att utveckla en begrepps
ram eller ett sätt att betrakta, som befattningshavare och utformare av 
datortillämpningar kan använda för att bedöma och ställa krav på 
utformning av datortillämpningar. 

En samskapande världsbild 
Förändringsproblemet leder författaren till grundligare studier över hur 
fakta föds och förändras. En slutsats från dessa studier är att två 
grundläggande uppfattningar om fakta kan identifieras. 

Den ena uppfattningen är nära förknippad med upplysningstidens och 
ett klassiskt vetenskapligt kunskapsideal och har som bärande idé att 
fakta utgörs av mer eller mindre exakta avbildningar av en verklighet. 

Den andra uppfattningen har viss anknytning till en tidsperiod som 
ibland benämnes romantiken och som utmärkes av inflytande från 
filosofer såsom Kant och Hegel. Den bärande idén i denna uppfattning är 
att fakta ses som resultat av skapade mätsystem som är under 
kontinuerligt omskapande. 

Skillnaden mellan dessa två uppfattningar om fakta är så 
grundläggande att det kan vara befogat att tala om olika världsbilder, 
den avbildande och den samskapande. En slutsats från de kunskaps
teoretiska studierna är också att vi nu befinner oss i en tidsperiod då en 
avbildande världsbild håller på att ersättas med en ny världsbild. Den 
samskapande världsbilden betraktas i detta sammanhang som en stark 
kandidat i ett pågående skifte i världsbild. 

En samskapande kunskapsuppfattning 
För att söka fler ledtrådar till hur ett skifte från en avbildande till e n 
samskapande världsbild kan ge nya infallsvinklar på förändrings
problemet studeras några forskare som i sitt arbete om administrativa 
principer utgår från en samskapande kunskapsuppfattning. Dessa 
forskare, varav C. W. Churchman och R. Ackoff är de mest 
uppmärksammade, anknyter till en samskapande kunskapsuppfattning 
via E. A. Singers Kantinspererade mätfilosofi. Denna filosofi kan sam
manfattas som att fakta alltid utgör en del i ett mätsystem där någon 
betjänas av mätningen. 

Churchman har arbetat vidare från Singer och beskriver hur mät
ningar alltid kan ses relaterade till o lika klienters ideal. Det är enligt 
Churchman också alltid i en kamp mellan klientideal som nya sätt att 
mäta och nya fakta ständigt är under omskapande. 
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Sammanfattande kommentarer om teoretisk bakgrund 
Den gjorda teoretiska redovisningen sammanfattas och kommenteras 
med utgångspunkt i P. Checklands fråga om varför ett icke-mekanistiskt 
eller icke-avbildande tänkande inte fått större genomslag i samhället. 

Det neutrala svaret menar att vi konstant har två kulturer; den hårda, 
faktainriktade, mekanistiska, tekniska, logiska, manliga, vänstra hjärn
halvans kultur, samt den mjuka, resonerande, skapande, humanistiska, 
intuitiva, kvinnliga, högra hjärnhalvans kultur. 

Det pessimistiska svaret menar att den klassiska vetenskapens 
mekanistiska eller avbildande kunskapsideal utövar ett allt större 
inflytande på såväl människans sätt att organisera sig i verksamheter 
som på människorna själva. Inom alla områden kan man observera en 
förändring från erfarenhetsmässiga bedömningar till faktainriktat 
kalkylerande. I slutändan kan man i detta svarsalternativ se denna 
kulturs undergång i och med att allt som inte är kalkylerbart då trängts 
undan och mycket av det vi således kallar kultur upphört att existera. 

Det optimistiska svaret menar att vi befinner oss i ett skifte av 
världsbild. Den klassiska vetenskapens mekanistiska eller avbildande 
kunskapsideal har kollapsat bland de internationellt inflytelserika 
filosoferna och vetenskapsmännen. Vi befinner oss därför i en kunskaps
kris som märks tydligare inom allt fler områden. Något drastiskt kan 
krisen beskrivas med följande frågor. Om det inte finns någon Guds 
sanning att tro på, och det nu inte heller finns några objektiva sanningar 
att tro på, vad skall vi då tro på? Hur skall vi orientera oss i t illvaron? 
Vad skall vi undervisa i skolorna? osv. Här kan vi se hur olika nya 
kunskapsansatser tävlar om att ersätta det avbildande kunskapsidealet. 

Författaren ansluter sig till det optimistiska svarsalternativet och 
identifierar det samskapande perspektivtänkandet som en stark kandidat 
i striden om en ny världsbild. Det fortsatta arbetet inriktas därmed mot 
att diskutera hur ett samskapande tänkande kan tillämpas på 
datortillämpningar och det inledningsvis beskrivna förändrings
problemet. 

Del III Syntes 

En sammanfattande begreppsram 
Ett samskapande sätt att betrakta datortillämpningar utvecklas och 
sammanfattas i en begreppsram bestående av sju grundbegrepp. Klienter 
betjänas av verksamheter som består av aktörer och datortillämpningar. 
Förslag till utformning av verksamheter arbetas fram av systemut-
formare och beslutas av en ledning. Dessa begrepp ingår i en 
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begreppsram som i sig själv är ett sätt att betrakta och som föreslås av 
någon, nämligen systemfilosofen. 

Två tillämpningsexempel 
Den utvecklade begreppsramen tillämpas därefter i två exempel, dels i en 
reseförmedlingsverksamhet dels för att tyda debatten om ett dator-
baserat forskningsregister. 

I reseförmedlingsverksamheten tydliggörs hur klienternas, i detta fall 
olika researrangörers och resandes uppfattningar om "ideala" resor står i 
samband med olika sätt att mäta en resa. En idrottsintresserad resande 
är exempelvis intresserad av andra sätt att mäta en resa än vad en 
nöjesintresserad resande är. 

I debatten om ett datorbaserat forskningsregister tydliggörs hur 
skillnaden mellan avbildande och samskapande forskare avspeglar sig i 
olika argument. Den avbildande forskaren söker objektivt avbilda 
verkligheten, medan den samskapande forskaren utgår från att varje sätt 
att mäta kan sättas i relation till olika samhällsgruppers intressen. 

Slutsatser för utformning av datortillämpningar 
Den samskapande utgångspunkten tillämpas nu för att mer specifikt för 
att betrakta det inledningsvis beskrivna förändringsproblemet. Ett 
resultat av detta blir att förändringsproblemet ändrar karaktär till e tt 
orättvise- eller förtrycksproblem. I stället för att som i förändrings
problemet oroa sig för att datortillämpningens omgivning förändras, blir 
det i förtrycksproblemet viktigt att oroa sig för i vilken mån olika 
klientintressen finns företrädda i datortillämpningen. Från en sam
skapande utgångspunkt borde således en ideal datortillämpning 
uppmana och aktivera klientintressen att delta i ett ständigt omskapande 
av datortillämpningen och den verksamhet i vilken datortillämpningen 
ingår. 

Sammanfattat dras slutsatsen att en avbildande kunskapsuppfattning 
ger en teoretisk grund för att bygga om alla verksamheter till maskiner. 
När detta misslyckas upplevs det ofta som förändringsproblem. Från en 
samskapande kunskapsuppfattning blir problemet snarast omvänt. Här 
blir problemet att idealt engagera alla klienter i ett fortgående arbete att 
omskapa verksamheter. När detta misslyckas upplevs det ofta som ett 
orättvise- eller förtrycksproblem. 

Handlingsvägar för samskapande da tortillämpningar 
Författaren övergår därefter till att diskutera olika strategier för att 
implementerà eller förverkliga samskapande idéer i samband med 
datortillämpningar. Uppgiften blir då att hitta metoder som förmår 
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engagera och vägleda klienter i arbetet att omskapa datortillämpningar, 
vilket då även är kan ses som försök att hantera förändringsproblemet. 

Följande fem strategier diskuteras: Den metaforiska strategin, den 
heuristiska strategin, dokumentationsstrategin, datortillämpningsstra
tegin och datautbildningsstrategin. 

I den metaforiska strategin är uppgiften att hitta sammanfattande 
begrepp som har förmågan att ge tankarna en puff i "rätt riktning"; dvs 
mot behovet av klienternas deltagande i ett fortgående omskapande. 
Några exempel på andra vanliga dator-metaforer är: Datorn som 
databank, datorn som verktyg, datorn som medium, datorn som 
handbok, datorn som rådgivare. 

Resultatet av diskussionerna om metaforiska begrepp blir valet av 
begreppet samskapande datortillämpningar. Datorn bör således ses som 
en socialt skapande aktör i ständigt behov av omskapande. 

I den heuristiska strategin är uppgiften att hitta tumregler eller 
sammanfattande satser, alternativt frågor som förmår leda in tankarna 
mot problemställningar som är viktiga i samskapande datortillämp
ningar. Ett förslag till sådana heuristiska frågor presenteras. Dessa 
frågor kan också ses som en omformulering av den sammanfattande 
begreppsramen för samskapande datortillämpningar till ett antal 
nyckelfrågor. 

Klienten, den som betjänas av en mätning, är exempelvis ett viktigt 
begrepp som kan omformuleras till frågan: "Vilka klienters intressen är 
verksamheten utformad för att betjäna"? 

De heuristiska frågorna kan också ses som grundfrågor i en kritisk 
analys av en verksamhet. Några inledande försök att tillämpa de 
heuristiska frågorna på detta sätt i samband med utformning av verk
samheter presenteras. 

Dokumentationsstrategin innebär att de heuristiska frågorna 
tillsammans med en eller flera versioner av tillhörande svar förvaras 
åtkomliga i anslutning till verksamheten. Denna dokumentation visar en 
grov bild av de historiska antaganden och överväganden som format 
verksamheten och kan tjäna som diskussionsunderlag inför framtida 
utformningsbeslut. Ett praktikfall inom miljövårdsadministration visar 
en tillämpning av denna strategi. 

Datortillämpningsstrategin innebär att ovanstående dokumenta
tionsform byggs in som en grundläggande struktur i den eller de 
datortillämpningar som ingår i verksamheten. Om exempelvis en 
heuristisk fråga behandlar vilka klientintressen som datortillämpningen 
avser att tillgodose, så skall dessa uppgifter finnas åtkomliga i program
koden. Datortillämpningen skall således vara självdokumenterande 
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sådan standard att den kan ge svar på de heuristiska frågorna om sig 
själv och sina relationer till sin omgivning. 

Ett specialfall utgör de tillfällen då ett klientintresse är att skapa en 
modifierad eller ny datorbaserad verksamhet. Datortillämpningen skall 
då vara förmögen att skapa en kopia av sig själv, där klienten, förutom 
grundstrukturen i de heuristiska frågorna, skall kunna välja vad som skall 
kopieras och vad som skall tillfogas till den nya verksamheten. Resultatet 
av inledande undersökningar att realisera denna typ av datortillämp
ningar redovisas. 

Datautbildningsstrategin syftar till a tt påverka datautbildning så att 
de förändringsproblem i samband med datortillämpningar som 
diskuteras i denna avhandling blir uppmärksammade. Detta kan göras 
genom nyutveckling av litteratur och demonstrationstillämpningar. Ett 
första steg kan dock vara en kritisk granskning av nuvarande 
datautbildning. 
Resultatet av en granskning av undervisningsmaterial för bred data
utbildning i Sverige presenteras. Sammanfattningsvis konstateras att det 
utbildningsmaterial som granskades till övervägande del grundar sig i en 
avbildande kunskapsuppfattning. Enligt de teser som framförs i denna 
avhandling ger en sådan kunskapsuppfattning svagt stöd för klienternas 
aktiva deltagande i utformning av datortillämpningar. 

Det medicinska praktikfallet betraktat från samskapande utgångspunkter 
Uppmärksamheten vänds nu åter till det inledande medicinska praktikfall 
där förändringsproblemet först beskrevs. Ett försök görs att tillämpa den 
samskapande begreppsramen på detta praktikfall. Dessutom beskrivs hur 
de olika strategierna för samskapande datortillämpningar skulle kunna 
tillämpas i det medicinska praktikfallet. 

Frågor för vidare forskning 
Avhandlingen avslutas med att några viktiga framtida forskningsupp
gifter beskrivs. 

En viktig forskningsuppgift är att utföra ytterligare experiment med 
att tillämpa samskapande idéer i samband med verksamhetsutveckling. 
Som exempel beskrivs tre verksamheter där det kan vara fruktbart att 
försöka tillämpa samskapande idéer, inom resursadministration i 
boendemiljö, inom regional kompetensadministration och inom datorba
serad kartutveckling. 

En annan viktig forskningsuppgift är att utveckla sådan 
datorteknologi som understödjer de samskapande idéerna. Här finns 
flera sådana embryon i form av självdokumenterande, pedagogiskt 
understödjande och kommunikationsunderstödjande programvara. 
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Den viktigaste forskningsuppgiften är dock troligen att fortsätta ett 
kritiskt reflekterande över de samskapande idéerna. Som exempel nämns 
två frågor som behöver diskuteras. 

Den första frågan adresserar sig framåt och frågar vilka problem 
leder de samskapande idéerna till. Vad händer när det inte bara i ord utan 
även i handling blir accepterat att alla fakta tillhör perspektiv som kan 
relateras till klientintressen. Dvs vad händer när det blir allmänt 
accepterat att sanningen är förhandlingsbar? Kommer dessa idéer att 
legitimera en utveckling där resursstarka klienter tvingar igenom sitt 
perspektiv på bekostnad av resurssvagare klienter? Blir på så sätt det 
samskapande kunskapsförtrycket än starkare än det mera naivt 
avbildande kunskapsförtrycket? Enligt författaren pekar denna typ av 
frågor på ett ökande behov att beakta en etisk dimension i samband med 
verksamhetsutveckling. 

Den andra frågan tar upp självdokumenterandet som är en av 
grundidéerna i samskapande datortillämpningar. Problematiken här är i 
princip densamma som vid varudeklarationer. Även om det finns en 
VDN-märkning, hur kan klienterna lita på att den är sann? Av 
konkurrensskäl och en mängd andra "försäljningspsykologiska" skäl 
kanske verksamheten endast väljer att redovisa vissa uppgifter om sig 
själv. Måste vi ha en kompletterande övervakande verksamhet, och hur 
skall vi kunna lita på att den verksamheten övervakar i enlighet med 
klienternas intressen? Föreligger det en risk att självdokumentationen 
invaggar klienterna i en falsk säkerhet? Alla dessa frågor behöver 
diskuteras mer och pekar även dessa mot betydelsen av en etisk 
diskussion. 
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DEL I FORSKNINGSPROBLEMET 

1. INLEDNING 

1.1 Om forskningsproblemet 

Den övergripande forskningsuppgiften för detta arbete är att diskutera 
eller snarare förhoppningsvis påbörja en diskussion om utformning av 
datortillämpningar med utgångspunkt i en samskapande kunskapsupp
fattning. Det problem som förde mig in på denna forskningsuppgift kan 
övergripande benämnas förändringsproblem vid datortillämpningar. För 
en tekniker är det kanske lättast att föreställa sig förändringsproblemet 
som det elände som drabbar den som försöker bygga en reglerutrustning 
där givare och ställare är oförutsägbart instabila. Språkmänniskor 
kanske däremot skulle säga att problemet uppstår om man mekaniskt 
behandlar språk som om det vore utan liv. Förändringsproblemet kan 
också uppfattas som anomalier eller svårgripbara fel som uppstår när de 
data och de regler som utgör en datortillämpnings mekaniska kärna 
degenererar. Praktiskt märker vi dessa problem bland annat som 
allvarliga underhållsproblem. 

En annan aspekt av förändringsproblemet uttrycker bland annat 
Freese (1987). H an beskriver hur vi med datorisering bygger fast och 
ytterligare komplicerar samhällsförvaltningen. Freese ser detta som ett 
utomordentligt stort samhällsproblem. Han pekar också på att en viktig 
aspekt av problemet utgörs av en dålig medvetenhet om datakvalitets-
frågor. Denna dåliga medvetenhet kan sammanfattat beskrivas som att 
syftet med att se världen på ett visst sätt glöms bort. I stället nöjer man 
sig med att registrera världen i avgränsningsbara delar som kan 
användas för allehanda behov. Vid denna användning blir vi då ibland 
varse att "något är fel". Detta kan uppfattas som om datortillämpningens 
omgivning har förändrats. Ser man närmare på denna förändring 
upptäcker man kanske att själva innehållet eller betydelsen av de data 
och regler som datortillämpningen är uppbyggd av, har förändrats. 

I ett försök att formulera förändringsproblemet skarpare för att på så 
sätt komma lösningar på spåret, kommer jag att fördjupa mig i frågor om 
hur data och regler uppstår och förändras. Därmed kommer jag in på 
frågor om kunskap och kunskapsuppfattningar. Detta arbete leder mig 
till ett sätt att betrakta datortillämpningar som jag sammanfattande 
benämner samskapande datortillämpningar. 

En grundläggande idé i samskapande datortillämpningar är att en 
datortillämpning ingår i en skapande verksamhet som är i behov av att 
ständigt omskapas. Jag använder då en vid tolkning av skapa. Exem-

1 .  In ledn ing  

9  



pelvis så skapar den ordbehandlare jag h ar framför mig ett blinkande 
som är tröttsamt. Den är således enligt min uppfattning i behov av ett 
omskapande. Detta var nu ett begränsat exempel. Det finns dator
tillämpningar som kan skapa betydligt mer samhällsviktiga saker. I 
kapitel 11 beskriver jag exempelvis en datortillämpning som skapar 
beslutsunderlag för administration av miljöproblem i Europa. 

Norbert Wiener uttryckte tidigt en varning som också är ett sätt att 
formulera utgångspunkten för min forskning. Han skrev: 

"ve oss om vi låter dem "datortillämpningarna" avgöra vårt 
uppförande utan att vi i förväg har undersökt lagarna för 
dess verkan och utan att till fullo veta att den hållning de 
kommer att inta följer principer vi kan acceptera".1 

I denna avhandling argumenterar jag för att det är befogat att ta 
Wieners varningar på största allvar. 

Ett annat sätt att introducera min forskning kan göras med hjälp av 
Runefeldt (1986)2. I ett debattinlägg beskriver hon hur dagens utformare 
av datortillämpningar kan betraktas som gröna ödlor från en främmande 
planet som håller på att förgöra mänskligheten. Hon manar därför till 
gerillakrig. 

Min uppfattning är att problemställningen är av den dignitet hon 
anger, men att det föreligger ett stort behov av att föra debatten på en 
vetenskaplig nivå. Med det menar jag att vi måste arbeta fram sätt att 
resonera eller synteser som ger oss förmåga att handla mera medvetet 
genomtänkt. 

1.2 Uppgiften att skapa synteser 

Det är möjligt att min väg in mot vetenskapens domäner var felaktig. Jag 
sökte nämligen kunskap. Att jag reflekterar över frågan på detta sätt har 
den direkta orsaken i att jag nyligen lyssnade till några professorer i 
samtal med en fd forskare som numera arbetade i en "framskjuten" 
position inom det privata näringslivet. 

De var alla rörande eniga om att det var mycket tveksamt om de ville 
råda en kunskapssökande ungdom av idag att söka sig till universitetet. 
De formulerade också en liknande fråga som Asplund (1970).3 Han frågar 
sig varför man inte inom den moderna sociologin kan se fenomen som 
någonting med viss betydelse, utan enbart nöjer sig med att samla data. 
Den fd forskaren ställde frågan något annorlunda. Hon frågade: "Varför 

1 Se Wiener (1954) sid 213. 
2 Se Runefeit E. (1986) Moroten, Dagens Nyheter 17 februari 1986. 
3 Se Asplund (1970) sid 11-32. 
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produceras det inga synteser vid universitetet idag? Människor ute i 
samhället och även vi inom näringslivet ropar efter synteser". 

Den fd forskaren sökte verkligen allvarligt efter en förklaring till 
varför det saknades försök att producera helhetsbilder över fenomen. 
Hon hade flera hypoteser. Berodde det på att synteser inte var 
vetenskapligt rumsrena? Berodde det på att det helt enkelt inte fanns så 
många skarptänkta inom universitetet idag? "De lär ju finnas i industrin", 
genmälde någon. Sammanfattningsvis så sökte hon själv en helhet över 
varför hon inte kunde finna helhetsproducerande i dagens forskning. 

Ett likartat sökande utgör också den grundläggande problem
ställningen för FRN-projektet Väven av helheter.4 Där ger ett antal 
forskare uttryck för en sökande attityd till re lationen mellan helhet och 
kunskapsfragment. Vissa forskare ser en komplementaritet mellan hel
hetsproduktion och kunskapsfragmentering eller kunskapsspecialisering. 
De flesta synes dock eniga med den ovan refererade näringslivsforskaren 
att dagens kunskapsspecialisering är i starkt behov av att komple
menteras av helhetsproducerande forskningsverksamhet. 

Ett annat försök att beskriva kunskapsfragmentering eller bristen på 
synteser som jag gärna refererar är Liedman (1979). I ett historiskt 
perspektiv ger han där en övertygande beskrivning över hur 1800-talet 
präglades av motsatsen mellan strävan att förstå helheten (systembyg
garnas arbete) och den tilltagande kunskpsspecialiceringen. 

Från sin historiska position ser han också att systembyggarandan är 
på väg tillbaka in i den vetenskapliga verksamheten. En av hans teser är 
att när samhällen är i kris tycks vetenskapsmännen kliva ut ur sina borgar 
för att hjälpa till att utforma användbar helhetskunskap.5 Med 
utgångspunkt i denna tes torde vi få se en hel del exempel på forsknings
ansatser som strävar efter att producera helhetsbilder. 

Anledningen till att jag sökte kunskap vid universitetet var nog inte så 
mycket att jag upplevde en samhällskris; snarare hade jag en fråga som i 
Asplunds termer kan formuleras: "Vad betyder samhällets datorisering?". 
Själv skulle jag väl ha formulerat frågan: "Vad håller jag egentligen på 
med?". Med bakgrund i arbete som eltekniker, elingenjör och program
merare började jag ana enorma potentialer i den teknik jag arbetade 
med. Samtidigt tilltog en olustkänsla eller en osäkerhet som bottnade i att 
jag inte "hade grepp om" de problem som i denna avhandling benämnes 
förändringsproblem. 

Jag sökte således någon form av syntes efter vilken jag kunde 
orientera mig i det framväxande datasamhället. För att då återknyta till 
den inledande anmärkningen om att jag kanske nalkades vetenskapen 

4 Thunberg (1981). 
5 Se Liedman (1979) sid 1-10. 
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håll, så menar jag att jag sökt mig från arbetslivet till universitetet för att 
söka viktiga synteser. Jag kom inte till un iversitetet för att gå forskar
utbildning, skriva en avhandling och bli en färdig forskare. Jag sökte 
kunskap överallt där den kunde tänkas finnas. 

Att jag vågat fortsätta mitt sökande efter synteser om dator
tillämpningar beror på flera faktorer. En viktig sådan faktor är att jag 
hittat själsfränder inom universitetet som kämpat och sökt synteser inom 
mitt intresseområde minst lika hårt som jag6. En annan faktor är att jag 
relativt snabbt blev bekant med H. Törnebohms arbeten som gav kraftigt 
stöd åt behovet av teorigenererande eller syntetiserande forskning inom 
nya forskningsområden7. En tredje faktor kan vara att jag redan i 
samband med mitt programmeringsarbete i fem år arbetade i nära 
kontakt med forskning utifrån naturvetenskapliga utgångspunkter. Jag 
hade således en grundtrygghet i kvantitativa metoder liksom i datorn 
som hjälpmedel. 

Ovanstående erfarenheter bidrog säkert till att jag ganska snabbt 
ställde mig kritisk till idéer om preciserade forskningsbara fråge
ställningar. Allt eftersom har jag också kunnat identifiera mitt sökande 
till en forskningstradition som har djupa rötter och som enligt Liedman 
skulle kunna benämnas systembyggartraditionen.8 

Allt eftersom arbetet med denna avhandling framskridit har det också 
framstått som allt tydligare för mig att den vetenskapliga kulturen 
befinner sig i ett kristillstånd där ett klassiskt vetenskapsideal håller på 
att ersättas av något nytt. Själv befinner jag mig mitt i denna krishärd 
vilket också avspeglar sig i utformningen av denna avhandling. Jag har 
nämligen i arbetet upplevt en språkfråga som jag vill hänföra till den 
vetenskapliga kulturens kristillstånd. Ytligt märker vi av den språkfrågan 
som en tendens till ett allt personligare sätt att skriva hos de flesta 
vetenskapsmän. Med hjälp av följande episoder försöker jag förtydliga 
hur den vetenskapliga krisen och dess språkliga aspekt kan yttra sig. 

1.3 Den vetenskapliga krisen 

Vid en konferens inom cybernetik redogjorde den inom området ansedde 
forskaren von Glassersfeld9 för sin åsikt att cybernetiken numera utgår 
från en kunskapsuppfattning som står i direkt konflikt med den 
traditionella eller klassiska vetenskapliga kunskapsuppfattningen att 

6 Exempel på sådana syntessökande forskningsansatser är: Ivanov (1972), Weizenbaum 
(1976), Nissen (1978), Mason (1981), Mathiassen (1981), Göranzon (1985). 

7 Se Törnebohm (1976) sid 17. 
8 Se Liedman (1979) sid 132-146. 
9 Keynote Address at the American Society for Cybernetics, Special European Conference 

(1987), University of St. Gallen, Switzerland. 
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vetenskapliga arbeten avbildar en av observatörer oberoende verklighet. 
Enligt den moderna cybernetikens kunskaps-uppfattning utgör verklig
heten ett inter-agerande eller sam-skapande mellan observatörer som 
leder till nya sätt att se på och hanskas med verkligheten, von 
Glassersfeld redogjorde därefter för flera exempel där den drivande 
kraften bakom språkets utveckling bäst kunde beskrivas med att ett antal 
sociala aktörer roat sig. 

I e tt försök att "leva som man lär" hade konferensdokumentationen 
utformats som en ständigt pågående öppen kritisk brevväxling mellan 
föredragshållare och lyssnare. Mitt bidrag till detta interagerande bestod 
av ett brev där jag r efererade till att von Glassersfelds budskap om att 
"roa sig" var en viktig drivkraft i skapandet av nya sätt att betrakta och 
hantera sin omgivning. Jag konstaterade därefter att det som roat mig 
mest under konferensen var att knappast någon av föredragshållarna 
utgick ifrån att de skapade sätt att betrakta. U tgångspunkten tycktes i 
stället vara att de avbildade en verklighet. Från detta drog jag s lutsatsen 
att cybernetiken endast stod i början av ett skifte mellan en avbildande 
och en samskapande kunskapsuppfattning.10 

Efter att ha läst första meningen i mitt brev gjorde von Glassersfeld 
följande kommentar: "Detta brev börjar med att uttrycka en typiskt 
avbildande kunskapsuppfattning. Hur kan du veta vad mitt föredrag sade 
till andra?" - frågade han. Därefter gav han mig en uppläxande 
föreläsning om hur den avbildande kunskapsuppfattningen i vår kultur 
ger sig tillkänna genom ett objektiverande skrivsätt där subjektet kan 
sägas vara underförstått, men där den viktigaste undertonen är att det 
inte behövs något subjekt som tolkar en omgivning. Efter att ha läst 
färdigt mitt brev mildrades dock von Glassersfelds kritik betydligt. 

Betraktar man vad som på senare tid skrivits av forskare som ansluter 
sig till e n samskapande kunskapsuppfattning, exempelvis Ackoff och 
Churchman11, som jag använder som viktiga inspirationskällor, ser man 
tydligt en utveckling mot ett allt personligare skrivsätt där subjektet 
uttrycks explicit. 

Naturligtvis har jag tagit starkt intryck från mina inspirationskällor 
och den typ av kritik som von Glassersfeld framförde. Samtidigt har jag 
dock starka betänkligheter mot ett alltför subjektivt skrivsätt. Framförallt 
misstänker jag att ett sådant skrivsätt kan stöta bort många läsare som är 
vana vid att vetenskapliga texter skall vara objektivt redovisande; man 
vill inte veta Olov Forsgrens uppfattning. I stället vill man veta hur det 
egentligen förhåller sig. I den följande framställningen har jag därför 

10 Denna uppfattning framfördes också i tv å föredrag under konferensen. Umpleby S. (1987), 
Science one and science two: A way of understanding recent developements in cybernetics, 
och Steier F. (1987), Co-Constructions of organizational identities. 

11 Se exempelvis Ackoff (1978) och Churchman (1979). 
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försökt gå en medelväg klart medveten om risken för att "det varken blir 
det ena eller det andra". Min egen bedömning är dock att arbetet till sin 
form i allra högsta grad följer det klassiskt vetenskapliga objektiva ideal 
som indirekt kritiseras i avhandlingen. Denna feghet att inte fullt ut i 
handling våga stå för de idéer som framförs, utgör naturligtvis en 
allvarlig brist i avhandlingen. En mer utförlig diskussion av denna 
problemställning behandlas i kapitel 4. 

I nära beröring med frågan om skrivsätt ligger objektivitetsfrågan. I 
denna fråga är jag är helt enig med innehållet i von Foersters 
kommentar: 

"Objectivity is a subject's delusion that observing can be done 
without him. Invoking objectivity is abrogating respon
sibility, hence its popularity".12 

Ändå använder jag objektivitet som ett viktigt ideal för vetenskapliga 
texter utifrån en samskapande kunskapsuppfattning. Med ytterligare en 
episod kan jag försöka förtydliga varför jag vill använda objektivi
tetsbegreppet och vad jag avser med objektivitet. 

Vid ett seminarium om kunskapssystem vid Statskontoret argumen
terade S. Lindholm för sin uppfattning om en önskvärci balans mellan 
olika uppfattningar om kunskap eller kunskapsformer.13 Jag frågade då 
hur han skulle ställa sig om människor började ta intryck av hans 
övertygande argumentation till den graden att hans kunskapsuppfattning 
om den "önskvärda balansen" blev dominerande. Lindholm sade att han 
inte hade några sådana förväntningar. När jag då frågade varför han 
lade ned sådan energi på att övertyga oss, så svarade Lindholm att mina 
frågor avslöjade att jag utgick från en traditionell klassiskt vetenskaplig 
kunskapsuppfattning där kunskap ses som faktabitar möjliga att överföra 
från en individ till en annan. 

På ett sätt har Lindholm rätt, jag utgår från en traditionell 
vetenskaplig kunskapsuppfattning i så motto att jag inte tror kunskap kan 
vara något relativt. Ett tillstånd som präglas av att var och en nöjer sig 
med sitt sätt att se på världen måste vara kulturupplösande. I varje fall är 
jag helt säker att en sådan uppfattning är omöjlig i samband med att ett 
antal människor skall ena sig om en utformning av en datortillämpning. 
Enligt den samskapande kunskapsuppfattningen som utvecklas utförligt i 
kapitel 3 och 5-7 pågår det en ständig kamp eller övertalningsförsök där 
berörda människor försöker få gehör för att just deras sätt att se bör 
införas som standard, i form av olika begrepp och samband. För att dessa 
övertalningsförsök skall ha en möjlighet att "lyckas" så krävs att 

12 Citatet är hämtat ur ASC Declaration, American Society for Cybernetics, membership 
handbook, 1983. 

13 Denna uppfattning utvecklas utförligt i Lindholm (1985). 
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debattörerna arbetar för att nå fram till varandra. Denna strävan eller 
vilja till samtal ser jag som en viktig del av vad som skulle kunna kallas 
vetenskaplig objektivitet. En följd av detta blir också att ett viktigt krav på 
en samhällsvetenskapligt objektiv text är att den idealt bör kunna förstås 
av alla människor.1 

Även beträffande denna ståndpunkt känner jag dock stor tveksamhet. 
De flesta av oss är vana vid att vetenskapliga texter kan vara teoretiskt 
svåra. Det teoretiskt svåra består i att forskare arbetar inom subkulturer 
eller discipliner som med tiden utvecklar egna fackspråk. Som forskare 
skolas man in i dessa fackspråk som man sedan använder och utvecklar 
vidare. Att anstränga sig för att med ett mer vardagsnära språk försöka 
nå större grupper människor kan lätt uppfattas som forskning på låg 
vetenskaplig nivå. Dessutom erbjuder det bekväma genvägar att som 
forskare använda upparbetade facktermer. Även i denna fråga försöker 
jag gå en medelväg i denna text. Jag är nämligen klart medveten om att 
mina ansträngningar mot en ideal objektivitet är klart otillfredställande; 
stora grupper människor kommer inte att förstå vad jag skriver. Ett 
resultat av denna objektivitetssträvan är dock att jag i så stor 
utsträckning som möjligt försöker knyta resonemanget till praktik
exempel som läsaren lätt kan föreställa sig. I enlighet med detta skall jag 
i följande kapitel närmare beskriva forskningsproblemet med hjälp av 
några situationsbeskrivningar. 

1 Detta diskuteras mer utförligt i kapitel 4. 
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2. FORMULERING AV FORSKNINGSPROBLEMET 

Med några episoder och praktikexempel försöker jag teckna en bakgrund 
och en ingång till de centrala problemställningarna i avhandlingen. 

På något sätt var det självklart att jag skulle bli tekniker. Så blev det 
också. Det är ibland ett långt steg mellan författare och tekniker vilket ni 
kanske kommer att erfara i denna skrift. Som handledare för andra 
tekniker har jag o ckså förundrats över att en viss typ av tekniker (de 
bästa?), har ytterst svårt att orka dokumentera sina skapelser så att de 
blir mer användbara för andra. Detta är troligen en orsak till att många 
datorsystem är dåligt dokumenterade. Det är kanske också därför som 
tekniker inte gärna ger sig in i samhällsdebatten. "Man snackar inte, man 
gör". Nåväl, nu när jag lockats över på vetenskapens domäner har det 
blivit min skyldighet att redovisa mina erfarenheter. En tidig erfarenhet 
ger mig utgångspunkt för att leda in mot avhandlingens centrala frågor. 

2.1 Att överblicka en situation 

Om jag ser tillbaka så var nog en tidig praktisk erfarenhet som kan knytas 
till avhandlingens ämne ett kopplingsarbete av motorvärmare. Vi var 
några el-tekniker som skulle montera några hundra motorvärmareuttag. 
Att montera den typens motorvärmare kunde faktiskt göras hur 
komplicerat som helst, då ett trettiotal trådar kunde dras och kopplas på 
ett otal sätt. 

Som många människor är jag lat på så sätt att jag gärna vill undvika 
onödiga arbetsinsatser. Därför satte jag m ig ned och funderade ut det 
snabbaste sättet att lägga trådarna, samt hur man kunde dela upp arbetet 
i lämpliga arbetssteg för att begränsa antalet verktygsbyten. 

Vid första kaffepausen hade jag d ärför knappt kommit igång med 
arbetet medan mina två arbetskamrater monterat ett flertal motor
värmare. Jag tyckte mig också ana vissa nedlåtande kommentarer och 
blickar från arbetsledaren. När jag sedan var klar med arbetet en halv 
dag före de andra ändrades arbetsledarens attityd radikalt. Jag var född 
el-tekniker. 

Så här i efterhand kanske man kan uttrycka det jag gjorde med att jag 
organiserade mitt arbete rationellt. Jag överblickade hela situationen och 
planerade mitt arbete i avsikt att åstadkomma ett bra resultat. Eller 
rättare sagt, jag t rodde att jag överblickade situationen, ty det kunde ju 
ha hänt att arbetsledaren vid pausen hade omplacerat mig på ett 
"lättare" arbete, med motivering att detta tydligen var för svårt för mig. 

Hur man överblickar en situation är en central fråga som också i min 
fortsatta verksamhet kommit i centrum för min uppmärksamhet. Ytterst 
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kan man ju ä ven se denna avhandling som ett försök att överblicka en 
situation. 

Att överblicka en situation och planera sitt handlande för att uppnå ett 
resultat, kan sammanfattande kallas för den klassiskt vetenskapliga 
metoden att lösa problem. Välkända exempel på den klassiskt veten
skapliga problemlösningsmetoden i ett sammanhang som har nära 
anknytning till datortillämpningar är "Scientific management"och 
"Operations research".1 Den klassiskt vetenskapliga problemlösnings
metoden har nu under de senaste femtio åren fått utstå så mycket kritik 
att det numera bland filosofer är svårt att hitta anhängare till dessa 
idéer.21 denna avhandling kommer jag att ansluta mig till en av de 
inriktningar som ställer sig kritiska till den klassiskt vetenskapliga 
problemlösningsmetoden. En milstolpe för denna inriktning represen
terar Ackoffs nu klassiska artikel "The future of OA is past"3 som jag 
återkommer till i kapitel 6. 

Inom systemvetenskap är det möjligt att identifiera två erfarenhets-
världar som ligger till grund för denna kritiska inriktning. Den ena 
erfarenhetsvärlden har den filosofiska pragmatismen som bakgrund. En 
framstående representant för denna erfarenhetsvärld är Churchman.4  

Sammanfattat säger budskapet från denna bakgrund bland annat att "en 
överblick" aldrig kan vara oberoende av den som överblickar. Kritiken 
blir då att observatörens betydelse negligeras i den klassiskt 
vetenskapliga problemlösningsmetoden. 

Överfört på motorvärmarexemplet så framhåller denna kritik att det 
finns en mängd olika sätt att överblicka en motorvärmare, samt att dessa 
sätt måste ses i sammanhang med den som överblickar. Den montör som 
vill komma ifrån arbetsuppgiften så snabbt som möjligt bör således 
överblicka på annat sätt än den som vill spara på verktygsslitage, eller 
den som vill minska risken för framtida fel till följd av kabelslitage. 

Den andra erfarenhetsvärlden, som bland annat presenteras av 
Checkland5 har en mer praktisk bakgrund. Budskapet från denna erfa
renhetsvärld är att verklighetens problem sällan, eller i princip aldrig, är 
så enkla att det kan anses förnuftigt att handla utifrån en överblick eller 
en modell av en situation. 

Från båda ovanstående erfarenhetsvärldar har det utvecklats till kritik 
och alternativa förslag till den klassiskt vetenskapliga problem

1 En introduktion till Scientific management och dess betydelse för nutida 
rationaliseringsverksamhet finns i Braverman (1977). En introduktion till Operations 
research ges i Ackoff & Sasieni (1968). 

2 Detta behandlas mer ingående i kapitel 3. 
3 Se Ackoff (1979). 
4 Se t ex Churchman (1971). 
5 Se Checkland (1981). 
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lösningsmetoden.6 Mot denna bakgrund kan denna avhandling beskrivas 
som ett försök att arbeta fram lösningar på ett problem inom 
administrativa datortillämpningar, efter att ha tagit fasta på den typ av 
kritik som exempelvis Churchman och Checkland formulerar. 

I ett försök att koncentrera framställningen kommer jag i detta arbete 
inte att direkt diskutera de forskare som försvarar den klassiskt 
vetenskapliga problemlösningsmetoden. Jag kommer inte heller att direkt 
gå i polemik med forskare som menar att exempelvis Churchman och 
Checkland fortfarande arbetar utifrån alltför inskränkta vetenskapliga 
utgångspunkter. I stället kommer jag att koncentrera mig på ett problem, 
som jag försöker angripa med hjälp av idéer som bland annat baseras på 
idéer som Churchman och Checkland har formulerat. För att försäkra 
mig om att dessa idéer är vetenskapligt "stabila" kommer jag att sätta 
dem i ett större historiskt sammanhang.7 

För att tydligare introducera och avgränsa forskningsproblemet 
kommer jag i följande avsnitt att använda mig av ytterligare ett praktik
exempel. 

2.2 Ett medicinskt praktikexempel 

Som tekniker inom ett medicinskt forskningsprojekt hade jag ansvar för 
den mätutrustning som användes för att samla in en mängd fysiologiska 
mätvärden på patienter. De mätvärden som var av tillräckligt bra 
kvalitet skulle sedan tillsammans med vissa direkta observationer utgöra 
underlag för vidare analys. Syftet med denna analys var att arbeta fram 
sådana mätningar som kunde användas för att diagnostisera olika 
sjukdomsgrupper.8 

Varje patient registrerades ett antal sekunder vid ca 24 olika tillfällen 
under ett arbetsprov. Ett sådant arbetsprov innebar att patienten vilade, 
stod upprätt, trampade en ergonomisk cykel med varierad belastning och 
vilade. Vid varje tillfälle registrerades tre analoga kurvor som 
omvandlades till digitala mätvärden för att kunna behandlas i dator. 
Dessutom registrerades ett femtontal observationer som gjordes av 
personalen. Exempel på sådana observationer var blodtryck, andnings
frekvens samt patientens skattningar av arbetets tyngd. De digital-
omvandlade kurvorna behandlades också av ett datorprogram som 
räknade fram ett antal nyckelvärden som genom tidigare forskning visat 
sig användbara för att urskilja vissa sjukdomstillstånd. Sammantaget 
utgjorde en fullständig registrering av en patient på så sätt några 
tusental mätvärden. 

6 Ett representativt exempel är Ulrich (1983). 
7 Se kapitel 5. 
8 Arvedsson & Linderholm (1972) redogör för detta forskningsprojekt. 
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Att godkänna de sammansatta registreringarnas kvalité var en ytterst 
komplicerad procedur med många avvägningsfrågor. Till en början var 
dock bedömningsproceduren skenbart enkel. Forskaren som hade konst
ruerat registreringsprocessen kastade en snabb blick på de erhållna 
mätvärdena och bedömde därigenom huruvida registreringen kunde 
godkännas eller ej. 

Då forskaren efter hand fick en mängd andra arbetsuppgifter övergick 
ansvaret för kvalitetskontrollen i mina händer. För att kunna utföra 
denna måste jag försöka ta reda på vad forskaren beaktade för att kunna 
bedöma kvalité. Detta var nu ingen enkel uppgift, ty det stod ganska 
snart klart att även forskaren hade svårigheter att förklara varför en 
"ful" registrering var ful. Med samtal och olika tester kunde jag dock så 
småningom formulera en bedömningsrutin som även forskaren kunde 
acceptera. 

Snart insåg jag också att om jag ytterligare preciserade vad i 
registreringen som skulle mätas, så kunde jag kvantifiera alla 
gränsvärden. Därefter skulle det vara en överkomlig uppgift att bygga 
ett datorprogram som automatiskt gallrade fram acceptabla patient
registreringar. 

I en arbetstakt som nu vanligen benämnes datateknikerns hacker-
stadium9, med symtom som att man ofta glömmer både lunch och 
kafferaster, arbetade jag fram det nya systemet. Så småningom kunde jag 
också presentera min skapelse, som därefter testades med olika 
kontrollmetoder. Resultatet uttolkades så att mitt testprogram var väl så 
bra som andra manuella metoder att testa kvalité på registreringar. 

Testprogrammet sattes därefter i drift och jag blev "tursamt nog" inte 
arbetslös, utan fick en mera samordnande funktion i projektet samt 
utvecklingsansvar för de olika forskningsregister som ingick i projektet. 
På så sätt blev jag också mera direkt involverad i de medicinska 
forskarnas arbete att skapa nya mätmetoder. Därmed kom jag i kontakt 
med sjukvård och sjukvårdsadministration.och gjorde den då för mig 
häpnadsväckande upptäckten, att runt om på sjukhuset fanns mängder 
med beslutssituationer som till sin natur föreföll mindre komplicerade än 
det kvalitetssystem som jag arbetat med. Det blev därmed naturligt att 
ställa frågan om inte all sjukvårdsadministration borde gå att datorisera. 
Med en utblick mot andra samhällsaktiviteter antog denna fråga 
svindlande dimensioner. 

Vid den tidpunkten började jag ana att det kunde finnas hundar 
begravda i sammanhanget. Det var dock svårt att formulera vari 
problemet bestod. Några episoder i det medicinska praktikfallet kom dock 
att bli vägledande för den fortsatta problemformuleringen. 

9 En levande beskrivning av hackerstadiet finns i Weizenbaum (1976). 
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2.3 En formulering av forskningsproblemet. 

Några läkare började efter en tid använda de kvalitetstestade registre
ringarna för att bedriva forskning på nya sjukdomsgrupper. Denna 
forskning krävde att endast en del av den totala registreringen på en 
patient behövde utnyttjas. 

När jag i efterhand blev varse detta, kunde jag konstatera att 
kvalitetstestprogrammet som kontrollerade hela registreringen rensade 
bort många registreringar som borde varit användbara för dessa 
forskare. Jag hade således utformat programmet med tanke på en annan 
"typ av patienter" än vad forskarna senare kom att intressera sig för. 
Från testprogrammets synpunkt hade forskarna ändrat innebörd i 
patientbegreppet. För att avhjälpa denna brist började jag skissera ett 
testprogram som hade förmåga att testa på olika sätt beroende på i vilket 
sammanhang de levererade registreringarna skulle användas. Men hur 
skulle jag gardera programmet för nya framtida forskningsintressen? 

När jag mot bakgrund av detta problem blickade ut över samhällets 
datorisering framstod "förändringsproblemet" såsom en nyckelfråga av 
utomordentlig vikt. För att kunna ta ansvar för en fortsatt verksamhet 
inom dataområdet kände jag därför behov av att söka mig tillbaka till 
universitetet för att bedriva mer djupgående studier. 

Förändringsproblemet var således det ingångsproblem, den snubbel-
sten eller överraskande händelse10 som tvingade mig att fördjupa mina 
studier. Att förändringsproblemet fortfarande har allra högsta relevans 
bekräftas till exempel av Persson (1987). Han beskriver hur föränd
ringsproblemet leder till en kraftödande underhållsverksamhet som kan 
benämnas ADB-verksamhetens kris. 

Med tiden har mina studier lett mig till att se annorlunda på 
förändringsproblemet. Sammanfattat kan man säga att förändrings
problemet ändrat skepnad till ett förtrycksproblem. Detta förändrade 
synsätt har också gett mig öppningar till att föreslå strategier för att 
motverka förändringsproblem i samband med datortillämpningar. 
Sammanfattande benämner jag dessa strategier för samskapande 
datortillämpningar. 

Förtrycksproblemet "uppstår" om vi accepterar att varje sätt att mäta, 
exempelvis kvalité, kan relateras till olika grupper människor med olika 
intresse av att mätningen utföres på det ena eller andra sättet. I det 
medicinska praktikfallet var det olika forskningsintressen, i andra 
datortillämpningar kan det vara allt från mätningar av "möjliga" 
äktenskapspartner till mätningar av möjliga boendemiljöer mm. 

^ Wcizcnbaum (1976) sid 2-16 har en liknande beskrivning av överraskande händelser 
som tvingar honom till djupare studier. 
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De "lösningsstrategier" som förefaller följdriktiga för att lösa 
förtrycksproblemet blir då att engagera berörda människor i ett ständigt 
omsamskapande av mätningarna. De läkare/forskare som kommer med 
ett nytt forskningsintresse skall således "tvingas" ställa sig frågan om 
kvalitetstestet motsvarar just deras krav på hur kvalité bör mätas. De 
skall också vägledas in i ett beslutssituation där de kan föra en talan för 
sina intressen. I beslutssituationen får de dock vara beredda att hävda 
sina intressen gentemot såväl andra forskares intressen som historiska 
erfarenheter av kvalitetsmätning och kalkylerad hänsyn till i en framtid 
möjliga forskningsintressen. Dessutom tillkommer att de personer 
ombesörjer själva mätningen kan ha ett egenintresse av att mätningen 
sker på ett visst sätt. 

Brottet eller skillnaden i synsätt mellan förändringsproblemet och 
förtrycksproblemet kan jag sammanfattande formulera som en undran 
över vad det är för sorts tänkande som gör att vi så lätt glömmer att 
exempelvis bedöma kvalité i förhållande till användningssituation. Eller 
som Freese så ofta uttryckt sin undran: "Vad är det som gör att vi så lätt 
glömmer att beakta syftet m ed ett dataregister"?111 kapitel 5 beskriver jag 
att ett svar på denna undran kan beskrivas som ett skifte från en 
avbildande till en samskapande världsbild. 

Härmed anser jag mig ha givit en bakgrundsteckning, en 
problemdefinition samt en liten framåtblick in i avhandlingens centrala 
resonemang och de slutsatser jag dragit. Vägen från den första vaga 
problemdefinitionen till det slutliga arbetet med de olika lösnings
strategierna har varit lång och ibland krokig. Föga anade jag också vid 
arbetets början att förändringsproblemet skulle tvinga mig in i så 
grundläggande och vittomfattande frågor. Att väga forska vidare om 
dessa frågor uppfattade jag som ett viktigt moraliskt ställningstagande. 

2.4 Ett moraliskt dilemma 

En lämplig utgångspunkt för att beskriva det moraliska dilemmat är 
följande citat: 

"Informationsteorin är en riskfri vetenskap eftersom den 
handlar om överföring av meddelanden och inte om deras 
meningsfullhet för användaren. Så fort vi ger oss in på 
forskning om användarnas beteende stöter vi på folk som 
snokar i andra människors angelägenheter. Invändningarna 
kommer inte bara från humanister, utan också från 
teknikerna som anser att forskningen inte kommer att 
avslöja något av intresse. Systemanalytikern finner det 

11 Se exempelvis Freese J. (1986) Forskare utanför lagen. Dagens Nyheter 28 februari 
1986. 
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därför nästan omöjligt att bedöma forskning om 
användarnas beteende, när det gäller informationssystem. 
Om han är tekniskt kunnig kommer han troligen att ägna sig 
åt mindre riskabla forskningsområden såsom strukturen hos 
arkiv, sökningsmetoder, automatisk framställning av 
dokument osv. Han kommer att utgå från att det större 
systemet vari informationssystemet är inbäddat är ett 
tillfredsställande system." 12 

Mot denna bakgrund går det att formulera ett antal frågor som gjort sig 
påminda i samband med att jag bestämde mig för forskningsuppgift: 
Varför fortsatte jag inte att utveckla fiffiga söksystem för en forsknings
databas? Varför kändes det som en moralisk fråga att avhålla mig från 
att briljera med att uppnå snabbare sökningar och sammanställningar? 

En viktig del i det moraliska dilemmat var att jag kände mig tvungen 
att välja mellan att få lättvunna poäng genom att arbeta med mer 
närliggande tekniska problem eller att gå en osäker framtid till mötes 
genom att arbeta med de svåra men viktiga frågorna om dessa tekniker 
egentligen förde någon nytta med sig i ett vidare perspektiv. 

Ett jämförbart exempel kan tas från ett annat tekniskt utvecklings
område. Jungk (1957) beskriver ingående hur tekniker i en form av 
moraliska kval började ifrågasätta nyttan av sin teknik i samband med 
skapandet och användandet av atombomben. 

Min känsla var således att jag arbetade med en teknik som jag anade 
hade en kraftpotential flera gånger starkare än atombombens och att jag 
därför hade skyldighet att sätta mig in i vari denna kraftpotential bestod, 
trots att detta skulle betyda en betydligt sänkt ekonomisk levnads
standard för min personliga del. 

Förutom den ekonomiska lockelsen i ett snävare teknikperspektiv, 
fanns också den lekfulla lockelsen med som en aspekt av det moraliska 
dilemmat. Med det menar jag de faktum att det är otroligt "kul" att 
programmera eller laborera med en formell logik och få spelet att gå 
ihop, samtidigt som det syns att det händer något. Ett fenomen i 
anslutning till detta är att tekniska och formella konstruktioner lätt 
imponerar på många människor.13 

Ett besläktat fenomen är att många ser det som en praktisk uppgift att 
skriva ett program, medan frågor om att få programmet att fungera i en 
tillämpning ofta känns teoretisk. Höjer man blicken något inser man snart 
att programmet är ett teoretiskt fragment i den praktiska tillämpningen. 

Att jag valde att fortsätta den svåra men för mig viktiga vägen kan ha 
flera orsaker. En del kanske skulle replikera: "Du var antagligen inte så 
duktig tekniker. Därför valde du de flummiga frågorna om dator

12 Se Churchman (1973) sid 105. 
13 Se t ex Ingelstam (1970). 
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tillämpningar i ett vidare perspektiv". Naturligtvis är detta en möjlig 
förklaring. För mig kändes det dock som en större utmaning att ge mig i 
kast med de mera svårgripbara frågorna i samband med dator
tillämpningar. 

Jag kände mig också styrkt av att flera som jag bedömde duktiga 
tekniker hade beskrivit behovet av att "se ovanför dataskärmen". En 
svensk pioniär är Langefors14 som utvecklat en syntes om administrativa 
datortillämpningar som han benämner den infologiska synpunkten. 

I ovanstående avsnitt har jag beskrivit hur jag själv var den drivande i 
att försöka tillämpa datorteknik i en verksamhet. Jag har också med hjälp 
av exempel visat på problem som jag bedömt angelägna för djupare 
studier. Jag kände det helt enkelt som nödvändigt att gräva djupare i 
förändringsproblemet för att kunna ta ansvar för mitt yrke som 
utformare av datortillämpningar. 

När man antar rollen som forskare utvidgas detta ansvar till att också 
gälla andra människor. Min forskning syftar således till att arbeta fram 
kunskap som kan vara nyttig för andra människor, det vill säga mina 
klienter. I följande avsnitt kommer jag att närmare behandla dessa. 

2.5 Avhandlingens klienter 

I avsnitt 1.2 beskrev jag att denna avhandling syftar till att utveckla en 
syntes eller ett sätt att se. Enligt den syntes som sedan utgör ett resultatet 
i avhandlingen så är alla synteser olika användbara för olika grupper 
människor. En slutsats av detta resonemang blir att det är önskvärt att 
syntesens tänkta "målgrupper" finns beskrivna. I samband med 
datortillämpningar kan vi se en blygsam tillämpning av ett sådant 
resonemang i datalagens krav på att syftet med ett personregister skall 
finnas klart dokumenterat.15 För att vara konsekvent bör således även 
denna avhandling innehålla ett avsnitt om "målgrupper" eller klienter 
som kan ha nytta av resultatet av min forskning. Nedan skall jag 
introducera dessa klienter med hjälp av några praktikexempel. 

Systemaktivisterna 
I en ADB-kurs som riktade sig till människor verksamma inom företag 
och organisationer, diskuterades en vanlig indelning mellan olika aktörer 
i datoriseringsdebatten, enligt följande. 

Systemanvändarna (ofta de som beställer systemet) 

Systemklienter (de som betjänas av systemet) 

14 Se exempelvis Langefors (1973). 
Detta behandlas utförligt i kapitel 6. 
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Systemdrabbade (ofta de som arbetar i den verksamhet som 
datoriseras) 

Systemleverantörer (de som säljer datorutrustning) 

Systemkonsulter (de som hjälper till att utforma 
komponenterna till e tt fungerande system) 

Systemfilosofer (forskare som kritiskt granskar befintliga 
datortillämpningar och utvecklar idéer om datortillämp
ningar. 

Efter en stunds diskussion i gruppen framkom en synpunkt som alla kunde 
enas om: "Och vi då, vi passar inte in i denna beskrivning. Vi är verk
samma inom olika områden. Vi har också börjat ana att det ligger stora 
möjligheter i datortillämpningar. Men vi känner oss osäkra hur man bör 
ställa sig till datorisering, därför söker vi oss till universitetet". 
Deltagarna menade sig också ha en betydelsefull roll i organisationen i 
och med att de var aktiva i olika utvecklingsprojekt. Som en 
sammanfattande benämning för denna grupp enades vi om benämningen 
systemaktivister.I det följande avsnittet redovisar jag några episoder 
som stöder systemaktivisternas syn på sig själva. 

Ett praktikfall som stöder betydelsen av systemaktivister 
Under 1978-79 medverkade jag i en tvärvetenskapligt sammansatt 
forskningsgrupp. Gruppens syfte var att fånga upp erfarenheter från fem 
olika verksamheter där man mycket förutsättningslöst provat 
möjligheter att använda ADB-teknik.16 Verksamheterna var distansun
dervisning i engelska, laboratoriesvar inom sjukvård, kommunikations
stöd till döva, sjukvård i glesbygd, samt styr- och meddelandesystem i 
småföretagsmiljö. 

Försöken hade genomförts på så sätt att verksamheten fick tillgång till 
terminaler, tid på en stordator, ett enkelt meddelandesystem samt visst 
stöd från en systemutvecklingsavdelning. Frågeställningen var sedan 
mycket öppen. I princip frågade man: "Kan ni ha användning av detta och 
hur mycket är ni sedan beredda att betala för det"? 

Av de resultat som redovisas från försöket, är det i detta sammanhang 
endast av intresse att notera följande. Gemensamt för de försök som 
ledde till livaktiga diskussioner och fortsatt användning var att en person 
eller en grupp personer fick en idé om en tillämpning, som de gärna ville 
prova. I de verksamheter där ett intresse kunde förväntas mot bakgrund 
av tidigare erfarenheter visades däremot inget större intresse. 

16 Resultatet från denna utvärdering presenteras i Lindmark m fl ( 1979). 
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Sammanfattat kan man säga att resultatet antydde systemakti
visternas relativt stora betydelse i samband med utveckling av 
datortillämpningar. 

Betydelsen av systemaktivisternas kunskap 
Ytterligare en aspekt av systemaktivisternas betydelse behöver belysas 

för att ge en bättre bild av klienterna och därmed av syftet med denna 
avhandling. 

Denna aspekt kan formuleras på följande sätt: Beroende på vilken 
kunskap om datorisering som systemaktivisterna har så kommer de att 
föreslå och arbeta för olika lösningar i samband med systemutformning. 
Detta påstående, som kan synas självklart, är knapphändigt behandlat i 
litteratur om datortillämpningar. Inom programmeringsfilosofi och 
teknikfilosofi finns dock bidrag som behandlar detta.17 Sammanfattat så 
kan man säga att de flesta författare tycks eniga om att problemlösare 
använder en tankemodell, syntes eller kunskapsbild för att identifiera vad 
som är problem och därmed också var lösningen kan sökas. 

För att illustrera denna problemställning skall jag nedan redovisa ett 
exempel från undervisningsmiljön. 

En exemplifiering 
I undervisning om datorisering är en av de största svårigheterna att hitta 
bra exempel där man som lärare kan låta eleverna praktisera och inöva 
metoder och tekniker. Svårigheterna växer drastiskt när man går från 
rena programmeringsuppgifter till uppgifter där det gäller att utforma en 
datortillämpning i ett socialt sammanhang. De uppgifter som då 
vanligtvis används är mer eller mindre konstruerade exempel där det 
mesta av sociala och politiska förutsättningar är bortskalade. 

I ett försök att förbättra detta förhållande lät jag vid några tillfällen 
eleverna betrakta de kurser som de nyligen genomgått som objekt för sin 
utredningsverksamhet. En för detta försök intressant omständighet var, 
att eleverna i flera av kurserna hade olika teoretisk och praktisk 
bakgrund. 

Grovt indelat kan man säga att ungefär hälften hade en natur
vetenskaplig bakgrund med en hel del erfarenhet av programmering i 
matematiska och tekniska tillämpningar. Den andra hälften hade mer 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning. 

Den första reaktionen hos eleverna var ofta att de blev något 
förbryllade. De ansåg uppgiften omöjlig, detta var något helt annat än 
alla de konstruerade problem som de i många år tränats att lösa. Nästa 
steg var att jag lämnade ut några privata funderingar från en innovativ 

17 Nordin (1983) är ett sådant exempel. 
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lärare som undrade om inte vissa uppgifter med fördel borde kunna 
överföras på ett ADB-register. Ett tredje steg kunde sedan vara att börja 
exemplifiera med de olika frågeställningar som borde behandlas enligt de 
arbetsmodeller som lärdes ut under kursen. 

I undervisningsförsöket kunde jag nu markant urskilja olika attityder 
från de båda elevgrupperna. De "erfarna" programmerarna kom ganska 
snabbt igång och med stor entusiasm utformade de i stort sett totalt 
datoriserade lösningar. I dessa lösningar var lärarens uppgift möjligen 
att successivt förbättra systemet; ofta fanns dock inte denna möjlighet 
explicit med i systemlösningen. 

Samhällsvetarna, som endast läst en kortare kurs i programmering, 
hade däremot stora svårigheter att inse att någon del av undervisningen 
kunde förbättras med hjälp av ADB. Snart började dock även dessa elever 
under viss skepticism att skissa på begränsat datorstöd i undervisningen. 
Hos en del elever övergick dock den skeptiska inställningen till en mer 
entusiastisk skaparglädje. 

Oenigheten inom en kurs beträffande möjligheterna av en 
datorisering av kurser var ibland så stor att häftiga diskussioner uppstod. 
Ibland kunde man dock ena sig om att vissa lärare med fördel kunde bytas 
ut mot en terminal. Argumentet löd: "Det han står och skriver på tavlan 
samtidigt som han mumlar något kan med fördel läsas från en terminal". 

Ovanstående exempel demonstrerar, att den kunskap som de 
medverkande vid utformning av datortillämpningar har, är av central 
betydelse för hur de angriper en uppgift. 

2.6 Sammanfattning av forskningsproblemet 

Med bakgrund i ovanstående redovisade erfarenheter kan forsknings
problemet formuleras på följande sätt: Systemaktivisterna är en viktig 
grupp i samband med utformning av datortillämpningar. Denna slutsats 
förstärks alltmer i takt med att datorteknologins tillgänglighet ökar. 

I samband med datortillämpningar existerar frågeställningar som 
delvis kan sägas vara av kunskapsteoretisk natur och som kan ha stor 
betydelse för utformning av datortillämpningar. Dessa frågor som 
tidigare exemplifierades genom ett medicinskt praktikfall sammanfattas 
under begreppet förändringsproblem. 

Det föreligger ett behov av att formulera dessa mer teoretiskt 
svårfångade frågor på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för 
systemaktivisterna, det vill säga för alla som kommer att delta i utform
ning av framtidens datortillämpningar. 

Problemställningen kan också översättas till vad som uppmärk
sammats som en allvarlig svaghet i tillgängliga läromedel om 
datortillämpningar. Litteraturen kritiseras för att innehålla avsnitt om 
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programmering och datorteknik helt avskilt från resonemang om 
konsekvenser av datorteknik. Det föreligger således en avsaknad av 
resonemang eller synteser som förmår koppla datorteknik med 
konsekvenser av datorteknik. Detta medför bland annat att 
konsekvensresonemang lätt bildar ett löst påhäng av typ "å ena sidan å 
andra sidan" som tenderar att bli ointressant i samband med 
datautbildning.18 Ännu allvarligare är, enligt mina erfarenheter, att 
sådant löst påhäng tenderar att helt glömmas bort i samband med 
utformning av datortillämpningar. 

Sammanfattande kan då syftet med denna avhandling också sägas 
vara att söka en syntes som förmår beskriva datorteknik i ett socialt 
sammanhang. 

I följande kapitel skall jag behandla den vetenskapliga legitimiteten att 
arbeta med en sådan fråga samt försöka sammanfatta de metodologiska 
råd som jag kan ansluta mig till. 

18 Se Forsgren m fl. (1985) sid 57. 
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3. METODOLOGISKA INSPIRATIONSKÄLLOR 

I föregående kapitel behandlade jag mina klienter, därmed har jag också 
behandlat min forskningsuppgift. Nedan skall jag behandla de metodo
logiska råd jag följt för att lösa denna forskningsuppgift. 

Som jag tidigare redovisat så föreligger ett nära samband mellan 
data, information och kunskap. Mina studier kring dessa begrepp förde 
mig snabbt in i en svåröverskådlig kunskapsteoretisk diskussion. För att 
få bättre överblick över diskussionen ägnade jag åtskillig tid åt idé
historiska studier. Denna upptäcksfärd eller snarare upplevelsen av att 
gå i dialog med de klassiska tänkarna var en stor och viktig kunskapskälla 
för mig. Att sedan vandra fram till dagens diskussioner har varit en stor 
och mödosam uppgift. Samtidigt har denna uppgift känts allt viktigare 
mot bakgrund av att allt fler förklarar att vetenskapen befinner sig i en 
djup kris.1 

Med tiden har det också framstått allt mera klart för mig att denna 
vetenskapens kris i lika stor grad är informationsbehandlingens kris. Mitt 
sökande efter en syntes över förändringsproblem i datortillämpningar 
har därför till stor del kommit att bli parallell med ett sökande efter en 
vetenskaplig grund. Ett synligt resultat av detta är att det föreligger 
överlappningar mellan detta kapitel och kapitel 5-7 där jag redovisar 
mina viktigaste informationsteoretiska inspirationskällor. Man kan också 
säga att de mer utförliga resonemangen i kapitel 5-7 utgör bakgrunden 
till de metodologiska utgångspunkter som formuleras i detta kapitel. 

När jag arbetade med frågor om informationsbehandling tvingades 
jag således in på frågor om hur man utvinner kunskap. I hederlighetens 
namn måste jag då också tillämpa mina slutsatser från dessa studier på 
mitt eget arbete med denna avhandling. Att göra detta har varit en stor 
utmaning. Följande avsnitt hoppas jag skall ge en uppfattning om 
karaktären på denna utmaning. 

3.1 En metodologisk utmaning 

Sjöstrand beskriver, med referens till Israe l och Myrdal, att konsekven
serna av den moderna filosofins utgångspunkter att fakta ej är möjliga 
att skilja från värderingar leder till ett förkastande av allt vad vi sedan 
Bacons och Newtons dagar kallat vetenskap.2 Asplund uttrycker samma 
andemening något annorlunda: 

1 Nyblom beskriver exempelvis hur professorer uttrycker sin osäkerhet i en sorts 
gruppterapi. 

2 Se Sjöstrand (1976) sid 26-29. 
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"Det är knappast möjligt att överge positivismen inom 
ramen för den moderna västerländska vetenskapsut
övningen. Att överge positivismen är att ställa sig utanför 
densamma, att bli "ovetenskaplig".3 

Asplund gör i samband därmed ett viktig förtydligande: 
"Med positivism avser jag självfallet inte bara en 
universitetsfilosofisk strömning. Jag tänker snarare på en 
bred positivistisk ideologi, vars förste klart identifierbare 
representant var Francis Bacon (1561-1626)".4 

Denna kommentar är viktig ty positivism förknippas annars ofta med 
den franske filosofen Comtes arbeten med att beskriva hur Bacons 
"naturfilosofi" kunde tillämpas inom det sociala området till en "social 
fysik"5..Ett annat vanligt sätt att definiera positivism är att förknippa 
begreppet med den sk wienkretsens kritik av den idealistiska filosofin som 
inspirerats av bl a Kant och Hegel.6 

På grund av den skiftande betydelse som läggs i positivistbegreppet 
kommer jag själv i denna avhandling att undvika användning av detta 
begrepp. Det finns dock gemensamma drag mellan de olika betydelserna 
som läggs i begreppet positivism. Aspelin beskriver detta gemensamma 
drag på följande sätt: 

"Sextonhundratalets filosofi besjälas av en stark tro på 
forskningens förmåga att nå fram till en klar och exakt 
verklighetskunskap".7 

Som jag ser det är det denna tro som fortlever starkt än i dag och som 
bland annat manifesteras i Sjöstrands mycket skarpa kritik av Israel och 
Myrdal. Rosen (1986) b eskriver också ingående hur även den moderna 
vetenskapen med dess tillämpade matematik utgår från ett newtonianskt 
"avbildande" forskningsideal. 

Även om det avbildande forskningsidealet fortlever finns tydliga 
tecken på att något nytt är i antågande. Lindholm8 beskriver med referens 
till David Bohm hur den fundamentala strävan att avbilda världen som 
den är, med Galilei och Newton som huvudinspiratörer, håller på att 
ersättas av en strävan att skapa "sätt att se" världen.9 En något likartad 
formulering använder von Wright10 när han säger att den klassiska 

3 Asplund (1979) sid 238. 
4 Asplund (1979) sid 237. 
5 Se t cx Licdman (1980) sid 53. 
6 Se t ex Johansson & Liedman (1981) sid 14. Se även Churchman (1985) sid 94. 
7 Se Aspelin (1977) sid 35. 
8 Se Lindholm (1985). 
9 Se Lindholm (1985) sid 75. 
10 Se von Wright (1986) 
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vetenskapen har kollapsat och håller på att ersättas av ett "co-
evolutionärt" tänkande, von Wright gör också det mycket viktiga 
påpekandet att få såsom Bohm vågar försöka tillämpa en ny icke
avbildande vetenskap i sitt eget forskningsarbete. Enligt Asplund är 
Naess ett exempel på en forskare som övergett ett avbildande forsk
ningsideal och som också själv i sitt arbete vågat ta de praktiska 
konsekvenserna av sina teoretiska ståndpunkter. Detta, att våga ta 
konsekvenserna av sina teoretiska ståndpunkter uppfattar jag som en 
stor utmaning. 

Storleken på denna utmaning mildras dock av att jag i likhet med 
Johansson och Liedman uppfattar att det på senare tid från flera 
utgångspunkter har riktats avgörande kritik mot en avbildande veten
skaplig metod.11 Sammanfattningsvis kan man säga att kritikerna på ett 
övertygande sätt har visat att både försök att verifiera och falsifiera en 
hypotes med nödvändighet måste innehålla egna antaganden om 
verkligheten. Vid försök att verifiera eller falsifiera en hypotes är 
forskaren alltid innesluten i ett begreppsrum eller observationsspråk so m 
kan sägas utgöra delar av en teoribildning. Frågan om det går att 
konstruera kriterier för bedömning av om en teori är riktigare än en 
annan är dock fortfarande under diskussion.12 

Med fasa kommer dock invändningar att sådana filosofiska stånd
punkter leder till en total relativism där inget är mera sant än något 
annat. Den räddningsplanka som jag tycker mig spåra i den senaste 
vetenskapsfilosofiska debatten är att en mera instrumentalistisk hållning 
till teorier förstärks. En bra teori är den som är användbar och har 
framgång inom ett område. En annan konsekvens av de nya ström
ningarna inom vetenskapsteorin är att formulerandet av frågan, eller 
hypotesen, alltmera ses som ett väsentligt moment i det vetenskapliga 
arbetet. 

Mot denna bakgrund är det lätt att förstå den polemiska ton som 
exempelvis T. Sjöstrand antar mot nyare tidens filosofer, som enligt 
Sjöstrand försöker relativisera och politisera vetenskapen.13 Jag är också 
starkt benägen att hålla med honom i det viktiga påpekandet att man kan 
vara en mycket god vetenskapsman, i den mening han lägger i ordet, utan 
att kunna något om vetenskapsteori.14 Jag skulle till och med våga påstå 
att det är på gränsen till farligt för en vetenskapsman att ägna djupare 
studier åt vad det vetenskapliga arbetet är och borde vara. Detta gäller 

11 Se tex Johannson & Liedman (1981) sid 48 ff, eller Brante (1984), sid 28. 
12 Se t ex Hansson (1980) och Shapere (1984). De flesta filosofer idag tycks dock vara 

ense om det omöjliga i att konstruera några absoluta kriterier. 
13 Se Sjöstrand (1979) sid 71. 
14 Se Sjöstrand (1979) sid 78, 79. 
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kanske speciellt om målet är att snabbt bli klar med en vetenskaplig 
avhandling. 

Hur farligt det kan vara beskrivs på ett litterärt kvalificerat sätt av 
Pirsig (1974). Hård af Segerstad som kommenterat den svenska upplagan 
av denna bok beskrev under ett seminarium mycket träffande, att många 
vetenskapsmän idag upplever en kraftig smärta som når upp till ett högt 
gränsvärde innan de kan släppa sin tro på den objektiva vetenskapliga 
metoden. Enligt Johansson och Svensson (1981) är det dock ett fåtal som 
helt släppt tron på den vetenskapliga metoden snarare befinner sig de 
flesta filosofer och vetenskapsmän i ett ambivalent tillstånd. I överens
stämmelse med detta menar Nyblom (1982), som tidigare nämnts, att de 
vetenskapsmän som befinner sig inom smärtområdet tävlar om att 
uttrycka sin vetenskapliga vilsenhet i en sorts vetenskapssocial grupp
terapi.15 I denna gruppterapi kan jag urskilja tre någorlunda tydliga 
inställningar. Den ena inställningen är kan sägas vara Feyreabend -
inspirerad och karaktäriseras av uttrycket "allting är tillåtet - om man 
talar om vad man gör". Den andra inställningen speglas av Sjöstrand 
(1976) och kan karaktäriseras av uttrycket "back to basic". Det vill säga en 
strävan att försöka återupprätta förtroendet för den vetenskapliga 
metoden. Den tredje inställningen är att grundligt reflektera över vilken 
typ av vetenskap som blir möjlig om man accepterar den moderna 
filosofins ståndpunkter. Det är främst från forskare med denna 
inställning som jag hämtat inspiration till detta arbete. 

Ett bevis eller symtom på den osäkerhet som råder fick jag nyligen i ett 
samtal med en erfaren professor. Han menade att det måste vara mycket 
svårt att vara doktorand idag. Som en viktig anledning angav han 
problemet att om man arbetar traditionellt vetenskapligt blir man 
antagligen hånad av mer vetenskapsteoretiskt belästa för att vara en 
naiv positivist. Försöker man å andra sidan att seriöst bilda sin egen 
ståndpunkt i detta vetenskapsteoretiska kaos, vilket är en mycket stor och 
arbetsam uppgift, blir man troligen angripen för att vara ovetenskaplig 
från sådana som förespråkar en traditionell metod.16 Som ett annat 
symtom på detta kaos tolkar jag de färdiga doktorer som för mig uttryckt 
meningen: "Det viktiga är att du följer den "vetenskapliga" metoden i 
avhandlingen, sedan kan du börja arbeta med det som är viktigt". 
Betraktar man också de arbeten som haft stort vetenskapligt inflytande 
inom administrativ databehandling så är det svårt att se några spår av 

15 Ett färgstarkt inlägg i denna gruppterapi utgör Guillct de Monthoux (1985). 
16 Ett exempel pä ambitiöst och mödosamt arbete att bilda sig en egen uppfattning är 

Lindholm (1978). 
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klassisk vetenskaplig metod.17 Mot ovanstående bakgrundsteckning kan 
man nu beskriva det föreliggande arbetet på följande vis. Min forskning 
som tar sin utgångspunkt i praktiska förändringsproblem i 
datortillämpningar tvingade mig att ifrågasätta en avbildande 
kunskapsuppfattning till förmån för en "skapande av sätt att se"-
kunskapsuppfattning. Jag undersöker därefter hur en möjlig version av 
en skapande kunskapsuppfattning, som jag benämner samskapande, kan 
tillämpas på förändringsproblem i datortillämpningar. Det framstår då 
för mig som ofrånkomligt att själva detta undersökande också måste 
vara av skapande eller icke-avbildande karaktär. Med Asplunds termer 
tvingas jag därmed bort från en "positivistisk" forskningstradition som är 
helt dominerande inom den västerländska universitetsvärlden. 

3.2 Om använd metod 

För mig var frågan om vetenskaplig metod inte så viktig i mina inledande 
doktorandstudier. Jag hade ett problem och sökte efter relevant kunskap 
inom många akademiska discipliner. 

Om jag så här i efterhand försöker betrakta den forskningsmetod som 
jag följt så kanske den bäst kan beskrivas som "gruvbrytningsmetoden".18 

Enligt Edman så visar erfarenheten att metoden ofta styrs av problem
ställningen. Edman menar också att det inte går att hitta någon generellt 
allmängiltig metod som garanterar ett framgångsrikt sökande efter 
kunskap. 

Ett annat sätt att karaktärisera mitt kunskapssökande kan göras med 
hjälp av Törnebohm (1976). H an beskriver där hur forskningsmetoden 
både kan relateras till ämne och till forskarens personlighet. Han tycker 
sig med denna utgångspunkt kunna identifiera fyra grundläggande typer 
av, eller inriktningar på forskning: serviceinriktad, enkelhetsinriktad, 
resursförvärvsinriktad och vitafläcksinriktad forskning. 

Dessa kan mycket grovt karaktäriseras på följande sätt: Den 
serviceinriktade forskningen är inriktad på att lösa problem för vissa 
klienter. Den enkelhetsinriktade forskningen är inriktad på att tillämpa 
en välkänd metod och strävar efter att hitta och begränsa fråge
ställningen så att den passar metoden. Den resursförvärvsinriktade 
forskningen strävar efter att anlägga nya perspektiv på tidigare under
sökta territorier. Dessa nya perspektiv är då menade som resurser för 
olika typer av intressenter. Den vitafläcksinriktade forskningen strävar 

17 Ett sådant förhållande stöds också av studier som Mitroff (1974) representerar. I 
Brante (1984) sid 34 redovisas också flera studier med likartat budskap som Mitroff's 
studie. 

18 Begreppet är hämtat ur Edman (1980) som är en kort sammanfattande artikel 
inspirerad av diskussionerna i S hapere (1984). 
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efter att hitta ännu icke undersökta områden för att bilda fast kunskap 
inom dessa. 

Min egen forskning kan i ovanstående klassificering klart hänföras till 
den resursförvärvsinriktade forskningen. Törnebohm menar också att 
erfarenheten visar att denna forskningsinriktning tillsammans med 
serviceinriktad forskning är speciellt vanlig och framgångsrik inom 
relativt unga vetenskaper. 

Langefors, en av pionjärerna inom administrativ databehandling, 
betonar på samma sätt som Törnebohm behovet av att hålla nya 
ämnesområden öppna för många alternativa ansatser. Han argumen
terar dock för att ansatserna åtminstone borde visa ett minimum av 
historisk medvetenhet19. Försöker jag förankra min forskningsmetod 
mera historiskt filosofiskt, kan jag göra det med hjälp av den beskrivning 
av olika strategier för att söka kunskap som beskrivs i Churchman (1971). 
Churchman beskriver där ett antal kunskapsteoretiska modeller som han 
kopplar till några av filosofins portalfigurer nämligen Leibnitz, Locke, 
Kant, Hegel och Singer. Sammanfattat tolkar jag f ramställningen så att 
Leibnitz står för den rationella hållningen att kunskap är mentala 
konstruktioner. Locke står för den empiriska hållningen att kunskap är 
förnimmelser av verkligheten. Kant står för hållningen att kunskap om 
världen alltid fås genom en a priori kunskap eller en referensram. Hegel 
står för den dialektiska hållningen att kunskap växer i en diskussion 
mellan referensramar. Singer står för en pragmatisk hållningen att 
referensramar måste sättas i relation till något syfte. Undersök
ningsmetodiken förändras också successivt allt eftersom kunskapen om 
objektet för undersökningen ökar.20! ovanstående grova skiss vill jag 
placera in mig under Singer, som enligt tidigare beskrivning har drag 
gemensamma med vad Edman sammanfattar som gruvbrytnings
metodiken. Talar man i Edmans gruvbrytningstermer vill dock Singer 
tillföra hur viktigt det är att forskaren är medveten om vem malmen 
levereras till. 

Nedan skall jag göra ett försök att sammanfatta några metodologiska 
utgångspunkter för vetenskapligt arbete utifrån en samskapande 
kunskapsuppfattning. Bakgrundsresonemang till detta avsnitt kan också 
hittas i kap 5-7. 

3.3 Några metodologiska utgångspunkter 

Inledningsvis är det viktigt att påpeka att den samskapande kunskaps
uppfattningen befinner sig i ett mycket tidigt utvecklingsskede. Ett 
demonstrativt exempel för detta är Ackoffs utveckling. Ackoff skrev 1970 

19 Se Langefors (1972) sid 2. 
20 En jämförbar tolkning av Churchmans kategorisering finns i Persson (1976). 
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en bok i vetenskaplig metodik, som översatts till m ånga språk, där ett 
viktigt budskap är följande: 

"vetenskapliga modeller är approximativa beskrivningar av 
de verkliga förhållandena. Vanligen är de mindre kompli
cerade än den verklighet de skall beskriva, eftersom en exakt 
bild av denna skulle leda till a lltför invecklade matematiska 
samband".21 

Efter vad hans vänner bedömer som en total omvändelse har han nu tagit 
bestämt avstånd från en sådan uppfattning och talar i stället om klienters 
deltagande i ett kontinuerligt omskapande av "sätt att se" eller ideal.22 

Såvitt jag vet har dock inte Ackoff lämnat några nya explicita metodråd 
om hur man utifrån en samskapande kunskapsuppfattning bör arbeta 
som vetenskaplig forskare. Man kan dock observera att Ackoff liksom 
Naess nu lämnat sin högt respekterade professur för att arbeta i ett eget 
institut. Själv känner jag en oförståelse över att dessa de till synes mest 
erfarna och mest skarptänkta forskare sviker universitetet och en yngre 
forskargeneratiori. Ty som jag t idigare sade i kapitel 1, är jag helt enig 
med Umpleby's omdöme att en mängd forskare inom olika discipliner 
arbetar hårt för att hitta en väg bort från en objektivt avbildande 
vetenskap.23 Churchman som nog kan sägas tillhöra pioniärerna inom 
forskning med utgångspunkt från den version av en skapande 
kunskapsuppfattning som jag benämner samskapande, säger sig nu vara 
för "gammal" att nu lämna universitetet med dess helt dominerande 
avbildande forskningsideal. Churchman24 liksom Checkland25 ser i stället 
positivt på försök att formulera alternativ till ett avbildande forskning
sideal. Mot denna bakgrund kan detta avsnitt ses som ett försök att 
formulera några idéer om vad god forskning kan innebära om man utgår 
från en samskapande kunskapsuppfattning. 

För att direkt komma åt kärnan i den kunskapsuppfattning jag vill 
ansluta mig till, vä ljer jag a tt som första utgångspunkt hämta ett citat 
från Ingelstam. 

"All kunskap, även den allra enklaste är till sin natur social... 
Kunskapen har sin plats i det nät av föreställningar, 
relationer och traditioner som vi tillsammantagna kallar för 
kultur. Vi kan utarma eller berika denna kultur, men det är 
inte möjligt att stiga ur sammanhanget och inbilla sig att det 

21 Se Ackoff (1972) sid 97. 
22 Se t ex Ackoff (1979) och Ackoff (1981). 
23 Se Se Umpleby (1987). 
24 Se t ex Churchman (1979) 
25 Se t ex Checkland (1981) 
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finns ren kunskap, bortom det kollektiva i våra 
erfarenheter"26. 

Till detta skulle jag vilja tillfoga att värdefull kunskap i ett socialt 
sammanhang innebär att kunskapen är av värde för en eller flera 
människor. Därmed menas att denna kunskap ger dessa människor 
möjlighet att undvika tillstånd som de värderar lågt27 samt närma sig 
tillstånd som de värderar högt.28 

Som andra ståndpunkt vill jag på ungefär samma sätt som Brante 
påstå att den klassiska eller rationella uppfattningen om hur kunskap 
växer och kan legitimeras med en universell metodologi är ohållbar. Det 
har dock ännu inte formulerats något mer allmänt accepterat alternativ 
till vetenskaplig metod eller förhållningssätt.29 

Som tredje punkt vill jag påstå att såväl den filosofiska debatten som 
historiska studier över vetenskapens utveckling, pekar mot att kunskap 
växer i en komplicerad experiment- konversations- och reflektions-
process i ett socialt sammanhang.30 För mig framträder dock två 
utmärkande drag i denna vetenskapliga konversation. Dessa drag kan 
sammanfattas under begreppen sanning och objektivitet och redovisas i 
följande avsnitt. 

3.4 Sammanfattande metodrekommendationer 

Här kommer jag att mera självständigt formulera vad jag anser vara 
viktiga aspekter i vetenskapligt arbete. Därmed kommer jag o ckså att 
mer ingående diskutera begreppen sanning och objektivitet. 

Att söka kunskap vetenskapligt är att så ärligt och engagerat som man 
förmår söka efter förklaringar. Inom vilka områden en vetenskapsman 
söker kunskap måste bestämmas av vetenskapsmannen själv. All veten
skaplig forskning innehåller då starka moraliska, etiska och "politiska" 
och kanske även estetiska element genom att vetenskapsmannen 
utformar och väljer de frågeställningar han arbetar med. Den politiska 
dimensionen fås i och med att jag accepterar antagandet att all kunskap 
påverkar olika grupper av människor på olika sätt. Därav följer också att 
en vetenskaplig forskare bör ha en etik som betyder att han arbetar med 
sådant som kan hjälpa andra människor. Det är viktigt att 
vetenskapsmannen har reflekterat över vilka människor han försöker 

26 Se Ingclstam (1985). 
27 Skulle kunna benämnas problemcentrerad kunskap. Exempel på forskning med denna 

inriktning är Checkland (1981). 
28 Skulle kunna benämnas idealcentrerad kunskap. Exempel på forskning med denna 

inriktning är Ackoff (1981). 
29 Se Brante (1985) sid 28. 
30 En ingående diskussion av detta påstående finns i Schapere (1984). 
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hjälpa. Gör han inte det, tar han inte moraliskt ansvar för sin verksamhet 
och är enligt min mening knappast vetenskaplig. 

En vetenskapsman bör klart inse sin begränsning då det gäller att 
förklara ett fenomen ur många aspekter. Därför måste han arbeta för 
forskningens frihet, så att andra forskare kan komplettera och kritisera 
hans arbete. Endast på detta sätt kan en objektiv forskning säkerställas. 

Samhällsvetenskaplig forskning behandlar kunskap om hur vi 
människor samskapar vårt samhälle. Den kunskap vi då tar fram 
påverkar direkt människor i deras skapande. Det är därför viktigt att en 
samhällsvetenskaplig forskare försöker uttrycka sig så att så många 
människor som möjligt kan delta i den samhällsvetenskapliga verksam
heten. Den samhällsvetenskaplige forskaren bör således försöka 
involvera så många som möjligt i forskningen. Detta gör han inte av 
humanitära skäl utan för att han strävar mot objektivitet.31! Bergström 
(1972) redovisas också ett resonemang som leder till denna 
slutsats.32 Vetenskapsmannen bör sträva mot ett öppet, ärligt diskus
sionsklimat, därför är hans kännetecken ödmjukhet, naiv ärlighet och 
envishet. Han måste kunna lyssna men även envist arbeta för sin idé, 
även om ingen förstår honom i första taget.33 Det vetenskapliga 
diskussionsklimatet kan också sammanfattas i två begrepp, nämligen 
sanning och objektivitet, som framstår som speciellt viktiga och som jag 
därför skall föra ett utvidgat resonemang omkring. 

Sanning 
För mig står idén om sanningen som en viktig princip i samhälls
vetenskaplig metod. Att vara sann innebär för mig att vetenskapsmannen 
arbetar utifrån ett etiskt ställningstagande att försöka förbättra 
situationen för en eller en grupp individer utan att försämra för andra 
individer. Detta etiska ställningstagande leder till en strävan mot ett 
öppet och "politiskt naivt" diskussionsklimat. Med politiskt naiv menar 
jag att argumenten skall framläggas med så lite hänsyn som möjligt till 
hur de passar olika makthavare. 

För att gå vidare i denna argumentering utnyttjar jag en artikel från 
senare forskningsdiskussion.34 En forskare A kritiserar där en annan 
forskare B för att inte ha tagit hänsyn till den empiriska verkligheten utan 
för att via "definitoriska konstgrepp" ha gett en missvisande bild av 
verkligheten. Som ett exempel visar A att om den kritiserade forskaren B 
hade räknat utvecklingen från 1700-talet och framåt i stället för att börja 
räkna från 1800-talet, då skulle han ha fått en riktigare bild. 

31 Detta uttrycks övertygande i Ackoff (1979) sid 102-103. 
32 Se Bergström (1972) sid 120. 
33 Se Johansson & Liedman (1981) sid 53. 
34 Se Torstendahl (1982). 
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Frågan gäller huruvida man kan se en utveckling från ett 
bildningsideal till et t utbildningsideal. Enligt A är detta fallet om man 
betraktar tiden från 1800-talet och framåt. Betraktar man däremot en 
längre tidsperiod från 1600-talet kan man se att utbildningsidealet varit 
dominerande med undantag för en kortare period under 1800-talet. 

Enligt A är utvecklingen från ett bildningsideal till ett utbildningsideal 
en konstruktion som bara följer om man använder historien hänsynslöst 
för sina syften. Det är att göra historien till ideologins slav, enligt A. 
Forskare A kan således visa att man får en annan bild om man använder 
en längre tidsskala. 

Av sammanhanget i forskare B:s artikel förstår man att han tagit etiskt 
ställning för ett bildningsideal, detta ställningstagande kan han ge tyngd 
genom att visa hur det "ursprungliga" bildningsidealet trängts undan av 
ett utbildningsideal. 

Forskare A visar att med en annan skala blir utbildningsidealet 
ursprungligt. Han menar också att detta är sanningen medan det andra 
är en hänsynslös konstruktion. 

Vad är nu vältalighet och vad är sanning? Den vältalighetsprincip som 
ibland också går under namnet "hur man ljuger med statistik" och som 
man enligt A kan beskylla B för är enligt mitt förmenande ingen 
vältalighetsprincip. Alla som för en vetenskaplig argumentation måste 
nämligen använda en begreppsram eller mätskala att diskutera utifrån. 

Däremot anser jag det vara västerlandets absolut största välta
lighetsprincip att helt bortse från sin egen mätskala. Speciellt sofistikerat 
blir detta när man beskyller andra för att manipulera med mätskalor. 

Att vara sann innebär för mig ett accepterande av att vi som 
vetenskapsmän arbetar utifrån mätskalor som, när de används, gynnar 
vissa ideal mer än andra. Dessa ideal omfattas också i större eller mindre 
grad av olika grupper människor. 

Nu kanske vissa läsare invänder att jag förespråkar en total 
relativism. "Rena avgrunden" enligt deras sätt att se. Denna fråge
ställning åskådliggörs på ett fyndigt sätt i Guillet de Montoux (1985). I en 
annorlunda liten skrift visar han hur varje forskare kan föra ut sin 
måttstock på världen eller paradogm som han kallar det. För att visa 
detta åskådligt beskriver han därför sin "skitparadogm". 

Nedan skall jag redovisa några idéer om hur mätskaletänkandet enligt 
ovan kan förenas med sanningsbegreppet. Därmed redovisas också ett 
sätt att undvika "sprida dynga" enligt Guillet de Montoux.35£or att vara 
sann krävs det att man vill något med någon annan. Det krävs att man 
som forskare uppfattar en problematisk situation. Att bara sprida ett 
synsätt eller en mätskala utan detta syfte är att "sprida d ynga". 

En utförligare presentation av den filosofiska bakgrunden till dessa idéer redovisas i 
kapitel 5 
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För att närma sig sanningen måste man som forskare öppet deklarera 
sina medvetna syften och vilka man vill hjälpa. Detta för att andra skall 
få möjlighet att påtala de begränsningar och bieffekter som man som 
enskild forskare varit blind för. 

Innan jag går närmare in på nästa viktiga princip skall jag bara kort 
repetera min inställning till dem som frågar: "Så du menar att man inte 
kan forska bara för att ta reda på hur det är"? Mitt svar löd således: 
"Genom att med sin forskning beskriva hur det är, döljer man att det finns 
en måttstock som man använder sig av och som gör att mätningen eller 
beskrivningen kan betraktas som en konstruktion som kan ha olika verkan 
eller konsekvenser för olika grupper i samhället." 

Med min forskning vill jag s träva mot god forskning eller en god 
sanning. Det vill säga jag försöker explicit ange vilka människor jag vill 
påverka förhållanden för. Att jag anger kunderna eller klienterna 
explicit, ger dessa människor lättare möjlighet att kritisera eller 
komplettera min forskning. Därmed har resonemanget glidit över till 
objektivitetsprincipen som är den andra viktiga aspekten av 
samhällsvetenskapligt arbete. 

Objektivitet 
I sanningsprincipen beskrev jag nödvändigheten av att man som forskare 
måste vara klar över vilkas situation man vill påverka med sin forskning. 
Objektivitetsprincipen innebär nu att man som forskare ger möjlighet för 
dessa människor att komma med synpunkter på den "måttstock" som man 
som forskare utvecklar, så att de kan visa på brister och förtjänster. Det 
är naturligtvis också viktigt att de som på ett eller annat sätt kan se sin 
ställning hotad av de forskningsresultat som framföres får möjlighet att 
komma med kritik och alternativa sätt att se. 

Genom att arbeta med målet att försöka förbättra och genom att allt 
eftersom ta hänsyn till de aspekter som framkommer i en kontinuerlig 
forskningsprocess, arbetar forskaren mot en sann och objektiv forskning. 
För att uppnå detta sannings- och objektivitetsideal skulle det i princip 
kräva att alla människor som berörs av ett forskningsarbete borde kunna 
läsa och ta ställning de forskningsrapporter som produceras. Detta är ett 
svåruppnåeligt ideal men hindrar inte att forskaren bör sträva efter att 
närma sig idealet.36 Det föreligger dock alltid en uppenbar risk att 
forskningsresultat presenteras i sådan språkdräkt att de blir oåtkomliga 
för många människor. Därigenom undandrar sig resultaten kritik och 
bevarar på så sätt sin initiait subjektiva karaktär37. 

Objektivitetsfrågan presenterad på detta sätt kan också identifieras 
som en av de allvarligaste komplikationerna i samband med administ

36 Se Bergström (1972) sid 120. 
37 För utförligare diskussion om denna fråga, se Berger (1970). 
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rativa datortillämpningar. Resultat presenteras där ofta i form av 
siffervärden och beräkningar som ger sken av att vara betydligt 
"hårdare" än vad de är. Således tas de lätt för odiskutabelt sanna och en 
kritisk analys av antaganden bakom siffrorna kommer ofta i skymundan. 

De forskningsresultat som på detta sätt produceras är också 
subjektiva i den meningen att de lätt kan leda till a tt den begränsade 
grupp som kan tillgodogöra sig forskningsresultaten skaffar sig mer eller 
mindre stora fördelar gentemot andra grupper i samhället. 

Empirisk anknytning 
Hur vet man då att ett "sätt att se" är värdefullt eller användbart för en 
viss grupp människor? Det vill säga, hur skall man kunna testa att 
forskningen är av något värde? Naturligtvis skulle detta avsnitt kunna bli 
mycket omfattande. Här skall jag dock begränsa mig till att sammanfatta 
de synpunkter som ter sig följdriktiga från en samskapande kunskaps
uppfattning. 

Först kan det vara viktigt att slå fast att "sätt att se" aldrig kan testas 
och jämföras mot en empirisk verklighet. All verklighet måste nämligen 
fångas genom "sätt att se", därför är det endast möjligt att "jämföra" sätt 
att se med varandra. Så fort man börjar jämföra använder man dock 
också konstruerade "sätt att se". 

Här inställer sig då naturligt frågan om alla "sätt att se" är lika 
värdefulla. Under begreppet sanning redovisade jag ett svar som betonar 
betydelsen av ett öppet redovisande av de grupper människor som "sättet 
att se" bedöms värdefullt för. Detta är som jag ser det en ståndpunkt som 
ger möjlighet att undvika en relativism. Ett öppet redovisande av klienter 
leder nämligen mig som författare in i en konfliktmiljö, eller system.38 

För att locka in andra debattörer så att de kan tillämpa, värdera och 
framföra kritik eller alternativa förslag, underlättar det om jag som 
författare kan beskriva exempel på hur det föreslagna sättet att se kan 
tillämpas. Om jag då också skall svara upp mot den ovan beskrivna 
objektivitetsprincipen betyder det att jag bör välja tillämpningsexempel 
som de flesta klienter kan föreställa sig. Helst skall ett sådant exempel 
också vara någorlunda fritt från tekniska detaljer som försvårar 
framställningen. För att åstadkomma detta har jag i olika versioner av 
denna avhandling använt ett väderbetjäningssystem eller den 
avancerade datorbaserade termometern som tillämpning. Nackdelen 
med dessa exempel är att de lätt kan kännas hypotetiska; även om det 
redan nu finns datorbaserade väderbetjäningssystem för bondgårdar 
som kombinerar meteorlogiska och ekonomiska mätningar. Det 
föreligger också en risk att dessa praktikfall begränsar tanken till 

38 Detta diskuteras mer ingående i k apitel 5, där olika klienter för en ständig kamp om 
vilket "sätt att se" som skall vara det rådande. 
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mätningar som förknippas med naturvetenskap, därmed kommer den 
ökande andelen sociala mätningar i skymundan. 

I denna avhandling utnyttjar jag tillämpningsbeskrivningar på 
följande sätt. Jag beskriver det medicinska praktikfall som fick mig att 
vakna till över behovet av ett nytt sätt att se. I redovisningen av mina 
teoretiska inspirationskällor använder jag sedan ett pedagogiskt 
bilvalssystem för att demonstrera olika delar av resonemanget. Efter det 
att jag sedan sammanfattat det sätt att se eller syntesen av mitt arbete, 
tillämpar jag dessa idéer på mitt ursprungliga medicinska praktikfall. För 
att belysa generalitet och förhoppningsvis göra framställningen mera 
lättläst kommer jag också att tillämpa idéerna i ett reseförmed-
lingsexempel och debatten kring ett forskningsregister. 

Slutkommentar 
Ovan har jag diskuterat de viktigaste aspekterna av vetenskapligt arbete 
under begreppen sanning och objektivitet. Sanning innebär här att den 
vetenskaplige handlar med utgångspunkt från antagandet att den 
begreppsapparat och de sätt att hantera världen som är resultat av det 
vetenskapliga arbetet alltid gagnar vissa gruppers ideal. Objektivitet 
innebär då att den vetenskaplige strävar efter att så många som möjligt 
skall komma med i den vetenskapliga konversationen. Ett effektivt 
hjälpmedel för detta är att redovisa tillämpningssituationer som läsaren 
är bekant med. 

Som avslutning på detta kapitel vill jag göra en anmärkning som jag 
fäster stor vikt vid. Denna anmärkning kan inledande illustreras med 
uttrycket: "Vad man säger är en sak, vad man tänker är en annan". Vad 
jag vill fästa uppmärksamheten på är svårigheten att endast från 
bedömningar av explicita formuleringar i en text, uttyda hur sann och 
objektiv en forskare är. Baktanken "om jag skriver så då blir han nöjd" är 
mycket svår att avslöja. För att avgöra sanning och objektivitet hos en 
forskare krävs antagligen en mera total bedömning av den forskarinsats 
som gjorts. 

Slutligen: ovanstående är vad jag lärt av forskningsfilosoferna och 
format till ett ideal. Hur jag följer mina ideal är en annan sak, men jag 
gör i alla fall allvarliga försök. 
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DEL II TEORETISK BAKGRUND 

4. ÄMNET ADMINISTRATIV DATABEHANDLING 

För att ytterligare sätta detta arbete i ett historiskt sammanhang skall jag 
i detta kapitel beskriva hur det kan relateras till en central 
problemställning inom ämnet administrativ databehandling. 

Vid tillämpning av datorteknik uppkommer vanligtvis två fråge
ställningar. Den ena frågeställningen behandlar hur tekniken skall 
utformas, den andra behandlar allehanda sociala krav som bör ställas på 
datorteknik samt konsekvenser av datorteknik. Den första fråge
ställningen benämner jag teknikintresset, medan den andra benämnes 
situationsintresset. Erfarenheten från många datortillämpningar har 
dock visat att även en vidare mer integrerande fråga borde ställas. 
Denna fråga kan formuleras på många sätt men innefattar alltid hur 
människor tillsammans med datorer skall arbeta för att en verksamhet 
skall förbättras i något avseende. Fortsättningsvis benämner jag denna 
vidare frågeställning för tillämpningsfrågan. I Sverige utgör till-
lämpningsfrågan grunden för tillskapandet av universitetsämnet 
administrativ databehandling och bildar också grund för forskning inom 
ämnet.1 

Ett sätt att beskriva hur mitt arbete förhåller sig till annan forskning 
inom ämnet administrativ databehandling kan nu göras genom att 
närmare diskutera tillämpningsfrågan. 

4.1 Skärningspunkten mellan teknik- och situationsintresse. 

Som för många andra frågor har det för frågan om tillämpning av 
datorteknik utvecklats ett antal lösningsförslag. När dessa lösnings
förslag utvecklats till en viss nivå kan man börja tala om en viss 
skolbildning inom området. Detta gäller speciellt om lösningsförslagen 
förankrats i en explicit beskrivning av hur tillämpningsfrågan uppfattats, 
det vill säga den bakomliggande teorin för de metoder och tekniker som 
rekommenderas. 

Först vill jag säga några ord om ett lösningsförslag som egentligen 
inte hör hemma här, ty företrädarna för detta lösningsförslag arbetar 
inte med utgångspunkt från den grundläggande tillämpningsfrågan. 

Enligt denna idé så ligger problemen i samband med tillämpning av 
datorteknik i att datortekniken är dåligt utvecklad. Man menar att med 
bättre teknik försvinner de nackdelar som uppmärksammas i dagens 
tillämpningar. Rekommendationen blir då att satsa på teknisk utveckling 

1 För en bakgrundsteckning till ämnet administrativ databehandling, se Langefors (1980). 
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och därefter låta marknaden avgöra vilken teknik som blir använd.2 Hos 
detta tekniska lösningsförslag är det dock vissa frågor som bör 
uppmärksammas. 

En sådan fråga är varifrån impulserna till den tekniska utvecklingen 
kommer. Denna fråga kan göras till föremål för en lång redovisning om 
den skall tas grundligt. Här nöjer jag mig dock med att konstatera att en 
viktig förutsättning för all teknisk utveckling är att någon upplever och 
beskriver en situation som otillfredsställande. I denna beskrivning 
återkommer den grundläggande frågan om hur människor skall sam
arbeta genom maskiner. 

När sedan teknisk utveckling manifesterat sig i en produkt på en 
marknad kommer en annan fråga som bör uppmärksammas i den 
tekniska lösningsidén. Frågan blir nu hur kunden skall kunna utvärdera 
om produkten är lämplig för det ändamål som kunden tänkt sig eller ej. 
Även detta är en stor fråga som till sist bottnar i att en otillfredsställande 
situation måste beskrivas och ställas mot de lösningsprodukter som finns 
på marknaden. 

Sammanfattningsvis kan sägas att de som anser att problemet med 
dåliga människa-dator-lösningar ligger i dåligt utvecklad datorteknik 
knappast kan undgå att inse att det måste finnas någon som formulerar 
en otillfredsställande situation. Därmed är man tillbaka till tillämp
ningsfrågan. 

Nu kan vi ju även formulera en liknande kritik mot det situa
tionsintresse som endast inriktas mot att formulera otillfredställande 
situationer. Ty även om det existerar beskrivningar över otillfreds
ställande situationer så behövs det att någon tar upp tråden och gör 
försök att skapa lösningar där de problematiska inslagen elimineras. I 
denna roll kan man identifiera det tekniska intresset. Det går således att 
uttrycka att det tekniska intresset och situationsintresset är ömsesidigt 
beroende av varandra. 

4.2 Administrativ databehandling i skärningspunkten 

Distinktionen mellan situationsintresse och teknikintresse genomsyrar till 
stor del bakgrundsdebatten i tillskapandet av det akademiska ämnet 
administrativ databehandling.3 Som tekniskt intresse kan man identifiera 
tekniskt utvecklingsarbete på högskolor och hos leverantörer, medan det 
situationsanalytiska intresset främst kan identifieras med traditionella 
samhällsvetenskapliga studier. Att denna grundläggande föreställning 
eller tankefigur4, fortfarande är giltig visar bakgrundsarbetet till nytt 

2 I N ordin (1983) diskuteras det tekniska lösningsförslaget i e tt filosofiskt perspektiv . 
3 Se Langefors (1979a). 
4 För en diskussion av begreppet tankefigur, se Asplund (1979). 
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fakultetsprogram.5 Det problem eller objekt som ämnet administrativ 
databehandling därmed inriktas mot kan beskrivas som skärningspunkten 
eller syntesen mellan teknikintresset och situationsintresset. 

En bakgrund till behovet av en sådan syntes var att många människor 
både bland företagsledningar och arbetstagarorganisationer kunde visa 
på att de tidiga datortillämpningarna ofta skapade mer problem än de 
löste.6 I enlighet med ovanstående synsätt så identifierades orsaken till 
problemen ofta i bristande samarbete och kontakt mellan tekniker och de 
personer som hade kunskap om situationerna. Administrativ databe
handling blev då det ämne som skulle förena ett teknikintresse och ett 
situationsintresse för att åstadkomma en integrerad kunskap som på ett 
genomtänkt sätt skulle vara användbar vid datorisering i organisationer. 

Det ovan utvecklade sättet att definiera ämnet administrativ data
behandling visar på en av de grundläggande problemen i ämnet. 
Problemet ställs på sin spets om man accepterar antagandet att det 
tekniska intresset och situationsintresset är komplementära och disjunkta 
kunskapsområden. I så fall skulle skärningspunkten vara en tom mängd. 
Med andra ord, det finns teknikkunskap och konsekvenskunskap, något 
ytterligare existerar ej. I denna avhandling utgår jag inte från ett sådant 
antagande då jag menar att hela vetenskapshistorien visar oss flera 
exempel på att viktig nyutveckling ägt rum i skärningspunkten mellan 
kunskapsområden. Sena exempel är biokemi och socialmedicin. 

Den gjorda beskrivningen bör dock kompletteras med anmärkningen 
att Langefors, som den första professorn i ämnet, hade sitt ursprung i det 
tekniska intresset. Detta har naturligtvis satt sina spår i ämnets 
utveckling. Framförallt genom att Langefors systemteori över oöver-
blickbara system har haft ett stort inflytande över ämnets tidiga 
utveckling. 

Denna teori utgör en grund för hjälpmedel som används för att 
överblicka situationer på sådant sätt att en genomtänkt utveckling och 
användning av datorer skall kunna ske. Langefors betonade också mycket 
stark att arbetet i samband med utveckling av datortillämpningar borde 
delas upp i en problemorienterad del och i en tekniskt orienterad del. En 
sådan indelning grundar sig delvis på en annan inflytelserik teoribildning 
som Langefors benämner den infologiska teorin eller den infologiska 
synpunkten. Enligt denna bör arbetet med datorisering fokuseras mot två 
åtskilda problemområden, dels vad s om skall datoriseras och dels hur 
denna datorisering fysiskt skall realiseras. Skillnaden mellan ovan 
beskrivna situations- och teknikintressena avspeglas således i en 

5 Se Bubcnko m fl (1985). 
6 Beskrivningar av vanliga problem finns i t ex Ackoff (1967). En sammanställning av sådan 

problemformulerande forskning finns i L yytinen (1986) sid 6-9. 
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motsvarande skillnad mellan problemorienterad och teknikorienterad 
systemering.7 Se t ex Langefors (1984). 

En problemställning, som intimt hänger samman med universi
tetsämnet administrativ databehandling såsom en integreringsansats, är 
förknippad med dess placering inom universitetets strikta uppdelning 
mellan samhällsvetenskap och teknik/naturvetenskap. Administrativ 
databehandling har därmed haft ett identitetsproblem, eftersom ämnet 
inte "passar in" i universitetsorganisationen. Att ämnet ändå placerats 
vid samhällsvetenskaplig fakultet motiveras av Langefors med att det 
tekniska intresset i forskningen redan var så starkt, bland annat genom 
datorleverantörernas forskningsverksamhet.8 

Jag tror den ovan givna bakgrundsteckningen är viktig för att ge en 
förståelse av de identitetsproblem som fortfarande råder inom den 
smältdegel som ämnet Administrativ databehandling utgör, och som 
bland annat resulterar i åsiktsskillnader i samband med disputationer och 
tjänstetillsättningar. Denna problematik anses av Törnebohm (1987) vara 
en generell företeelse inom många yngre universitetsämnen, vilka 
uppstått som svar på behov från olika sentida verksamhetsområden.9 

4.3 En skiss över några integreringsansatser. 

Genom att grovt teckna några sätt att angripa eller lösa integrerings
problematiken mellan teknik- och situationsintresse kan jag nedan 
placera detta arbete i ett teoretiskt sammanhang. 

Kommunikation mellan specialist och användare 
Grundidén inom denna ansats är enligt tidigare att en stor del av de 
problem vi har i dagens datortillämpningar beror på bristande 
kommunikation mellan datortekniker och användare. Som resultat av 
denna insikt kan man så se utvecklingen av alternativa lösningsidéer. 

En sådan idé är att utbilda människor i både ett tillämpningsområde 
och datorteknik. Tanken är då att de utbildade skall kunna utgöra en 
brygga för kommunikation vid systemutvecklingsarbete. Dataekonom-
utbildningen i Umeå är ett exempel på utbildning där denna grundtanke 
är synlig i såväl förarbeten för linjen som i dess innehåll.10 

En annan idé i denna anda är att utveckla olika typer av beskriv
ningstekniker som skall kunna fungera som språk mellan användare och 

7 Se t ex Langefors (1984). 
8 Se Langefors (1979a). 
9 Detta tema behandlas utförligare i Forsgren (1984a). 
10 Se Forsgren O. (1982), Något om den systemvetenskapliga linjen - diskussionsunderlag, 

Inst för informationsbehandling, Umeå universitet (ej pubi.). 
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experter.11 Beskrivningsspråk kan också sägas utgöra ett sätt att uttrycka 
en syntes. Från denna utgångspunkt kan även denna avhandling sägas 
tillhöra en språkutvecklande integreringsansats. 

Människan som arbetskraft och verktyg 
Denna ansats tar sin utgångspunkt i en mera uppenbart moralisk 

fråga. Företrädare för denna ansats anser det vara felaktigt att den 
mänskliga arbetskraften i organisationer betraktas såsom jämställd med 
annan produktionsutrustning. Ansatsen tar ofta sin utgångspunkt i en 
historisk beskrivning av en grundläggande intressekonflikt mellan 
arbetskraft och ledning. Följdriktigt blir då den metodik som förordas, att 
arbetskraften bör formulera alternativ till ledningens förslag på 
systemutformning. Den slutliga lösningen skall sedan bestämmas i en 
förhandling. Då de som företräder denna ansats har gjort ett moraliskt 
ställningstagande för arbetarna, blir deras sammanfattande rekom
mendation, att datorn skall göras till ett verktyg för arbetarna och inte 
användas för styrning av arbetarna.12 En inriktning av denna ansats 
arbetar också med begreppet tyst kunskap, och menar att det i samband 
med datorisering är viktigt att beakta den tysta kunskap som arbetarna 
har förvärvat.13 

Den socio tekniska lösningsansatsen 
I denna ansats innebär bra utformningar av människa-maskinsystem att 
det tekniska systemet harmonierar med människans behov och krav på en 
arbetssituation. Enligt ansatsen gäller det att få en anpassning till stånd 
mellan människans grundläggande arbetsmiljökrav och de krav som olika 
tekniska lösningar ställer. Ett arbetsmiljökrav som starkt betonas inom 
denna ansats är människans behov att kunna påverka sin egen 
arbetssituation. Att utveckla metoder för hur användare skall kunna delta 
i systemutvecklingsarbetet har därför blivit viktigt inom denna ansats.14 

Informationssystem som lösningsansats 
Här kan vi återknyta resonemanget till den tidigare indelningen mellan 
teknik- och situationsintresse. Enligt informationssystemansatsen är det 
ofruktbart att endast tala om teknikkunskap och situationskunskap i 
samband med datortillämpningar. I denna ansats blir i stället informa
tionssystem ett centralt integrerande begrepp. 

När man talar om informationssystem är det vanligt att skilja mellan 
informationssystem som används i styrning av teknisk apparatur i 

11 Två sådana exempel är Nygaard (1975) och Lundeberg m fl (1978). 
12 Se t ex Sandberg (1979). 
13 Denna inriktning företräds i Göranzon (1983). 
14 En företrädare för denna ansats är Mumford (1981). 
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produktion och administrativa informationssystem som används till att 
ge underlag för beslut av människor. 

Inom området administrativa informationssystem finns flera 
lösningsansatser om hur man skall få bättre fungerande verksamheter.15 

En vanlig lösning är att rekommendera en noggrann systematisk 
kartläggning av en verksamhet. Utifrån kartläggningen, vars resultat är 
en modell av verksamheten, föreslås sedan en lösning där olika 
befattningshavare får tillgång till olika delar av modellen. 

I denna ansats finns många underproblem varav viktigast är frågan 
om på vilket sätt man skall arbeta sig fram till en riktig verksam
hetsmodell. 

Ofta står utformaren av informationssystemet inför ett dilemma. 
Endera kan han, ofta tillsammans med en projektgrupp, försöka be
stämma någon sorts optimal modell för verksamheten och därigenom 
också bestämma vilka data en viss befattningshavare får tillgång till. 
Eller också kan han låta befattningshavarna själva prova sig fram till det 
informationsbehov de har? 

Dilemmat blir tydligt om man beaktar en vanlig erfarenhet som 
många systemutformare har, nämligen att en befattningshavare som på 
intet sätt bidrar till o rganisationens överlevnad trots detta kan ha ett 
mycket stort upplevt informationsbehov. Men å andra sidan, är systern-
utformaren själv kompetent att föreslå informationssystemets utform
ning i organisationen? 

Ofta ställs också krav på systemutformaren att utforma informa
tionssystemet så att det förmår presentera relevanta data. Här ställs 
systemutformaren inför svåra frågor, frågor som ytterst handlar om 
kunskap och människans sätt att orientera sig i tillvaron. 

Ett sätt att klara sig undan dessa frågor utgår från antagandet att 
"befattningshavaren vet bäst". Nu förvandlas problemet för system
utformaren från att föreslå en systemutformning till att ge befattnings
havaren möjlighet att specificera sina krav på information. För detta 
ändamål har då olika tekniker tillkommit för att specificera de data som 
behövs och hur dessa skall behandlas. 

Erfarenheten visar dock att på samma sätt som det är svårt för 
husköparen att göra sig en föreställning om hur det är att bo i ett hus 
genom att se på ritningen, så är det svårt för en användare att föreställa 
sig den framtida arbetssituationen genom att se en beskrivning av data 
och behandlingsregler. En annan erfarenhet, som hör ihop med den förra, 
är att när någon börjar använda ett informationssystem, så vaknar ofta 
nya idéer till liv. Dessa idéer orsakar då ändrade informationsbehov som 
kan vara svåra att införa i det färdigutformade systemet. Båda dessa 

15 En jämförande studie finns redovisad i Olle m fl (1982). 
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erfarenheter har lett till att man nu arbetar med att utveckla 
informationssystem där det skall vara lätt att ändra data och 
behandlingsregler. Sådana hjälpmedel för uppbyggnad av informa
tionssystem introduceras nu i snabb takt på marknaden. Dessa nya 
tekniker ger då användaren större möjlighet att experimentera sig fram 
till lösningar som känns acceptabla.16 

De ovan nämnda teknikerna kan filosofiskt försvaras med att varje 
beskrivning, hur välutvecklad den än är, bara ger en aspekt av det man 
vill beskriva; endast verkligheten själv ger en fullständighet. Denna 
utgångspunkt strider dock enligt tidigare mot många erfarna 
systemutformares praktiska erfarenheter. Det vill säga att system-
utformaren inte alls anser att befattningshavaren är helt i stånd att 
bedöma sitt behov av information. Systemutformarens utgångspunkt kan 
också försvaras filosofiskt. Detta försvar grundar sig på påståendet att 
varje beskrivning bara ger en aspekt av det man vill beskriva; varje sådan 
aspekt tillför dock verklighetsuppfattningen något. Språk gör enligt 
denna uppfattning verkligheten begriplig. Slutsatsen av detta blir att 
utan språk med vars hjälp användaren kan se sin egen situation i en 
verksamhet, kan han omöjligt komma med vettiga krav på ett 
informationssystem.17 

Med andra ord så kan man påstå, att om befattningshavaren enbart 
ges möjlighet att känna om lösningen är bra, så har man berövat honom 
språket och därmed en viktig möjlighet till förnuftmässiga eller rationella 
bedömningar. 

4.4 Vilken typ av integreringsansats tillhör detta arbete? 

I anslutning till föregående stycken kan man säga att detta arbete 
genomförs med utgångspunkten att befattningshavaren har nytta av ett 
språk för att kunna göra förnuftiga bedömningar. Min uppgift är då att 
arbeta fram ett språk eller en syntes som möjliggör diskussion av 
förändringsproblem. 

Resultatet av detta arbete är en syntes som jag benämner 
samskapande datortillämpningar och som i sin grövsta form känne
tecknas av att datortillämpningen och aktören tillsammans bildar den 
socialt skapande entiteten verksamhet. Verksamheten har förmåga att 
uppfatta och reagera på sig själv och på omvärlden samt är helt inriktad 
på att tillfredställa klientintressen. 

16 Ett tidigt exempel på denna teknik presenteras i Persson (1977). Ett praktikfall granskas 
och kommenteras i L angefors (1979b). 

17 Denna ståndpunkt utvecklas t ex av Dahlbom (1985). 
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Vi kan exempelvis se hur arbetsförmedlaren med sin terminal bildar en 
förmedlingsverksamhet som agerar för att arbetssökande skall få arbete 
och för att arbetskraftssökande skall få arbetskraft. 

Klientintressen är alltid, mer eller mindre, under ständig förändring 
och i ständig konflikt med varandra. Detta ställer krav på verksamheten 
att ständigt förnyas eller omskapas för att svara mot nya klientintressen. 

Arbetssökande kan utveckla nya intressen, exempelvis: vill arbeta i ett 
företag med en viss personalpolitik, vill ha tjänstebil, vill ha möjlighet till 
förmånliga inköp av xx-varor, vill ha möjlighet till sex timmars 
arbetsdag mm. Sådana klientintressen ställer då krav på verksamheten 
att utveckla de inbyggda möjligheterna att uppfatta till exempel en 
arbetsplats så att verksamheten förmår svara upp mot nya 
klientintressen. 

Klientintressen påverkar omskapandet av verksamheten på fyra olika 
sätt; genom att klienter kan välja verksamhet, genom att aktörer 
uppfattar nya krav, genom att utredare och forskare (systemutformare) 
utarbetar nya förslag på hur verksamheten kan fungera, genom 
sammansättningen på den beslutsgrupp (ledning) som fastställer 
verksamhetens utformning. 

Överfört till f örmedlingsverksamheten får vi att arbetssökande bör 
kunna välja arbetsförmedlare, arbetsförmedlare fångar upp nya krav 
från arbetssökande, utredare fångar upp nya krav samt erfarenheter från 
tidigare försök, ledningens sammansättning påverkar vilka förnyelse
förslag inom förmedlingen som beslutas. 

Detta är således huvudlinjerna i en syntes som försöker förena 
teknikintresse och situationsintresse i samband med användning av 
datorer. Bakgrunden till denna syntes är ett omfattande arbete med 
inspiration från såväl teoretiska studier som praktiskt arbete. I följande 
kapitel 5-7 kommer jag att redovisa de viktigaste inspirationskällorna. 
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5. EN SAMSKAPANDE VÄRLDSBILD 

Jag inleder redovisningen av inspirationskällor med att i detta kapitol 
diskutera de övergripande idéerna och sammanhangen, vilka samman
fattande beskrivs som ett skifte i världsbild. I det följande kapitel 6 
fördjupar jag sedan diskussionen till en idéströmning där detta 
världsbildsskifte tagits som utgångspunkt för att arbeta fram synteser om 
sätt att organisera och administrera verksamheter. Denna idéströmning 
som utgör en gren av den amerikanska pragmatismen bärs upp av namn 
som E.A. Singer Jr., C.W. Churchman, T. Cowan, R. A ckoff, R . Mason 
med flera. Här kommer jag i huvudsak att utgå från Churchmans idéer, 
som till stor del redovisar ett inflytande från Singer. I kapitel 7 kommer 
jag så att föra ett sammanfattande resonemang som leder mig över till 
den syntes om datortillämpningar som utvecklas i avhandlingens del III. 

5.1 Nödvändigheten av mer filosofiskt grundläggande studier 

Som beskrivs i kap 4 så representerar min forskning ett brett sökande 
efter en syntes om förändringsproblem i samband med administrativa 
datortillämpningar. Uppmuntrad i mitt sökande har jag också blivit av 
att andra, som jag upplever mycket duktiga fd datatekniker, numera 
forskare, sökt på motsvarande sätt. Ivanov (1972), Langefors (1973), 
Persson (1976), Weizenbaum (1976), Nissen (1985) och Göranzon (1985) är 
några exempel på fd datatekniker som dokumenterat sitt sökande. 
Därigenom har de också varit ett starkt stöd för mitt sökande. Staffan 
Persson har också varit min handledare i början av mina forskarstudier. 

I tidigare kapitel har jag bland annat behandlat behovet av att de 
människor som deltar i utformning av datortillämpningar har en 
teoretisk grund att diskutera och handla utifrån. Då det också på goda 
grunder kan antas att de flesta människor i framtiden kommer att delta i 
utformning av datortillämpningar, blir det allt mer angeläget att de 
flesta människor aktivt engageras att skaffa sig djupare kunskaper om 
datortillämpningar. 

Vad menar jag då med djupare kunskaper? Ett sätt att förtydliga detta 
kan göras på följande sätt. Mitt sökande efter djupare kunskaper om 
datortillämpningar tog sin början efter det att jag läst många kurser om 
datorer och datorisering, bland annat universitetets grundkurser och 
dessutom arbetat med programmering och systemering i sex år. De 
kunskaper jag på så sätt erhållit kändes dock helt otillräckliga för att jag 
skulle kunna ge mig i kast med den problematik som jag tidigare 
sammanfattat under begreppet förändringsproblem. 

Jag ser Weizenbaums bok som ett bevis på att han befunnit sig i en 
situation som liknade min. På ett sätt så torde man verkligen ha kunskap 
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om datortillämpningar, men samtidigt har man en mycket stark känsla av 
att man inte riktigt förstår vad man håller på med. Weizenbaums frågor 
vaknade när många psykiatriker såg hans program Eliza som framtidens 
terapeut.1 

Mina frågor vaknade när jag började ana att de grundläggande 
antaganden som vi arbetade utifrån i samband med utformning av 
datortillämpningar kunde vara felaktiga. Som beskrevs i kapitel 2 så 
uppfattade jag symtomen i form av förändringsproblem.2 Datortill
ämpningarna tycktes vid närmare studium alltid vara mer eller mindre 
degenererade eller föråldrade. Några mer artikulerade idéer om denna 
degenereringsprocess var dock inte skönjbara i den aktuella litteraturen. 

Antaganden i avbildande systemutformning 
De grundläggande antaganden som dominerande sättet att utforma 
datortillämpningar, då och nu, kan beskrivas enligt följande.3. 

Den eller de som arbetar med att utforma en datortillämpning 
kartlägger eller avbildar en verksamhet så noggrant som möjligt. Denna 
avbildning kan koncentreras på de data eller begrepp som förekommer i 
en verksamhet eller på processer, det vill säga på de tillfällen då data 
behandlas på något sätt. Avbildandet benämnes ibland modellering och 
avbildningen benämnes modell. Under avbildningsarbetet framkommer 
ofta kontinuerligt nya synpunkter på vilka data och vilka processer som 
skall ingå i verksamheten. Ofta föreligger också skilda uppfattningar om 
vilka data och processer som ingår i verksamheten, samt vad som bör 
innefattas i varje data och process.4 

Ett pedagogiskt exempel kanske kan förtydliga. Verksamheten "inköp 
av bil" kan beskrivas med data såsom bilmärke, kostnad, försälj
ningsställe, försäljare, köpare, bilbehov, kapitaltillgång och så vidare. 
Tillsammans utgör dessa data samt det sätt de är relaterade till 
varandra en modell. Bilmärke kan till exempel ingå som del i biltyp och 
själv innehålla bilmodell och ålder. På motsvarande sätt är det möjligt att 
kartlägga processer, såsom val av biltyp, val av försäljningsställe, val av 
bilmodell, och så vidare. 

För att inte bilvalsexemplet skall framstå som verklighetsfrämmande, 
kan jag nämna att för sex år sedan lät jag några studenter arbeta fram 
alternativa lösningar på ett bilvalssystem. En av studenterna försökte 
också förmå en motortidning att nappa på idén om en datoriserad 

1 Se Wiezenbaum (1976) sid 2-7. 
2 En första formulering av dessa förändringsproblem gjordes i Forsgren (1982). 
3 I denna beskrivning använder jag mig av II. Simon's arbeten, som trots att en del skrifter 

är 20 år gamla, alltjämt är högaktuella. Simon har också en klarhet och skärpa i s ina 
formuleringar som är ovanlig. 

4 Nilsson (1984) beskriver dessa problem på ett pedagogiskt sätt. 
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bilvalsrådgivare. Tiden var dock inte mogen för detta. Först för drygt ett 
år sedan presenterades den första datorbaserade mycket elementära 
bilvalsrådgivaren, med stor succé, på en motormässa. 

Med hjälp av bilvalsexemplet skall jag nedan mera noggrant beskriva 
de grundläggande antaganden i samband med utformning av datortill
ämpningar som sammanfattande kan benämnas avbildande systemut
formning. 

Jag börjar med att beskriva en skillnad mellan två viktiga typer av 
antaganden inom avbildande systemutformning. 

Det ena antagandet utgår från att det är relativt enkelt att hitta de 
riktiga data och de riktiga processer som ingår i en verksamhet. Genom 
att systematiskt se vad som ingår i vad och vilka processer som följer på 
varandra kan man enligt detta sätt att arbeta nå fram till en fullständig 
avbildning. Detta arbetssätt har många gemensamma drag med vad som 
ofta kallas det klassisk-vetenskapliga eller det klassisk-rationella sättet 
att arbeta.5 Rosen (1986) vi sar också hur ett sådant sätt att arbeta och 
tänka ligger också nära det vardagliga sunda förnuftet.6 Vem som helst 
kan ju se att en stol består av ben, sittbräda och ryggstöd. Verksamheten 
"intaga sittplats" består av två dataelement, en sittande och sittplats. 
Verksamheten består också av processerna sätta sig och sitta, och så 
vidare. 

Det andra antagandet utgår från att verkligheten ibland kan vara så 
komplex att det krävs förenklingar för att en kartläggning skall kunna 
genomföras. Ofta är dock verkligheten och problemen lika väl strukture
rade som en stol med sittplats, ben och ryggstöd enligt detta antagande. 
Väl strukturerade problem benämnes också programmerade eller 
programmerbara, vilket betyder att de enkelt kan avbildas i en dator. 

Att förenkla komplexa situationer benämnes ibland för den begränsa t 
rationella metoden. Förenklingen eller begränsningen av rationaliteten 
kan enligt Simon göras på två sätt.7 Endera genom att begränsa antalet 
ingående data och processer eller genom att minska kravet på exaktheten 
i avbildningen. Begränsning i antal kan ses som den tillämpade matema
tikens väg att avbilda medan begränsning i exakthet kan ses som 
heuristikens väg att avbilda.8 

Ovanstående resonemang kan nu demonstreras på bilvals-
verksamheten, som nog kan anses vara en komplex verksamhet. Det 
klassisk-rationella sättet att arbeta med en total kartläggning leder i 
bilinköpsverksamheten till att mängden data och processer snabbt ökar 

5 Simon (1968) sid 79-84 ger en översikt medan Checkland (1981) sid 23-58 redovisar en 
mera detaljerad beskrivning. 

6 Se Rosen (1986) sid 23-27. 
7 Se Simon (1978) sid 13. En utförligare beskrivning finns i Simon (1976) sid 137-175. 
8 Se Simon (1968) sid 84-87. 
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till sådan mängd att avbildningen blir svårhanterlig. Bara att kartlägga 
alla tillgängliga försäljningsställen blir lätt en oöverstiglig uppgift, då 
nya "typer av försäljningsställen", "försäljningsställen" och "delar av 
försäljningsställen" ständigt tillkommer och försvinner. 

Sunda förnuftets väg, att vem som helst kan se, sammanfaller här med 
Simons begränsade rationalitet. Indelningen av biltyp, bilmärke, 
bilmodell, utrustning och så vidare kan endast göras så länge det är 
praktiskt ekonomiskt sunt. Det är också lätt att demonstrera matematisk 
begränsning respektive heuristisk begränsning av rationaliteten. 

Den matematiska begränsningen kan ske genom att man till exempel 
medvetet väljer att bortse från detaljer i köparens kapitaltillgångar eller 
vissa typer av rabatterbjudanden som kan förekomma. Den heuristiska 
begränsningen kan ske genom frikostigare användning av approxi
mationer som kan sammanfogas till tumregler. Exempel kan vara att 
bilen inte får vara mer än 10% dyrare än kapitaltillgångarna, som i sin tur 
approximerats till bankkonton ökade med 20%, och så vidare. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den begränsade rationaliteten 
innebär att utredaren sätter en gräns för utredningsarbetet. I samband 
med utformning av datortillämpningar talar man oftast om att 
kravspecifikationen måste frysas vid något läge. 

Den tidigare nämnda oenigheten om data och processer ingår inte som 
något legitimt i det vetenskapligt rationella eller begränsat rationella 
arbetssättet. Här betyder olika meningar att någon har fel, vilket också 
kan verifieras. 

I den senaste metodlitteraturen om utformning av datortillämpningar 
kan man nu börja hitta inledande formuleringar om att det legitimt 
existerar olika uppfattningar om vilka data och processer som skall ingå i 
en verksamhet. För att kunna frysa utredningen tillkommer då att de 
oeniga måste enas på något sätt.9 Med detta antagande har vi dock 
lämnat det avbildande sättet att utforma datortillämpningar och beträtt 
de första stegen till något nytt. 

Ett sätt att ledas in på sökandet efter detta nya är en gryende 
medvetenhet om förändringsproblemet, som nu kan beskrivas enligt 
nedan. 

Ytterligare aspekter av förändringsproblemet 
När utredningen är fryst, det vill säga när det bestämts vilka data och 
behandlingsregler som skall ingå, tycker man sig som resultat ofta ha en 
god beskrivning eller modell av en verksamhet. 

Ett stort problem som ofta uppstår i detta läge är dock att själva 
utredningen har stimulerat människor att börja se "saken" på ett nytt 

9 Se t cx Bubenko & Lindencrona (1984) sid 1-2. 
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sätt. Man ser nya möjligheter och arbetssätt framför sig. Ett annat stort 
problem är också att det ständigt skapas nya typer av bilar, typer av 
försäljningsställen och så vidare. 

Sammantaget innebär detta att datortillämpningar som baseras på 
frysta utredningar alltid är mer elle r mindre föråldrade. Enligt erfarna 
utredare av datortillämpningar ar detta ett vanligt tillstånd som kan 
vara utomordentligt lönsamt sett i deras perspektiv, eftersom de då ofta 
snart får påbörja en ny utredning.1 Från ledningssynpunkt måste 
förhållandet dock te sig som stort resursslöseri. 

Säkerligen är det dock så att mycket få datortillämpningar blir 
uppenbara ekonomiska misslyckanden som får offentlig uppmärksamhet. 
Vanligare är nog att misslyckanden döljs, alternativt att kostnader för 
förnyade utredningar ligger utanför kalkylen. Ett annat, helt omedvetet 
dolt misslyckande, demonstrerades i det i kapitel 2 beskrivna praktikfallet. 
En liten förskjutning i betydelsen av vissa data (patientbegreppet) 
resulterade där i att datortillämpningen successivt och helt omärkligt 
började producera fel resultat. Hur många datortillämpningar som på så 
sätt oupptäckt producerar "fel" resultat vågar jag inte uttala mig om. 

Då de ovan skissade frågeställningarna är av mycket fundamental och 
grundläggande natur kändes det befogat att gå tillbaka till idéhistorien 
för att söka efter idéer som kunde bidra till en klarare formulering av 
mina forskningsfrågor. 

Relevansett av idéhistoriska studier 
Den första reflektionen som jag gjorde i samband med de idéhistoriska 
studierna var att det föreligger stora likheter mellan de problem
ställningar som utformare av datortillämpningar arbetar med och de 
grundläggande filosofiska frågorna om hur kan vi få kunskap om 
världen. 

Min entusiasm för det som i idéhistoria är spännande och relevant för 
utformare av datortillämpningar, lockade kanske några yngre 
studiekamrater att följa m itt exempel. Vanligare var dock kommentarer 
av följande slag: "Det kan nog vara historiskt allmänbildande men inte 
har det väl så mycket med utformning av datortillämpningar att göra". 
Själv uppfattade jag i allra högsta grad de idéhistoriska studierna som 
praktiska. Det var nämligen ofta möjligt att direkt överföra många av de 
filosofiska grundfrågorna till de problem som en systemutformare står 
inför. 

Systemutformaren kan exempelvis vara empiriskt inriktad och 
betrakta byggande av datortillämpningar som en verksamhet där man 
samlar en mängd fakta om världen i ett elektroniskt faktaregister. Att 

1 Detta hävdas t ex i P ersson (1987). 
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bygga en administrativ datortillämpning blir för en sådan system-
utformare att bygga ett system som slussar ut fakta till olika 
beslutsfattare. Datortillämpningen kan också utformas så att 
beslutsfattaren tillåts bläddra och söka i faktabasen. 

Utformare av datortillämpningar kan också vara rationalistiskt 
inriktade. Detta innebär att utformning av datortillämpningar ses som en 
verksamhet där man tillverkar konstruktioner, som sedan kan användas 
av var och en som vill. Konstruktionerna som ofta kallas formella 
modeller, är från den "rena" rationalistiska utgångspunkten mentala 
konstruktioner som ej har några motsvarigheter i en empirisk verklighet. 

Slutligen är det också möjligt att hitta utformare av dator
tillämpningar som i olika grad kombinerar den rationalistiska 
inställningen och den empiristiska. Sådana utformare ser således 
modeller som mentala konstruktioner men där man ser det möjligt att 
välja modeller som på ett bra sätt kan avbilda verkliga företeelser. 
Denna sista typ av utformare av datorsystem skulle också kunna kallas 
vetenskapliga då de i stort tillämpar upplysningstidens klassiska 
vetenskapstraditioner. 

I det tidigare exemplet med en bilinköpsverksamhet kan den empiriska 
hållningen exemplifieras med en systemutformare som inriktar sig på att 
bygga upp en faktabas eller databas om till exempel olika bilmodeller, 
bränsleåtgång, försäljningspris, lastförmåga, ljudnivå, och så vidare. 

Den rationalistiska hållningen kan exemplifieras med en systemut
formare som exempelvis arbetar med generella modeller över beräkning 
av bränsleåtgång, lastutrymme, och så vidare. Sådana modeller kan bli 
oerhört komplicerade. Det är antagligen ganska enkelt att konstruera en 
modell för beräkning av lastutrymme som skulle kräva den största 
superdator. 

Den klassiskt vetenskapliga hållningen kan exemplifieras med den 
systemutformare som arbetar med att hitta kvantitativa modeller som 
avbildar exempelvis lastutrymmet så väl som möjligt. För att denna väg 
skall bli praktiskt framkomlig måste man arbeta med en begränsad 
rationalitet eller vissa förenklade antaganden om verkligheten. 
Exempelvis genom att i bilvalssystemet bortse från eventuellt lastut
rymme i motorrummet. 

Det existerar således en omfattande filosofisk debatt om våra 
möjligheter att få kunskap om världen, med ovanstående beskrivning har 
jag också försökt visa att det kan det vara klokt att som systemutformare 
försöka lära från denna debatt.11. 

11 Churchman (1971) ger många exempel på sambandet mellan filosofiska idéer och 
utformning av datortillämpningar. Dessa samband sammanfattas och används också av 
Persson (1976) och Persson (1987). 
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En vanlig invändning mot att försöka lära sig något om 
systemutformning genom att studera idéhistoria kan formuleras på 
följande sätt: Frågan om hur man tar fram säker kunskap har debatterats 
sedan urminnes tider utan att man kunnat ena sig. Som systemutformare 
kan vi inte sätta oss in i allt detta käbbel, vi måste vara praktiska och 
bygga datortillämpningar. En liknande synpunkt kan höras inom den 
vetenskapliga kulturen. I detta sammanhang kan man säga att en 
vetenskapsman inte bör fundera så mycket över vad sann kunskap kan 
innebära, han/hon måste forska, skriva avhandlingar och så vidare. 
Båda invändningarna har kanske sin relevans. En systemutformare som 
skall vara säker på att han har fullständig kännedom om alla faktorer i 
samband med en datortillämpning kommer aldrig att kunna köra igång 
ett datorprogram. 

Ett liknande förhållande gäller vetenskapsmannen som skall vara helt 
säker att han/hon har den sanna kunskapen. Enklast är nog både inom 
utformning av datortillämpningar och inom vetenskapen att ta en 
allmänt accepterad arbetsmetod och arbeta efter denna utan att fråga så 
mycket över metodens innebörd.12 Som jag beskrev i kapitel 3, så upplever 
många för närvarande en avsaknad av någon mer allmänt accepterad 
metod eller tillvägagångssätt att närma sig sanningen. Den s k 
vetenskapliga metoden är så hårt kritiserad från många håll idag, att det 
antagligen är större risk för allvarlig kritik om man följer den än om man 
inte gör det. 

Inom systemeringsområdet är osäkerheten inte mindre utan snarare 
ännu större. Detta beror möjligen på att fora för metoddiskussioner ännu 
inte är så välutvecklade jämfört med vetenskapsområdet. 

Det är naturligtvis förmätet av mig att tro att jag på något avgörande 
sätt kan bidra till att minska osäkerheten i något av dessa områden. Min 
ambition sträcker sig till att jag vill försöka identifiera några huvudidéer 
från den idehistoriska debatten som jag sedan vill försöka tillämpa inom 
utformning av datortillämpningar. 

5.2 Ett skifte i världsbild 

I detta avsnitt skall jag så kortfattat som möjligt försöka redovisa några 
viktiga resultat av de idéhistoriska studierna. 

Det som jag först vill redovisa är antagligen den viktigaste lärdom jag 
tagit med mig från de gamla läromästarna. Samtidigt är det den lärdom 
som känns minst färdig då jag ännu inte tydligt ser vilka följder lärdomen 
för med sig. Själva lärdomen är nästan generande enkel. På samma gång 
är den dock oerhört svår. 

12 I Sjöstrand (1979) sid 78-79 framförs tesen att: En vetenskapsman kan vinna stor framgång 
utan att kunna redogöra för hur en teori ställs upp eller vad vetenskaplig sanning innebär. 
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I polemik med J. Israel och G. Myrdal uttrycker till exempel W. 
Sjöstrand hur det är nästan generande att behöva påpeka att vår 
kunskap går från falsk kunskap eller subjektiva utgångspunkter till riktig 
eller sann kunskap. 

"Hur vill man eljest förklara att den geocentriska 
världsbilden kom att ersättas av den heliocentriska."13 

Som aningslös, matematiskt skolad tekniker kom jag, i samband med 
mina idéhistoriska studier, att ingå i en studiegrupp som speciellt 
studerade skiftet mellan en geocentrisk och en heliocentrisk världsbild. 

När vi inledde studierna hade jag en liknande känsla som Sjöstrand. 
Jag tyckte i princip att det var onödigt att studera något så självklart. 
Samtidigt lockade det att se eller försöka förstå hur "dumma" man var 
förr i tiden. Efterhand som studierna pågick förändrades dock min 
inställning successivt. Jag fick allt svårare att inse på vilka grunder man 
kunde säga att den ena världsbilden var riktig och den andra fel. Det 
verkade snarare som om kriterier på bra vetenskapliga modeller stämde 
bättre på Ptolemios geocentriska modell än på Copernicus heliocentriska. 

Denna upptäckt ledde mig så småningom vidare till insikten att själva 
bedömningen av vad som är en riktig världsbild också tillhör en 
världsbild. En annan insikt som så småningom växte sig allt starkare var 
att tillsammans försöker vi människor skapa världsbilder som vi kan 
använda för att uppnå vissa syften. Som människor kan vi således 
bestämma om vi skall ha jorden eller solen som centrum i en modell.14 

Dessa insikter, som jag mer utförligt kommer att behandla nedan, har 
vuxit fram i en process som varit smärtsam för mig. Relativt snart efter 
att jag inledde de idéhistoriska studierna, fick jag dock kännedom om 
Kuhns och Feyerabends inflytelserika arbeten, vilka gav stöd och 
uppmuntran till mitt tänkande.15 

Hur grundläggande denna förändring i synsätt är, fick jag bevis på för 
en kort tid sedan. En vetenskapsfilosof förklarade då för en samling 
forskare att numera är det ju a llmänt accepterat att den heliocentriska 
världsbilden inte är mera riktig än den geocentriska. Detta uttalande 
skapade förvirring och osäkerhet bland flera av de deltagande forskarna. 

Det var således möjligt att skapa olika modeller av världen beroende 
på vilken utkikspunkt man valde. Denna idé går enligt min mening att 
relatera till den syntes eller lösning som Kant föreslog på den 
fundamentala filosofiska diskussionen mellan empiristiska och 
idealistiska kunskapsuppfattningar. Empiristerna, som ofta förknippas 
med Locke men dit även naturvetenskapens pionjär Galilei och Newton 

13 Sc Sjöstrand (1976) sid 112-113. 
14 Goodman (1978) för en ingående diskussion om människans möjlighet att välja världsbild. 
15 Se t ex Kuhn (1970) och Feyerabend (1977). 
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kan räknas, hade sin motpart i idealistiska idéer som ofta förknippas med 
Leibniz. 

Kants syntes kan då i enlighet med ovan grova schematiska sätt tolkas 
som att människan har en a priori mental konstruktion som påverkar hur 
hon kommer att uppfatta verkligheten.16 

Den slutsats som växte fram i samband med studiet av skifte mellan 
geocentrisk och heliocentrisk världsbild kan således översättas till a tt 
även positionen eller utkikspunkten är en del i den a priori uppfattning 
som inverkar på hur verkligheten uppfattas. Man kan också uttrycka 
detta som att någon betraktar att någon betrakta r planetsystemet med en 
vald fixpunkt. 

Just nu känns det genant att erkänna att det tog mig femton år innan 
jag insåg att denna slutsats som var helt grundläggande för mitt fortsatta 
arbete, var exakt samma slutsats som Singer långt tidigare formulerat 
som en fundamental utgångspunkt för sitt vetenskapliga tänkande. 
Singers formulering lyder: 

"There can be no mind without another mind that reflects 
upon it".17 

Nu framstår det således så tydligt för mig varför jag betraktat Singers 
elever Cowan, Churchman, Ackoff med flera som tidiga aktörer med en 
ny världsbild. 

Möjliga praktiska implikationer 
En annan viktig insikt från de idéhistoriska studierna var hur starkt de 
filosofiska idéerna kunde påverka samhällsorganisationen. Den helio-
centriska världsbilden förvandlade nämligen i ett slag den trygga jorden 
som helt var i Guds eller gudarnas händer, till att bli en del i ett gigantiskt 
maskineri. Gud förvisades bort från detta tankesätt. Han kunde möjligen 
få plats någonstans i skapelsens början. Därmed övergick de stora 
intellektuella kraftansträngningarna från att tolka Gud till a tt försöka 
förstå hur det totala maskineriet fungerade. 

Detta medförde stora omvälvningar för människans sätt att tänka och 
handla.18 Maskinåldern och maskintänkandet som bland andra Ackoff 
kallar det hade tagit sin början.19 

När maskintänkandet utvecklats till att även innefatta undersökning 
av samhället och dess beståndsdelar som ett maskineri, benämnes denna 

16 Hur den kantianska syntesen kan sättas i r elation till pragmatiska idéer beskrivs t ex i 
Churchman (1982) sid 123-125. 

17 Se Singer (1959), introduktion sid VIII. 
18 Denna förändring beskrivs levande av bl a Koestler (1959). 
19 Se Ackoff (1981) sid 3-24. 
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verksamhet ibland positivistisk samhällsvetenskap. Ofta nämns också 
August Comte som grundare för denna idéinriktning.20 

Den insikt som således enligt ovanstående växte fram var att 
förändringen i världsbild hade stor praktisk betydelse för hur vi 
människor organiserade vår tillvaro. 

5.3 Tecken som styrker uppfattningen om ett pågående skifte i världsbild 

För mig framstår nu det pågående skiftet i världsbild som minst lika 
omvälvande. Det pågående skiftet kan beskrivas som ett skifte från en 
heliocentrisk världsbild till en samskapande världsbild Några andra 
forskare som arbetat med att ge ord till det pågående skiftet i världsbild, 
använder följande begrepp: "cocreative" Ackoff (1981), "coproductive" 
Churchman (1979), " självskapande" Prigogine&Stengers (1984), "sam
ska pande" Lindholm (1980). 

Den heliocentriska världsbild som till exempel Ackoff benämner 
"maskintänkande" kommer jag fortsättningsvis att benämna en 
avbildande världsbild. Se även avsnitt 7.4. Det centrala antagandet i 
denna världsbild är nämligen att kunskap innebär en mer eller mindr e 
exakt avbildning av verkligheten21 Det centrala antagandet i en 
samskapande världsbild är att kunskap innebär ett cooperativt skapande 
av verkligheter 22 

I det följande resonemanget kommer användningen av begreppet 
(samskapande/avbildande) världsbild, att betyda att idéerna är av 
fundamental betydelse för alla delar av samhällslivet.23 Användningen av 
begreppet (samskapande/avbildande) kunskapsuppfattning betyder att 
resonemanget begränsas till hur en skapande respektive avbildande 
världsbild gestaltas i mer intellektuella verksamheter i samhället. 
Användningen av begreppet (samskapande/avbildande) datortill
ämpningar betyder slutligen att jag ytterligare begränsar resonemanget 
till hur en samskapande respektive avbildande världsbild kan tillämpas i 
samband med datortillämpningar. 

Symtomen på ett pågående skifte i världsbild märks inom många 
områden i samhället. Tydligast kanske det märks inom skolan eller 

20 Se t ex Liedman (1980) sid 53-59. 
21 Ett i mponerande tidigt försök att ge namn åt skiftet mellan en avklingande avbildande 

och en gryende skapande världsbild gör Ahlberg (1917) sid 91. Ahlberg sammanfattar med 
begreppen "avbildandets trancendens" som ersätts av "börats transcendens". 

22 I Rav n (1986) sid 7-15 finns ett seriöst försök att beskriva skillnaden i grundläggande 
antaganden mellan avbildande och samskapande tänkande. Ravn anger "naive realism" 
som grundläggande idé för "traditional science" och "co-creation" som grundläggande idé 
för "constructivist science". 

23 För insiktsfulla diskussioner om olika djup eller genomgripande betydelse för idéer, se t ex 
Schön (1972), Asplund (1979) sid 150-170, Liedman (1979) sid 79-87. 
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verksamheter som på ett direkt sätt sysslar med kunskap. Följande 
exempel belyser vad jag menar. 

Nyligen vid ett symposium för vetenskapsteoretiker och filosofer 
yttrade en erfaren gymnasielärare följande: "Ni har med ert tal om att 
det inte finns några objektiva sanningar slagit undan grunden för 
undervisningen. Det är nu till och med så att eleverna börjar ifrågasätta 
undervisningen med hänvisning till e rt prat. Ni har slagit sönder vår 
gängse syn på kunskap, nu får ni hitta på något nytt". 

Det kan också observeras hur kravet på objektivitet i undervisning allt 
mer förskjuts mot ett krav på "allsidig" belysning. Tendenserna märks på 
många sätt, i allt från instruktioner för enskilda lärare till nationell 
skolpolitik.24 

Som jag t idigare beskrivit så märks också skiftet i världsbild särskilt 
tydligt inom den vetenskapliga kulturen. Inom de flesta vetenskaper 
uttalar företrädare att man befinner sig i en vetenskaplig kris eller under 
ett paradigmskifte som många föredrar att kalla det, ofta med 
hänvisning till Kuhns idéer.25 

Feyerabend är en av de filosofer som beskrivit denna vetenskapliga 
kris i ett flertal böcker där han också gör försök att skåda in i framtidens 
vetenskap.26 

I det nya kan vi idag också se många alternativa förslag till h ur den 
vetenskapliga sanningen eller auktoriteten skall kunna bibehållas. Som 
jag ser det är det möjligt att identifiera ett stort spektrum rörelser som 
utgör alternativ till den klassiska vetenskapen.27 

Det ovan anförda är exempel på hur skiftet i världsbild yttrar sig inom 
kunskapsområdet. Vi kan dock se verkningar inom de flesta mänskliga 
verksamhetsområden. 

Mycket kort skall jag här antyda på vilket sätt jag tror den nya 
världsbilden kommer att få genomgripande följder för vårt samhälle. De 
första symtomen har vi i Sverige bland annat fått i samband med den 
heta diskussionen om kärnkraftstekniken. I samband med den 
diskussionen framstod det som uppenbart för många människor att 
vetenskapsmännen motsade varandra. Forskarna kom helt enkelt till 
olika resultat. Detta förklarades med att man gjort olika grund
antaganden. Forskarna hade, i en terminologi som allt mer blir 
vardagsspråk, anlagt olika perspektiv på problemet. Det blev också 
förhållandevis uppenbart att olika perspektiv gynnade värden som 
företräddes av olika samhällsgrupper. 

24 Se t ex Ehrencrona O. (1986) Grumligt i ny SÖ-plan, Svenska Dagbladet 19 mars 1986. 
25 Bl a i H ansson (1980) kan man se diskussionsinlägg som speglar denna situation. 
26 Se Feyerabend (1977). 
27 Burell & Morgan (1979) har gjort en möjlig systematisering av alternativa ansatser. 
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De problemställningar som belyses av ovanstående exempel finns 
enligt mitt förmenande med som viktiga aspekter av alla beslut i 
samhället. Det växer också sakta en insikt om att experterna eller de 
tjänstemän som förbereder ett ärende, också kan betraktas som 
beslutsfattare genom att de formulerar de perspektiv som definierar 
frågeställningar. 

Från beslutsfattare kan man nu också allt tydligare se två typer av 
reaktioner eller handlande. Den ena är att man anlitar sådana experter, 
helst vetenskapliga, som kan formulera ett "fördelaktigt" perspektiv. 

Den andra typen av reaktion från beslutsfattare är en sorts irritation 
över de utredare som kommer med alternativa perspektiv på ett problem, 
där alla kan sägas vara felaktiga eller riktiga om man så vill. 

Hur ovanstående symtom, som jag menar är små tecken på ett skifte i 
världsbild, så småningom kommer att förändra samhällets organisation 
på olika nivåer skall jag inte sia mera om här. I stället skall jag återknyta 
resonemanget om ett skifte i världsbild till dess betydelse för 
datortillämpningar. 

Ett sätt att göra detta är att referera Olenfeldt (1987). I en till synes 
smått desperat artikel beskriver Olenfeldt hur upp- och nedvänd hela 
datavärlden tycks bli om man börjar tillämpa den typ av "sätt att se"-
eller "paradigm"-tänkande som följer av Kuhns idéer om paradigm. 
Levande beskriver Olenfeldt hur användare kan ses på en mängd olika 
sätt. Som exempel på att Kuhns idéer har betydelse för det enklaste 
system väljer Olenfeldt ett l itet temperaturregleringssystem. Utifrån ett 
"paradigm-tänkande" finns det oändligt många sätt att välja de variabler 
som skall fungera som indata i systemet. Vem skall då avgöra vilket sätt 
som är bäst? Vem är bäst skickad att göra den bedömningen? En mängd 
frågor öppnar sig och Olenfeldts slutsats blir att hela datavärlden 
kommer att tvingas genomgå en "kopernikansk revolution". 

Blickar vi tillbaka på det tidigare refererade bilvalssystemet kan 
frågorna formuleras på följande sätt. Om det finns oändligt många sätt 
att mäta lastutrymmet i en bil, vem skall formulera och bestämma vilket 
sätt som skall användas? Som läsaren kanske observerat saknas 
frågorna: "Skall sätt att se, eller sätt att mäta kunna omskapas och i så 
fall hur ofta, av vem och varför? Med dessa frågor har vi återkommit till 
det förändringsproblem som utgjorde startpunkten i denna avhandling. 
För att kunna tränga djupare i dessa frågor kommer jag i följande kapitel 
att närmare referera några forskare som tar sin utgångspunkt i ett 
pågående skifte mellan en avbildande och en samskapande världsbild. 
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6. EN SAMSKAPANDE KUNSKAPSUPPFATTNING 

För att ge ett bättre underlag för hur förändringsproblem i samband med 
datortillämpningar kan hanteras från samskapande utgångspunkter skall 
jag i detta kapitel mera detaljerat referera några sentida forskare. Dessa 
forskare utgår från en kunskapsuppfattning som nära ansluter till den 
kunskapsuppfattning jag benämner skapande. 

6.1 Centrala idéer hos Singer och Churchman 

Jag väljer att inleda med Ackoff (1981) som uttrycker idéer om att när 
en världsbild inte kan förklara en mängd fenomen så uppstår problem 
eller anomalier som gör att människan börjar söka efter nya världsbilder. 
Han räknar också upp ett antal problemområden som gjort det mycket 
svårt att hålla fast vid en avbildande världsbild.1 Med detta uttryckssätt 
kan man då säga att förändringsproblemet utgjorde den anomali som 
tvingade mig att söka efter en ny världsbild. 

Ackoff använder begreppet maskinåldern för en avbildande världsbild. 
Detta har sin orsak i att världen betraktas som en stor maskin i denna 
världsbild. En stor del av människans ansträngningar riktas därmed in 
mot att hitta de deterministiska samband som gör att maskinen 
fungerar.2von Wright beskriver på ett något annorlunda sätt hur den 
avbildande världsbilden håller på att ersättas: "Till bilden av det 
intellektuella landskapet hör också uppkomsten av olika helhetsbetonade 
eller holistiska metodologier. Den mekaniska eller deterministiska 
världsbild som i seklets början var naturvetenskapernas är sedan länge 
stadd i upplösning".3 Attackerna mot den avbildande världsbilden har 
således kommit från många håll.4 

Jag väljer här att ta min utgångspunkt hos Churchman, som i ett 
flertal omfattande verk behandlat ämnen som kan anknytas till ett skifte 
mellan en avbildande och en skapande världsbild. Churchman räknas 
också som en av grundarna till vad von Wright benämner holistiska 
metodologier.5 Churchmans arbeten är också speciellt relevanta i detta 
sammanhang, eftersom han försökt tillämpningsinrikta sitt arbete mot 
administration och datortillämpningar. Att kortfattat sammanfatta 
Churchmans arbete låter sig inte göras. Det jag kan göra är att beskriva 
min tolkning av några av hans idéer som har betydelse i detta 

1 Se Ackoff (1981) sid 3-15. 
2 En utförligare beskrivning av detta arbetssätt finns i avsnitt 5.1 under rubriken: 

Antaganden i avbildande systemutformning. 
3 Se von Wright, (1980) sid 25. 
4 Se t ex Johansson & Liedman (1981) sid 30-72. 
5 En bra introduktion till Churchmans arbeten ges i Churchman (1979) sid 3-145. 
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sammanhang. Churchman anknyter till d en amerikanska pragmatiska 
traditionen där han bland annat tar sin utgångspunkt i Singer.6 

Churchman arbetar utifrån Singers grundläggande idé att världen lika 
väl kan studeras utifrån ett producent-produkt-perspektiv som från ett 
orsak-verkan-perspektiv. Med mätning som det centrala begreppet 
utvecklar så Churchman producent-produkt-perspektivet till en 
kunskapsuppfattning som han benämner systemansatsen. 

En stor del av Churchmans arbeten ägnas åt att visa hur orsak
verkan-perspektivet kan betraktas som en begränsad del av producent-
produkt-perspektivet. Med andra ord så arbetar Churchman med att 
visa hur en avbild av något alltid måste göras av någon i något syfte. 

Nedan kommer jag att föra ett utvidgat resonemang om dessa idéer, 
som är centrala i en skapande kunskapsuppfattning. Jag kommer också 
att efterhand ge exempel på hur resonemanget kan tillämpas i samband 
med datortillämpningar. 

I Churchman (1971) u tnyttjas producent-produkt-perspektivet, som 
där benämnes designerns perspektiv, för att se tillbaka på några 
kunskapsuppfattningar som representeras av några av filosofins 
portalfigurer. Churchman ger också vissa ledtrådar till hur dator
tillämpningar kan utformas och beskrivas med utgångspunkt från de 
olika kunskapsuppfattningarna. 

Ett sätt att presentera Churchmans idéer är följande: Grovt gene
raliserat förknippas den rent rationalistiska uppfattningen till filosofen 
Leibniz. Enligt denna är det med förnuftets hjälp möjligt att konstruera en 
sann bild eller modell av världen som kan användas till att göra 
förutsägelser eller fatta beslut. 

Den rent empiriska uppfattningen förknippas med filosofen Locke. 
Enligt denna uppfattning är det möjligt a tt samla allt mera data eller 
fakta om världen som sedan kan användas av dem som behöver dessa 
fakta i en framtid. 

Om en rationalistisk uppfattning och en empiristisk uppfattning 
kombineras så att modeller kan verifieras med empiriska data, erhålls en 
kunskapsuppfattning som ligger den klassiska vetenskapen nära. 
Tidigare har jag förknippat denna uppfattning med filosoferna Galilei 
och Newton. 

En annan väg att lösa tvisten mellan den rent empiriska och den rent 
rationella uppfattningen anvisar Kant enligt Churchman. Kants a priori-
idé kan tolkas som att en a priori-kunskap sållar fram vad som är fakta 
om världen. 

Kants a priori-kunskap var dock statisk, djupt nedärvd i 
mänsklighetens väsen. Singer har enligt Churchman utgått från Kants 

6 Se Singer (1959). 
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grundläggande a priori-idé och vidareutvecklat den genom idéer om hur 
a priori-kunskap kan förändras. Där har Singer inspirerats av Kants 
dialektiska idéer om tesen som upplöser en motsättning mellan två 
antiteser. Kritik eller skapande av antiteser blir därmed den metod som 
Singer anvisar som grund för revidering av a priori-kunskap.7 

Den dialektiska idén är, enligt Churchman, central hos Hegel, där den 
utvecklas vidare till en metod där motsatta teser ställs mot varandra i en 
diskussion.8'9 

Hos Singer återfinns den dialektiska idén under begreppet "sweep in" 
som betecknar den process där en a priori-uppfattning modifieras i 
samband med att nya teser införlivas. Singer betonar speciellt hur en a 
priori-uppfattning alltid finns inbyggd i den fråga som ställs eller i det 
mätinstrument som skall mäta något. Singers successiva revidering kan 
då beskrivas som att frågeställningen förändras ju m era vi arbetar med 
att besvara den ursprungliga frågan. 

Singer anknyter också till den pragmatiska traditionen bland annat 
genom att visa att det är omöjligt att bedöma riktigheten av en mätning 
om den inte ställs i relation till en aktör eller en beslutsfattare som 
utnyttjar mätningen för något ändamål.10 

Det kan vara av intresse att notera Churchmans reflektioner över 
varför samtida filosofer så totalt ignorerade det stora tankesprång som 
Singer stod för när han visade på möjligheten att kunskapen kunde växa 
med kontinuerliga revideringar av grundläggande antaganden. 
Churchman menar också att Singer med större teoretiskt klarhet visade 
det som Kuhn menade med paradigmskiften i vetenskapens utveckling.11 

Mot denna bakgrund är det också naturligt att det på senaste tiden 
kommit papper som sammanför Feyerabend och Churchman under 
samma teoretiska inriktning.12 Sammanfattningsvis kan man säga att 
Feyerabend arbetat vidare från Kuhns teser för att dra slutsatser om 
vetenskapens praktik, medan Churchman arbetat vidare från Singers 
teser för att dra slutsatser om människans sätt att organisera sig i 
verksamheter. 

7 Se Churchman (1979) sid 114. 
8 Se Churchman (1979) sid 115,116. 
9 Ett försök att tillämpa denna dialektiska metod i samband med planerat beslutsfattande, 

som nära anknyter till datortillämpningar, har gjorts av Mason (1969). Grundidén i denna 
ansats är att flera beskrivningar av en beslutssituation, med utgångspunkt i ol ika 
grundantaganden, antas ge ett säkrare beslutsunderlag. 
Se Churchman (1982) sid 116-135. 

11 Se Churchman (1979) sid 13. 
12 Se Keaton (1985). 
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Systemansatscn 
I detta avsnitt skall jag mera noggrant referera några av Singers och 
Churchmans idéer som jag funnit relevanta för detta arbete. Jag inleder 
med att fördjupa det producent-produkt-perspektiv som är den centrala 
idén bakom systemansatsen. 

Det sätt varpå Singer tolkade Kants syntes mellan den rent empiriska 
uppfattningen om att allt är sinnesdata och den rent rationalistiska 
inställningen att allt är mentala konstruktioner, kan också formuleras på 
följande sätt: Kants a priori-idé visar att för att kunna ställa en fråga så 
måste man veta något. När man ställer en fråga utnyttjar man således 
kunskaper som finns i ett medvetande (mind).13 

Att ställa en fråga kan också ses som en handling. Singer beskriver 
också att det i v arje fråga finns inbyggd en idé om ett idealttillstånd. 
Frågan. "Är detta en långfärdsbil?" innehåller en idé om vad en ideal 
långfärdsbil skall vara. På samma sätt innehåller frågan: "Är detta en 
skruv?" en idé om vad en ideal skruv är för något. Churchman använder 
begreppet kalibrering för bestämningen av detta ideal eller ideala 
tillstånd.14 Med hänvisning till Singer diskuterar Churchman också hur 
omöjligt det är att mäta något eller att få ett meningsfullt svar på en 
fråga, om man inte har bestämt det ideala tillståndet. Det är med andra 
ord omöjligt att bedöma vad som är en långfärdsbil om man saknar 
föreställning om en ideal långfärdsbil. Det är också möjligt att betrakta 
det ideala tillståndet som en grad på en skala av större eller mindre 
komplexitet. Långfärdsbils-skalan kan innehålla delskalor för lastut
rymme, komfort, väghållning mm. Genom att slå upp närmaste motor
tidning kan man hitta belysande exempel på olika bilskalor. 

Hur bestäms nu idealtillstånd eller a priori-kunskap? Det vill säga hur 
bestäms vad som är en ideal skruv eller en ideal långfärdsbil? Reflekterar 
vi över dessa frågor så kan vi komma fram till att det finns en mängd 
uppfattningar om vad en ideal långfärdsbil är, liksom det finns en mängd 
uppfattningar om vad en ideal skruv är. För att komma närmare 
kalibreringsproblemet eller bestämningen av till exempel en långfärdsbil 
eller skruv så inför Churchman systembegreppet. I sin enklaste variant är 
detta ett antal medvetanden (minds) som är delaktiga i att besluta eller 
skapa något. Det kan exempelvis vara att besluta vad som skall räknas 
som en långfärdsbil. Bland dessa medvetanden kan vi nu enligt 
systemansatsen uppfatta en typ av medvetanden som är mer eller mindre 
beroende av vad som kommer att beslutas som exempelvis ideal 
långfärdsbil eller ideal skruv. Dessa beroende medvetanden benämnes 
klienter i systemansatsen. Exempel på klienter kan vara sådana som har 

13 Se Singer (1959) Introduktion av C. W. Churchman. 
14 Se t ex Churchman (1982) sid 96-98. 
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intresse av att långfärdsbilen skall kunna ta sig fram till sportstugan högt 
uppe på en fjällsluttning eller sådana som är intresserade av att den 
ideala bilen har luftkonditionering för att klara resor i varmare länder. 

Vid någon tidpunkt måste dock till exempel långfärdsbilens 
egenskaper eller skruvens gängdimensioner fastställas. Detta 
fastställande eller beslutsfattande kan ses som resultatet av en medling 
mellan olika klientintressen. I systemansatsen benämnes denna medling 
för beslutsfattare. Om de förhandlande klienterna antar medlingsbudet 
har ett referensideal upprättats. Referensidealet kan sedan användas till 
att svara på frågor av typ: "Är detta en skruv, eller är detta en 
långfärdsbil"?15 

Det återstår flera frågor att ta upp i samband med systemansatsen. 
Den kanske viktigaste är varför klienterna vill enas. Kan inte var och en 
bli lycklig på sina idealtillstånd eller sina definitioner? Svaret blir, enligt 
Singer, att ett samhälle vore omöjligt utan referensideal. Referensideal 
är nämligen en grundsten för att människor skall kunna leva ett socialt 
liv. 

En annan viktig fråga behandlar hur vi kan veta att det medlingsbud 
som accepteras är det "bästa" refe rensidealet. Vi kan se att beroende på 
hur referensideal väljs så kommer olika klienter att få sina ideal 
företrädda. En skruvtillverkare får till exempel lättare att sälja vissa 
gängdimensioner. En tillverkare av långfärdsbilar kan få lättare att sälja 
sina bilar än en annan tillverkare och så vidare. Vi antar då att skruv
tillverkaren vill sälja sina skruvar och biltillverkaren sina bilar. Vi kan 
också se att olika bestämningar av referensideal leder till olika sätt att 
förhålla sig till natur och andra människor, exempelvis vid bestämning 
av säkerhetskrav och miljökrav på långfärdsbilar. Även här kan vi se att 
varje bestämning kan ligga mer eller mindre nära idealtillståndet för 
olika grupper av människor. 

I detta sammanhang kan det vara av intresse att se hur den klassisk
vetenskapliga metoden ställer sig till ovanstående frågor. Detta kan 
göras genom att låta den klassisk-vetenskapliga metoden bli belyst från 
systemansatsens utgångspunkter. 

Relationen till klassisk vetenskap 
I termer av systemansatsen kan den klassisk-vetenskapliga metoden 
beskrivas på följande sätt:16 

• En forskare som anses objektiv formulerar ett problemområde. 
Nyligen uppmärksammades exempelvis en avhandling om 

^ I Churchman (1979) sid 105-107, sammanfattas ett resonemang om klienter som samskapar 
referensideal. 

^ Ett motsvarande resonemang finns i Churchman (1971) sid 60-62. 
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städutrymme på toaletter i Sverige. För att hålla oss till 
bilvalsexemplet kan vi tänka oss en undersökning av lastutrymme i 
bilar. 

• Forskaren formulerar därefter en undersökningsmodell som definierar 
området, till exempel lastutrymmet. Undersökningsmodellen blir 
sedan bestämmande för vilka data som kan insamlas. Om exempelvis 
resväskor av viss storlek utgör en del av undersökningsmodellen kan 
insamlingsbara data vara antalet resväskor som ryms i bilen. 

• Forskaren samlar data i enlighet med modellen. Data analyseras, 
exempelvis kan en analys göras på huruvida lastutrymmet minskar 
eller ökar i moderna bilar. 

• Resultat eller slutsatser av undersökningen skrivs ned för publikation 
och lagring. 

Från systemansatsens utgångspunkt är den objektive forskaren en naiv 
politiker då han ensidigt utan reflektion propagerar för ett referensideal 
som gynnar vissa klienters idealtillstånd. Exempelvis kan val av 
resväskstorlek alltid relateras till vissa tillverkare av resväskor. Som 
Churchman själv uttrycker det: "Första gången jag insåg att de 
disciplinära vetenskaperna i grunden är politiska kändes det som en 
radikal tanke".17 I systemansatsens perspektiv strävar de objektiva 
forskarna således inte mot sanning, utan framför förslag till referensideal 
som dolt och omedvetet gynnar olika klienters ideal. 

Den av Churchmans medarbetare som klarast och skarpast har 
uttryckt den klassisk-vetenskapliga metodens politiska karaktär är 
Ackoff.18 Jag skall nedan referera hur Ackoff löst sanningsproblemet inom 
systemansatsen. Annorlunda utryckt: Hur är det möjligt att veta vilket 
referensideal som bör gälla som sanning? 

Vad är då sanning enligt systemansatsen, det vill säga hur svarar vi på 
frågan vems eller vilket idealtillstånd som är bäst? Kan vi lita på att det 
förslag till referensideal som antas är det bästa? Detta är svåra frågor i 
systemansatsen. För att om möjligt komma vidare med dessa frågor skall 
jag nedan referera vad Churchman, samt vad ytterligare några forskare 
som arbetar från liknande utgångspunkter, har att säga. 

Sanningsproblemet i systemansatsen 
Churchmans lösning på sanningsproblemet kan jag formulera på följande 
sätt. Genom att låta en beslutsfattare ta del av så många olika typer av 
klienters ideal som möjligt, så får beslutsfattaren möjlighet att beakta så 

^ Se Churchman (1979 ) sid 12. 
Se t ex Ackoff (1979). 
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många motstridiga aspekter som möjligt i samband med fastställande av 
det referensideal som sedan användes vid beslut.19 

Applicerar vi detta tänkande på exemplet med lastutrymme i bilar får 
vi följande resonemang. Mätmodellen eller referensidealet skall således 
hela tiden expandera för att kunna ta hänsyn till allt fler typer av 
mätbehov. Det vill säga om man konstruerar en mätmodell för resväskor 
så skall den expanderas med mätningar som exempelvis registrerar hur 
många cementsäckar som ryms och hur många brädor som ryms och så 
vidare. Denna ständigt expanderande inställning leder till att 
Churchmans senare böcker kan ge ett förvirrat intryck på en icke invigd 
läsare. Dessa böcker representerar ofta en hård diskussion mellan olika 
ideal eller sätt att uppfatta världen som Churchman anser viktiga. Det är 
också alltid svårt att se vem som avgick med segern.20 Som avslutning i 
texten kan man också ofta skymta ytterligare en nivå av den hårdaste 
reflektionen. På denna nivå påminner författaren om att allt som sägs i 
den redogjorda diskussionen antagligen är inskränkt kanske farligt 
inskränkt. Det kan nämligen finnas aspekter som helt kullkastar allt som 
skrivits. En sådan aspekt kan exempelvis vara om undersökningen 
förbisett att undersöka allt som går att lasta på biltaket. 

Churchmans inställning kan såvitt jag förstår leda till en total 
handlingsförlamning. Det fattas aldrig några beslut om beslutsfattaren 
inte vågar sätta stopp i diskussionen om referensideal.21 Denna 
diskussion är också enligt Churchman cyklisk utan slut.22 

Mitroff, en av Churchmans elever, har mycket likartade utgång
spunkter som Churchman. Man kan dock säga att han genom att försöka 
hitta mer arketypiska grundläggande klientuppfattningar har discip
linerat Churchmans ständigt expanderande kritiska intellekt. Den 
utveckling som Mitroff gör är mycket inspirerad av Jungs idéer om 
arketyper.23 En tillämpning av detta tänkande skulle exempelvis vara om 
en undersökning av lastutrymme utgick från mäns, kvinnors och barns 
lastutrymmesideal. 

Mason & Mitroff (1981) utvecklar också idéer om hur det är möjligt att 
utföra ett planerat handlande genom att ställa olika klientperspektiv eller 
grundläggande antaganden om en organisation mot varandra. 

Vid forskning om datortillämpningar har Ivanov (1972) fört ett likartat 
resonemang som Mason och Mitroff för att komma åt frågan om 
datakvalitet. Enligt Ivanov kan ett mått på datakvalitet vara den grad av 

19 Se t ex Churchman (1979) sid 116. 
20 I Chu rchman (1973) genomsyras hela framställningen av denna metod. 
21 Denna fråga behandlas utförligare i a vsnitt 11.1. 
22 Se t ex Churchman (1982) sid 97. 
23 Se Mitroff (1983). 
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överensstämmelse i välmotiverade åsikter som råder mellan klienter som 
har mycket olika intressen. 

Planerarens problem 
Här är det nödvändigt att lyfta fram den tredje typen av medvetande som 
Churchman tar upp i systemansatsen. Detta medvetande benämnes 
planeraren. Det är planeraren som arbetar fram förslag på klientideal, 
därigenom har han också stort inflytande över vilka klienter som får delta 
i en diskussion om referensideal. Andra benämningar för planeraren är 
utredaren, forskaren, designern och systemutformaren. 

En svårighet i Masons och Ivanovs resonemang är följande. För att 
planeraren skall kunna avgöra vilka klientideal som är motstridiga så 
behöver även han en a priori-kunskap som fungerar som mätskala. 
Denna kan nu enligt systemansatsen inte fås på annat sätt än att klienter 
måste komma överens om eller skapa de grundläggande antaganden som 
utgör skalan. Hur vet man till exempel att idealet att frakta skidor ligger 
nära idealet att frakta bräder? 

Ytterligare grundläggande antaganden i systemansatsen 
Vad innebär då grundläggande antaganden om en verksamhet? I 
Churchman (1973) utv ecklas ett sätt att strukturera dessa antaganden i 
fem grundläggande element för en verksamhet. I Churchman (1971) och 
Churchman (1979) bearbetas detta sätt att strukturera antaganden till att 
totalt omfatta tolv element. 

Sammanfattningsvis kan sägas att grundstommen i denna 
antagandestruktur utgörs av klienter, beslutsfattare, planerare och 
systemfilosofer. Denna grundstomme kompletteras med vad som är 
viktiga aspekter av eller i samband med klienter, beslutsfattare, planerare 
och systemfilosofer. Den så utvecklade antagandestrukturen benämnes 
system.24 

Det är också möjligt att säga att strukturen på de grundläggande 
antaganden som ett system eller en verksamhet utgör är en 
vidareutveckling av Singers grundläggande frågor: Vilka bör få ställa 
frågor eller krav (klienterna)? Vilka bör få ena dessa frågor och krav till 
referensideal (beslutsfattarna)? Vilka bör få betrakta förhållandet mellan 
klienter och beslutsfattare på detta sätt (planerarna)? Vilka bör få 
framföra idéer om att planerare kan betrakta klienter och beslutsfattare 
på detta sätt (systemfilosoferna)? 

Genom att återknyta till det tidigare nämnda bilvalsexemplet kan 
tillämpning av ovanstående begrepp demonstreras. 

24 En sammanfalining av denna anlagandestruktur finns i Churchman (1979) sid 79-80. 
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Bland såväl tillverkare som köpare kan finnas många uppfattningar 
om vad som till exempel utmärker en långfärdsbil. För att kunna välja en 
bil måste dock köparen besluta vilka krav som skall gälla för den ideala 
bilen. På motsvarande sätt måste en tillverkare besluta sig för vilka 
egenskaper som skall ingå i bilen. 

Som författare kan jag nu välja att begränsa resonemanget till 
köparens beslutssituation. Detta författarens val av perspektiv avspeglas 
i systemansatsen såsom systemfilosofens val. 

Alla som varit engagerade i bilköp vet att det finns en mängd stridande 
uppfattningar, både inom familjen och inom en själv, om den ideala bilen. 
Dessa stridande uppfattningar benämnes klienter. Sammanjämkaren av 
alla dessa stridande uppfattningar benämnes i systemansatsen för 
beslutsfattare. Sammanjämkaren kan vara en inom familjen, eller någon 
annan till exempel en försäljare. 

En viktig källa för formulering av de stridande uppfattningarna utgörs 
av planeraren eller utredaren. Planeraren kan till exempel formulera 
krav på hur barn skall färdas säkert i en bil eller krav som skall motverka 
att medtrafikanter skall bli bländade och så vidare. 

Enligt tidigare resonemang så kan man också urskilja en speciell 
kategori planerare som strävar mot objektivitet och som skulle kunna 
kallas vetenskapliga enligt systemansatsen. Dessa planerares strävan är 
då att medvetet arbeta för att idealt alla klientperspektiv i en 
beslutssituation skall formuleras. 

Den fråga som restes i samband med Masons och Ivanovs ansatser 
om den vetenskaplige planerarens svårighet att välja mellan 
motstridande klientperspektiv, har lösts på ett något annorlunda sätt av 
Ackoff. Ackoff utgår dock från samma grund som Ivanov, nämligen att 
högre kvalitet innebär att flera klienter är överens om grundläggande 
antaganden om en verksamhet. 

6.2 Centrala idéer i Ackoffs systemansats 

Kärnan i Ackoffs ansats är att planeraren försöker se till att alla klienter 
tillsammans skall skapa eller definiera de grundläggande antaganden 
som utgör systemet. Mot denna ideala utformning ställs därefter 
dagsläget. Från det planeringsgap som då ofta uppstår formuleras ett 
nytt idealiserat system vars uppgift är att förändra dagsläget i riktning 
mot det idealiserade läget.25 

Ackoff använder en lista på antaganden som har samma teorigrund 
som Churchman. Han använder dock mer företagsekonomiskt gångbara 
begrepp, medan Churchman således använder begrepp som är mer 

25 Se Ackoff (1981) sid 233-250. 
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generellt giltiga.26 Exempelvis så skriver Ackoff om "The Business" som de 
varor och tjänster som företaget bör tillverka, medan Churchman skriver 
om klienter som bör betjänas. 

Karakteristiskt för Ackoff är också att han starkt betonar förmågan att 
formulera nya antaganden eller ideal genom att kunna lösgöra sig från 
tidigare antagandesystem.27 Denna process som ofta diskuteras under 
benämningen kreativitet, beskrivs på ett likartat sätt i flera av Koestlers 
arbeten.28 

Blickar vi tillbaka på Churchmans systemansats och betraktar den 
från kreativitetssynpunkt så ser vi att Churchman i sina böcker ofta 
beskriver hur ett nytt perspektiv eller klientuppfattning ofta kan visa att 
en tidigare uppfattning är begränsad. I många exempel beskriver han 
detta som en fara för inkapsling.29 Man kan säga att Churchman som 
författare eller systemfilosof påtagit sig ansvaret för den kreativa 
processen där han genom intuition försöker finna de uppfattningar som 
visar tidigare uppfattningars begränsningar. Churchmans arbeten kan i 
detta sammanhang också ses som att han med sitt skrivande försöker få 
andra, det vill säga läsarna, att tänka kreativt. Ett annat sätt att säga 
detta är att Churchman ser läsaren som beslutsfattaren eller medlaren 
som skall lyssna på debatten. 

För att fortsätta med Ackoffs ansats, så går den mera ut på att 
handgripligt involvera så många klienter som möjligt i den kreativa 
sökprocessen. Idealet för denna sökprocess är att alla skall vinna på 
lösningen. Ackoff betonar också att denna sökprocess ständigt måste 
pågå. Detta medför också a tt en verksamhet är i behov av ett ständigt 
omskapande.30 

6.3 Centrala idéer i Checklands systemansats 

Checkland beskriver bakgrunden till s in ansats, som han kallar "soft 
systems thinking", på ett något annorlunda sätt än Ackoff. Det bör dock 
här inskjutas, att båda har det gemensamt att de ansetts som auktoriteter 
inom tillämpad klassisk vetenskap. Medan Ackoff betonar skiftet i 
världsbild eller den fundamentala skillnaden i tänkande mellan 
systemansatsen och tillämpad klassisk vetenskap, så redovisar Checkland 
ett resonemang som belyser otillräckligheten i en tillämpad klassisk 
vetenskap då den tillämpas på sociala problem. 

26 Se Ackoff (1981) sid 111-112. 
27 Se Ackoff (1978). 
28 Se t ex Koestler (1978). 
29 Se speciellt Churchman (1973) sid 99-117. 
30 Se Ackoff (1974). 
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Checkland beskriver också med många exempel hur en vetenskap som 
är uppbyggd kring enkla kausala samband ej lyckas ge tillräckliga 
förklaringar på så komplexa problem som tycks finnas inom 
samhällsvetenskaperna idag. Checklands argumentering kan demon
streras genom att jämföras med Dennetts argumentation om det nöd
vändiga i att betrakta datortillämpningar som intentionella system.31 

Dennett menar att även om vi lyckas göra en exakt karta över alla 
enkla kausala samband som råder i ett datorsystem, så är vi inte hjälpta 
av det. Vi kan inte förutsäga hur datorsystem kommer att bete sig och vi 
får heller inga ledtrådar till hur vi kan göra bättre system. Som lösning 
föreslår Dennett att det kan vara befogat att betrakta datortillämpningar 
som intentionella. Det vill säga att de är aktörer som agerar med ett 
bakomliggande syfte. Dennet beskriver hur detta antagligen är det enda 
sätt på vilket vi kan förstå de mycket komplicerade datortillämpningar 
som byggs idag. 

På likartat sätt diskuterar således Checkland. Det klassiska veten
skapliga sättet att tänka där samhället får formen av en klockliknande 
deterministisk maskin räcker inte till f ör att förklara vad som händer. 
Som ett steg på väg mot systemtänkande nämner Checkland kvant
mekaniken, utifrån vilken samhället får formen av en statistisk maskin. 

Det som tillföres med systemtänkandet är självkontroll. Från denna 
utgångspunkt kan samhället betraktas som en självreglerande maskin. 
Den fundamentala skillnaden mellan en självreglerande maskin å ena 
sidan och mekaniska och statistiska maskiner å andra sidan, är enligt 
Checkland, att självreglerande (medvetna) maskiner skapar sina egna 
mål. I mekaniska maskiner är det någon utanför maskinen som satt 
målet. Denna skillnad kan också enligt Checkland beskrivas som en 
skillnad mellan ett reduktionistiskt och ett icke-reduktionistiskt 
tänkande.32 

Det reduktionistiska tänkandet står då för den klassiska vetenskapens 
sätt att reducera en komplex verklighet till enkla lagar och samband. Det 
icke-reduktionistiska tänkandet står för en motsatt strävan att komp
licera eller beakta många aspekter av det till synes enkla. 

Checkland gör också en anmärkning som jag bedömer väsentlig. Han 
reflekterar över hur det kan komma sig att det icke-reduktionistiska 
tankesättet som började få genomslag inom filosofi för mer än trettio år 
sedan ännu icke nått någon större spridning. Därvid hävdar han att hela 
den västerländska kulturen är djupt genomsyrad av ett reduktionistiskt 
tänkande.33 

31 Se Dennett Brainstorms (1978) sid 5-6. 
32 Se Checkland (1981) sid 97. 
33 Se Checkland (1981) sid 97. 
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Jag tolkar detta som att han menar att den reduktionistiska 
kunskapsuppfattningen som bland annat yttrar sig i att vi från tidig 
skolålder och före det får lära oss hur saker är, i form av enkla begrepp 
och enkla kausala förhållanden, sitter mycket djupt inpräntat i oss. 
Checkland efterlyser också en icke reduktionistisk metafysik som kan bli 
ett alternativ till den reduktionistiska. Såvitt jag förstår försöker Singer, 
Churchman med flera att göra precis detta; det vill säga utveckla en 
alternativ icke reduktionistisk metafysik. 

6.4 Jämförande kommentarer 

Överför vi Churchmans, Mitroffs, Ivanovs och Ackoffs ansatser i Singers 
termer så ser vi att Churchman/Mitroff använder arketypiska debattörer 
såsom exempelvis den empiriska uppfattningen, den rationella 
uppfattningen, den politiska uppfattningen och den religiösa uppfatt
ningen. Ivanov använder de debattörer som utkristalliseras som döds
fiender medan Ackoff m era jordnära menar att idealt alla individer som 
berörs av verksamhet skall ge sin version av vad verksamheten bör vara. 
Ackoff är också mera pragmatisk på så sätt att han inriktar sitt arbete 
mot praktik i företag och organisationer. 

Checkland som till stor del inspirerats av Churchmans idéer utvecklar 
en ansats som på många punkter överensstämmer med Ackoffs ideali
serande återskapande. Checklands ansats skiljer sig dock något från 
Ackoffs ansats. Medan Ackoff betonar att alla klienter skall vara med och 
utforma en ideal vision, så betonar Checkland framarbetande av 
p'oWewmedvetenhet. 

Hittills har jag till största delen redovisat hur jag tolkat centrala idéer 
hos mina viktigaste inspirationskällor. I följande kapitel skall jag 
formulera de slutsatser jag dragit och således också de teoretiska 
ståndpunkter som jag kan använda för att angripa förändrings
problemet. 
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7. SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM TEORETISK 
BAKGRUND 

Nedan skall jag göra några sammanfattande kommentarer om den 
teoretiska grunden för mitt arbete. Dessa kommentarer avslutas med ett 
antal självkritiska synpunkter som antyder att mina slutsatser på intet 
sätt är färdigbearbetade, vilket jag också hoppas att de aldrig kommer 
att bli. 

7.1 En grundläggande fråga 

Som utgångspunkt för mina kommentarer väljer jag Checklands fråga 
om varför ett icke-mekanistiskt tankesätt ännu inte fått större spridning. 

Jag tycker mig kunna identifiera tre typer av svar på denna fråga: det 
utvecklings-pessimistiska, det utvecklings-neutrala svaret och det 
utvecklings-optimistiska svaret. 

Det utvecklingspessimistiska svaret 
Enligt detta svarsalternativ så vinner det avbildande tänkandet terräng 

och präglar således i allt högre grad samhället. Roszak (1969), Bonnot 
(1976) och Weizenbaum (1976) är exempel på forskare som övertygande 
beskrivit denna mekaniseringsprocess. I Persson (1976) omnämns en 
sådan utveckling som påtaglig. Persson använder begreppet "successiv 
ansvarsdiffusion" för att beskriva hur "mjuka" sociala bedömningar 
översättes eller reduceras till "hårda" regler i datorsystem. 

Den pessimistiska ton som föreligger i ovanstående verk utvecklas till 
viktiga ställningstaganden i Rubenstein (1980). J ag uppfattar att han 
argumenterar för att det "ansvarslösa" avbildande tänkandet var en 
viktig faktor som möjliggjorde att judeutrotningen kunde genomföras så 
effektivt. Han ställer också en allvarlig fråga om det avbildande 
beslutsfattandet i dagens datorsystem kan medföra jämförbara risker i 
dag. Jag tolkar således att Rubenstein menar att det avbildande 
tänkandet, "att lyda order" och "att följa instruktioner" kopplar bort 
moraliska överväganden från beslutssituationer.1 

I linje med detta pessimistiska svarsalternativ kan man nog också se de 
datalogiskt orienterade forskare som hoppar av, det vill säga övergår till 
annan verksamhet, efter att allvarligt ha ställt sig frågan om de genom 
att arbeta med datortekniken också bidrar till ett totalmekaniserat sam
hälle.2 

1 Denna fråga behandlas i flera av Heinrich Bolls skrifter, se t ex Böll (1974) sid 69-73. 
2 Denna typ av överväganden presenteras i B äckman (1980). 
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I Mitroff (1984) beskrivs också exempel på hur det avbildande 
tänkandet ökar. Mitroff pekar där på den oerhört kraftfulla potential 
som ligger i de moderna datorspelen vad gäller att påverka människors 
tänkande. Han pekar då också på faran i att datorspel som utformats 
från avbildande utgångspunkter med stor kraft kan komma att förstärka 
det avbildande tänkandet i samhället. 

I en forskning som inte tar sin utgångspunkt i datorspel utan mer 
generellt i programmering, visar Turkle (1984) med många exempel på 
hur det avbildande tänkandet tenderar att infiltrera och påverka pro
grammerarna på ett sätt som Mitroff vill varna för. Sammanfattat visar 
Turkle att de människor som programmerar datorsystem tenderar att se 
sig själva och hela samhället som styrt av mer eller mindre komplexa 
regelsamband. Man kan säga att hon beskriver hur synen på människan 
som en maskin förstärks i samband med datoriseringsarbete. 

Det utvecklings-pessimistiska svarsalternativet kan sammanfattas 
som att såväl samhällets organisationer som dess individer håller på att 
förvandlas till mekaniskt tänkande och agerande företeelser. Exempelvis 
så beskriver Ivanov hur universitetet i allt högre grad antar värderingar 
och arbetssätt som kan hänföras till et t mekanistiskt eller som Ivanov 
säger ingenjörsvetenskapligt synsätt.3 Detta synsätt betonar då univer
sitetet som en produktionsapparat och har en avbildande kunskaps
uppfattning som grund.4 

Om nu det utvecklingspessimistiska svaret pekar mot denna kulturs 
undergång så finns det också ett mer utvecklingsneutralt svar. 

Det utvecklingsneutrala svaret 
Enligt detta svar tycks det finnas två huvudtyper av människor där den 
ena typen föredrar att behandla världen i form av fakta och regler. Den 
andra typen föredrar å andra sidan att behandla världen i form av bilder 
eller idéer som kan diskuteras och förverkligas. För denna typ av 
människor är intuition och känslor också viktiga incitament för handling. 

Ofta hämtar företrädare för detta svarsalternativ sin inspiration från 
Jungs psykologi och/eller forskning om hjärnhalvornas funktion och 
dominans. En redogörelse för denna typ av svar finns i Mason & Mitroff 
(1973). Där visas också på angelägna forskningsuppgifter från en sådan 
utgångspunkt.5 

Det pessimistiska svaret befarar således att det mekaniska avbildande 
tänkandet kommer att ta överhand medan det neutrala svaret betonar en 
ständigt pågående kamp mellan två kulturer. Den tredje typen av svar 

3 Se Ivanov (1984). 
4 Dahlbom (1982) beskriver också hur kunskapsuppfattning är nära relaterad till 

universitetets arbetssätt. 
5 Se även Mitroff (1983) sid 139-159. 
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kan både se den pågående kampen och att ett avbildande mekanistiskt 
tänkande vinner allt större terräng i många sammanhang. Enligt denna 
mer optimistiska typ av svar håller det dock på att födas ett nytt tänkande 
med en inneboende kraft att stoppa upp mekaniseringstendenserna i vår 
kultur. 

Det utvecklingsoptimistiska svaret 
Det optimistiska svaret har en tydlig förespråkare i Ackoff som menar att 
vi befinner oss mitt i skiftet mellan det mekanistiska tänkandet och 
systemtänkandet, som är Ackoffs begrepp för avbildande och 
samskapande tänkande. Han visar med många egna erfarenheter hur 
djupt det avbildande tänkandet sitter rotat i våra vetenskapliga 
discipliner idag. Från dessa erfarenheter så ställer han frågan om ett 
icke-avbildande tänkande kanske först kan växa fram med en ny 
generation forskare.6 

Det är då viktigt att observera att även en stor del av forskning inom 
systemvetenskap bedrivs utifrån avbildande utgångspunkter.71 Ackoff 
(1979) g es till oc h med intrycket att systemtänkandet tillhörde den ur
sprungliga idén inom systemvetenskap och operationsanalys, men att 
denna därefter successivt har degenererat till et t avbildande tänkande. 
Inom detta tänkande arbetar man med allt mera komplexa deter
ministiska modeller som också i allt högre grad kläs i matematiskt språk.8 

Det optimistiska svaret menar dock att detta är ett övergående fenomen. 

7.2 Sammanfattande kommentarer om mina ståndpunkter 

Ovan har jag redovisat tre typer av svar i anslutning till C hecklands 
frågeställning. Därmed återstår att mera explicit ställa mina egna 
ståndpunkter i relation till dessa svarsalternativ. 

Som läsaren förhoppningsvis insett kan detta arbete ses som ett 
uttryck för det sista svarsalternativet. Det vill säga att vi nu lever i e n 
brytningstid mellan det mekanistiska tänkandet och systemtänkandet, för 
att använda Ackoffs begrepp. 

De inspirationskällor jag redovisar i kapitel 3, 5 och 6 har således lett 
mig till slutsatsen att den västerländska civilisationen befinner sig i skiftet 
mellan två sätt att uppfatta världen vars betydelse motsvarar det 
tankesprång som den kopernikanska revolutionen innebar. 

Som Ackoff beskriver kan vi se hur skiftet i världsbild gör sig påmind 
inom de flesta områden och vetenskaper.9 Det område som jag utgår från 

6 Se Ackoff (1979). 
7 Se Churchman (1985). 
8 Se Ackoff (1979) sid 94. 
9 Se Ackoff (1981) sid 3-24. 
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för att ta detta skifte i beaktande är utformning av administrativa 
datortillämpningar. En vag otillfredsställande känsla av att jag inte 
kunde förstå eller få grepp om förändringsproblem i samband med 
datortillämpningar och att jag därigenom inte heller kunde ha en 
välgrundad uppfattning om hur framtida datortillämpningar skulle 
utformas, ledde mig mot vetenskaps- och idéhistoria för att söka "fastare 
mark under fötterna". 

I samband med dessa studier väcktes jag brutalt från min 
törnrosasömn om fakta och modeller som avbildningar av en mekanisk 
verklighet. Världen gick därefter inte längre att förstå om inte någon 
måste välja eller snarare skapa en utgångspunkt i betraktandet av något. 
Varje sådan utgångspunkt ger också ledning eller möjlighet till hand
lingar eller slutsatser som blir logiska från den valda utgångspunkten. I 
detta yrvakna tillstånd kunde jag se mig omkring för att upptäcka andra 
uppvaknade själar med olika bakgrund.10 

Några uppvaknade själar som påverkat mitt ställningstagande 
I detta sammanhang är det flera forskare som varit viktiga för mig i så 
motto att de gett mig mod att fortsätta uppvaknandet och framför allt 
försöka se och ta konsekvenserna av ett nytt sätt att se på världen. 
Förutom många erfarna professorer som erkände att de befann sig i ett 
vetenskapsteoretiskt kaos, så var Kuhn och Feyerabend med sina 
vetenskapshistoriska studier ett viktigt stöd. De gav mig, liksom det 
säkert gett många andra, råg i ryggen att fortsätta reflektera över 
innebörden av sådana begrepp som paradigm och perspektiv. 

Kuhn och Feyerabend tar också till viss del i sina diskussioner 
utgångspunkt i min "snubbelsten", nämligen den kopernikanska revolu
tionen. I dessa diskussioner är det framför allt Feyerabend som gjort 
försök att dra ut konsekvenserna från vad detta nya sätt att se på världen 
innebär för frågan om hur god vetenskap bör bedrivas.11 I denna fråga 
är jag dock beredd att ge medhåll till B rante som menar att det ännu 
saknas en kunskapssociologi eller kunskapsmetodologi som ansluter till 
de ståndpunkter som framförs av Kuhn, Feyerabend, m fl.12 

Churchman är en annan uppvaknad forskare som varit ett starkt stöd 
för min forskning, både på grund av sin klara insikt i det fundamentala 
skifte i världsbild som vi befinner oss i och att han gett vissa antydningar 
om hur skiftet i världsbild kan ha implikationer för hur vi kan uppfatta 
och utforma datortillämpningar.13 

10 I Pirsig (1974) beskrivs ett liknande yrvaket uppvaknande från en avbildande 
kunskapsuppfattning. 

11 Se kapitel 3. 
12 Se Brante (1984) sid 38-39. 
13 Se Churchman (1971). 
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Förutom de forskare som tidigare nämnts har Rosens och Prigogines 
arbeten styrkt mig i mina ståndpunkter. På ett sätt som påminner om 
Checkland (1981) försöker Rosen (1985) systematiskt och pedagogiskt visa 
hur det matematiska språk som används inom vetenskap i dag grundar 
sig på ett newtonianskt mekanistiskt tänkande. Han visar också med 
många exempel hur detta tänkande är begränsat i sin förmåga att ge 
förklaring till b iologiska organismers beteende. Med denna bakgrund 
visar han på behovet av ett språkbruk som förmår fånga avsikter. Med 
andra ord visar han på att den Newtonianska mekanikens tankesätt är av 
begränsad användbarhet för att kunna förutsäga enkla såväl som mer 
sammansatta organismers beteende. 

Rosen föreslår en utvidgning av det newtonianska tänkandet till något 
han kallar komplexa system. Dessa utmärks framför allt av att de inom 
sig har en eller flera modeller av sig själva och/eller sin omgivning. 
Modellerna kan ses knutna till ideala tillstånd och kan användas för att 
korrigera de aktiviteter som det komplexa systemet företar. 

Rosen redovisar också en noggrann genomgång av begränsningarna i 
det newtonianska tänkandet. Detta resonemang leder fram till komplexa 
system med en "inbyggd" a priori-kunskap. Rosen följer ett resonemang 
som påminner om Churchmans genomgång av olika kunskaps
uppfattningar som representeras av filosofins portalfigurer.14 Vi förs från 
Leibnitz och Locke som tillsammans representerar Rosens Newton, fram 
till Churchmans singerianska "lärande system" som kan motsvara vad 
Rosen benämner komplexa system. 

Liksom Rosen kan Prigogine med naturvetenskapens prestige få stor 
genomslagskraft. Med utgångspunkt i forskning om irreversibla 
processer diskuterar sig Prigogine&Stengers(1984) fram till idéer om 
självskapande system so m har mycket gemensamt med Rosens komplexa 
system och som enligt ovan kan anknytas till Churchmans lärande 
system. Prigogine&Stengers gör också försök att beskriva en funda
mental övergång från varandets till b livandets vetenskap. Denna 
övergång påminner starkt om vad jag tidigare beskrivit som skiftet 
mellan en avbildande och en samskapande världsbild. 

Även nordiska filosofer har på ett övertygande sätt beskrivit 
relationen mellan mekanistiskt tänkande och systemtänkande. Först och 
främst vill jag nämna Liedman som behandlat relationen mellan 
systembyggartraditionen som han förknippar med den tyska romantikens 
filosofer och den analytiska traditionen som förknippas med 
upplysningstidens filosofer. Liedman beskriver hur det mellan dessa 
traditioner sedan 1800-talet funnits en spänning som tycks hårdna idag i 

Se Churchman (1971). 
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samband med att den romantiska systembyggartraditionen vinner 
terräng inom dagens samhällsvetenskap.15 

En annan filosof s om förtjänar att åter nämnas i detta sammanhang 
är von Wright. Hans ställningstagande apropå utvecklingen inom dagens 
samhällsvetenskap kanske kan sammanfattas med följande citat: 

"Till bilden av det intellektuella landskapet hör också 
uppkomsten av olika helhetsbetonade eller holistiska 
metodologier. Den mekanistiska och deterministiska 
världsbild som i seklernas början var naturvetenskapernas är 
sedan länge stadd i upplösning".16 

Ovanstående filosofers observationer, sammantagna med vad jag 
tidigare anfört, leder mig till att inta en ståndpunkt där jag ser det 
avbildande tänkandet på väg att ersättas av ett nytt samskapande 
tänkande. 

7.3 Förändringsproblemet i teoretisk belysning 

Genom att referera till bilvalsexemplet skall jag här nedan visa hur de 
ovan beskrivna ståndpunkterna kan ha betydelse för datortillämpningar. 

I samband med utformning av datortillämpningar utmärker sig det 
avbildande tänkandet på följande sätt: 

Det centrala problemet vid utformning av datortillämpningar beskrivs 
i termer av att hitta metoder för att beskriva eller avbilda verkligheten 
som ofta benämnes applikationen. I bilvalsexemplet blir problemet så
ledes att avbilda bilvalsverkligheten. En del av denna verklighet kan 
exempelvis vara lastutrymmet. 

Ett annat viktigt problem blir att hitta metoder för att överföra 
verklighetsbeskrivningen till datorn. Detta problem benämnes vanligen 
programmering eller databaskonstruktion. Frågan gäller här ytterst hur 
en beskrivning av verkligheten skall representeras i elektroniska mönster. 
Här finns det en mängd delproblem där den gemensamma problem
ställningen dock ofta är hur representationen skall bidra till att minimera 
åtkomsttider. Ett annat viktigt delproblem är hur representation skall 
konstrueras för att motsvara så stora flexibilitetskrav som möjligt. Det 
gäller således exempelvis att konstruera verklighetsrepresentationer som 
minimerar svarstiden på frågan: "Vilka bilmodeller har större än tio liters 
lastutrymme?" 

Ett nära relaterat problem är konstruktionen av verklighetsrepre
sentationens miljö, det vill säga hur själva åtkomstprocesserna skall 
organiseras så att åtkomst blir så tidseffektiv och flexibel som möjligt. 

15 Se Liedman (1980) sid 83. 
16 Sc von Wright (1971) sid 25. 
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Ett förändringsproblem uppstår nu om exempelvis några biltillverkare 
kommer på knepet att göra det bakre ryggstödet fällbart för att således 
vid behov kunna göra om halva kupén till lastutrymme. Därmed uppstår 
frågan om kupéutrymmet skall räknas som lastutrymme, en speciell typ 
av lastutrymme eller om det alls skall räknas som lastutrymme? Eftersom 
det ständigt sker förändringar av denna typ, är alla verklighets
beskrivningar ständigt föråldrade och således ständigt i behov av 
uppdatering och underhåll. 

Det samskapande tänkandet har en annan utgångspunkt. Enligt detta 
tänkande pågår det ständigt en kamp om hur verkligheten skall mätas 
och benämnas och därmed förändras. Tillverkaren av bilen med fällbart 
säte har intresse av att även halva kupéutrymmet räknas som last
utrymme. Tillverkaren av bilen utan fällbart baksäte har å andra sidan 
intresse av att "endast speciellt avsedda" utrymmen räknas som 
lastutrymme. Hur denna konflikt löses utgör en central problemställning 
när samskapande tänkande appliceras på datortillämpningar. 

Följdproblemen blir då också något annorlunda än i det avbildande 
tänkandet. Det viktigaste följdproblemet blir här hur olika klientintressen 
skall kunna ges möjlighet att delta i beslut om hur verkligheten bör mätas. 
Sammanfattat kan man också säga att förändringsproblemet omvandlats 
till ett rättviseproblem i det samskapande tänkandet. Hur man än mäter 
är det alltid orättvist för någon och enligt det samskapande tänkandet är 
det just denna orättviseidé en viktig faktor för ytterligare förändringar. 

Kanske kan man något förenklat säga att en bil är en bil i avbildande 
tänkande. I e tt samskapande tänkande är en bil något under ständig 
förändring som orsakas av försök att motsvara olika klientintressen, till 
exempel framkomlighet, avgasrening, säkerhet, hållbarhet, ekonomi, och 
så vidare. 

7.4 Kritiska reflektioner 

Innan jag i följande kapitel mera utförligt övergår till att se hur det 
beskrivna skiftet i världsbild kan ge idéer till hantering av föränd
ringsproblem skall jag avsluta dessa sammanfattande kommentarer med 
några kritiska reflektioner riktade mot en samskapande världsbild och 
mitt arbete med denna. 

Svårigheten att benämna 
En svårighet i detta arbete har varit att välja benämning för den gamla 
och den nya världsbilden. Går man igenom de olika samhälls
vetenskaperna är det möjligt att se en mängd olika begreppspar som 
anknyter till vad jag ti digare kallat ett skifte i världsbild. Några sådana 
dikotomier är analytiskt-syntetiskt, mekaniskt-organiskt, deterministiskt-
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målinriktat, positivistiskt-hermeneutiskt och reduktionistiskt-system-
tänkande mm.17 

Brehmer (1983) gör en indelning i två fundamentala kunskaps
uppfattningar som jag bedömer närliggande ovanstående dikotomier och 
vad som tidigare beskrivits som ett skifte i världsbild. 

Det avbildande tänkandet motsvarar hos Brehmer en kunskaps
uppfattning som beskriver kunskap som "bild av" verkligheten. Det som 
beskrivits som samskapande tänkande motsvarar hos Brehmer en 
kunskapsuppfattning som beskriver kunskap som "användbara sätt att se " 
verkligheten. Brehmer argumenterar också för att en"bild av" verklig
heten är en otillräcklig kunskapsuppfattning som bör bytas ut mot 
"användbara sätt att se på verkligheten". Brehmer har också idéer om att 
en sådan förändring kan medföra genomgripande förändringar för hela 
det pedagogiska verksamhetsområdet. Jag skall här inte gå djupare in på 
Brehmers förslag utan endast nöja mig med att ansluta mig till hans 
indelning och medge att jag delvis övertagit hans benämningar på de 
grundläggande kunskapsuppfattningarna. 

Jag har således i enlighet med tidigare valt benämning avbildande 
som etikett på den världsbild som innehåller en kunskapsuppfattning där 
kunskap betraktas som mer eller mindre exakta avbildningar av en 
mekanisk värld. Som etikett på den världsbild som innehåller en 
kunskapsuppfattning där kunskap betraktas som socialt skapande av 
användbara sätt att se, har jag valt begreppet samskapande. En 
anledning till detta val är att jag uppfattar att begreppen avbildande och 
samskapande har möjlighet att leda tanken i "rätt" riktning, det vill säga 
mot kunskap som "bild av" respektive "en socialt skapande process". 

Vid ett rundabordsmöte med några av de mest etablerade forskarna 
inom systemvetenskap18 utgjorde ett grundläggande tema skillnaden 
mellan två fundamentala vetenskapliga ideal. Denna indelning i två 
vetenskapliga ideal överenstämmer helt med den indelning i 
kunskapsuppfattningar som jag beskrivit. Efterhand under mötet 
utvecklades ett informellt språkbruk där begreppen mekanistisk och 
systemisk användes som beteckningar på den skillnad i kunskaps
uppfattning som jag diskuterat. Då bidragen till detta möte troligen 
kommer att publiceras internationellt i bokform under 1988, talar detta 
för att jag kunde använda beteckningarna mekanistisk och systemisk. I 
nuvarande stund menar jag dock att beteckningarna avbildande 
respektive samskapande har större metaforisk styrka, det vill säga de ger 
bättre ledtrådar till vad frågan handlar om.19 

17 Se Forsgren m fl (1985). 
18 International roundtable: The art and science of systems practice, International Institute 

for Applied Systems Analysis, Laxenburg Österrike, nov. 1986. 
Benämningsfrågan diskuteras ytterligare i a vsnitt 11.2. 
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Att begripa 
Hitintills har jag med stöd av många referenser och exempel argu
menterat för att en avbildande kunskapsuppfattning är otillräcklig och att 
en subjektivt samskapande kunskapsuppfattning kan vara ett alternativ. 
Jag har också försökt visa att dessa frågor är relevanta för uppgiften att 
utforma datortillämpningar. Jag har också refererat till a ndra forskare 
och filosofer som argumenterar för och arbetar utifrån utgångspunkter 
som anknyter till en samskapande kunskapsuppfattning. 

Nu är det dock befogat att ställa den kritiska frågan: "Vad betyder det 
att begripa eller att förstå något i en samskapande kunskaps
uppfattning?" I en avbildande kunskapsuppfattning så förknippas 
begriplighet med en förmåga att dra sanna slutsatser. Kunskap gör det 
möjligt att se hur det ena leder till det andra, i kedjor av olika 
komplexitetsgrad. Världen blir rationell. 

En samskapande kunskapsuppfattning utmärkes bland annat av att 
begripandet har ändrat betydelse. Utgångspunkten för begripandet har 
radikalt förändrats från avbildande av ett objekt eller fenomen, till at t 
handlande människor måste ena sig om vad som är en idealsituation och 
därigenom också vilka problemen är i strävan att uppnå denna situation. 
I en samskapande kunskapsuppfattning kanHian då begripa på en mängd 
olika sätt. Varje sådant sätt innehåller i sig beskrivningar i form av 
klienter, handlingsmöjligheter, miljö och så vidare. Världen har blivit 
fler-rationell. 

Ett annat sätt att uttrycka detta är följande. Om en avbildande 
kunskapsuppfattning exempelvis talar om hur planeterna cirkulerar 
kring solen, så kräver en samskapande kunskapsuppfattning svar på 
frågor som: "Vad tjänar det till att betrakta planeternas rörelser från den 
utgångspunkten? Vilka värden tjänar ett sådant perspektiv, i vilka 
sammanhang?" och så vidare. 

Ytterst koncist så säger den avbildande uppfattningen: "Så här är det". 
Den samskapande uppfattningen replikerar då: "Vem tjänar vad på att 
mäta på det sättet"? 

Har man väl antagit ovanstående sätt att resonera så är det möjligt 
att fortsätta ett "meta-kritiskt" reflekterande genom att ställa följande 
metafrågor: 

Den avbildande meta fr ägan kan formuleras på följande sätt: "Är en 
avbildande och en samskapande kunskapsuppfattning två faktiskt 
existerande kunskapsuppfattningar"? En tilläggsfråga kan vara: "Är inte 
verkligheten betydligt mer komplicerad än så"? En annan tilläggsfråga 
kan vara: Har inte varje kunskapsuppfattning vissa förtjänster och 
begränsningar, vilka är till exempel den avbildande kunskaps
uppfattningens förtjänster"? 
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Det är dock också möjligt att ställa en metafråga från samskapande 
utgångspunkter. Då lyder frågan: "Vilka ideal tjänar det att skilja mellan 
en avbildande och samskapande kunskapsuppfattning"? Ett svar på 
denna fråga kan man få genom att närmare reflektera över de processer 
där standard och planeringsnormer fastställes. I en samskapande 
kunskapsuppfattning kan nämligen kunskap också betraktas som 
standard och normer. Betraktat från denna utgångspunkt leder en 
avbildande kunskapsuppfattning till att frågor om vem eller vilka värden 
som prioriteras genom fastställande av olika standard eller 
planeringsnormer undandras från en offentlig diskussion. Vem eller vilka 
värden tjänar således på detta? 

Den samskapande metafrågan tvingar, som jag ser det, till flera 
viktiga ställningstaganden. Ett viktigt ställningstagande är vilka som 
skall få göra sin röst hörd i samband med fastställande av standards och 
planeringsnormer. Ett annat ställningstagande gäller utformning av den 
process som skall jämka samman skilda standards och normförslag. Mina 
ställningstaganden som tidigare under begreppen sanning och 
objektivitet utvecklade i avsnitt 3.5 kan nu beskrivas på följande sätt. 

Central är principen att kämpa för att så många som möjligt av dem 
som berörs av standards och^planeringsnormer får möjlighet att delta i 
beslut om vilka standards och planeringsnormer som skall gälla. Jag har 
tidigare benämnt denna princip för objektivitet. Johansson uttrycker, med 
hänvisning till Kuhn och Feyerabend, denna princip på följande sätt: 

"Utifrån deras åsikter är det fullt rimligt att säga att den 
politiska rationaliteten och den vetenskapliga rationaliteten 
är samma rationalitet".20 

Naturligtvis kan denna princip problematiseras i många riktningar. En 
sådan vanlig riktning är den invändning som säger att det inte finns 
något som garanterar att en standard är riktig bara för att de flesta 
röstar på den. Detta är en viktig invändning som pekar på behovet av att 
så många som möjligt deltar i en diskussion om bakgrunden till hur olika 
standard har vuxit fram. D etta är också ursprunget till det historiska 
bildningsideal som enligt tidigare är viktig i en samskapande kunskaps
uppfattning. 

En annan viktig invändning säger att i alla förhandlingar och 
demokratiska processer inser snart de flesta att det är lättare att nå 
framgång med bluff, vita lögner, utpressning och dylikt. Denna 
invändning pekar på hur viktigt det är att så många som möjligt deltar i 
en diskussioiï om moral och etik. Uta n en moralkodex som hålls levande i 

20 Se Johansson «Sc Liedman (1981), sid 66. 
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samhället kan inte heller den demokratiska processen hållas levande. Den 
moralkodex som universitetet är bärare av går under namnet sanning. 
Enligt denna moralkodex skall olika sätt att se verkligheten kunna tas 
fram för en vetenskaplig diskussion utan fara för icke-vetenskapliga 
repressalier, exempelvis från intressenter som anser sin situation 
försämrad av att en frågeställning getts belysning från någon viss 
utgångspunkt. Därför tillhör det också universitetets idé att aktivt 
erbjuda så många som möjligt möjlighet att delta i en vetenskaplig 
diskussion, exempelvis genom att komma med alternativa belysningar 
eller synteser i anslutning till en problemställning. 

En tredje viktig invändning mot den objektiva principen är den 
estetiska frågan. Invändningen i detta sammanhang menar att den 
objektiva demokratiska principen medför att endast det som en majoritet 
bedömer som estetiskt värdefullt släpps fram. Det originella som endast 
uppskattas av ett fåtal tenderar att trängas undan. Livet blir jämngrått.21 

Denna invändning pekar på behovet av ett levande kulturliv där 
originalitet och mångfald tillåts utvecklas. Den objektiva principen kan 
aldrig överleva om det inte existerar färgstarka alternativ. 

De samskapande metafrågorna fäster således uppmärksamheten på 
kunskap i ett socialt sammanhang. En möjlig kritisk fråga kan då komma 
från sådana som anser sig ha bra argument för att se kunskap åtskilda 
från sociala sammanhang. Nedan skall jag diskutera ett sådant 
argument. 

Potentiell användbarhet. 
Den kritiska fråga jag vill ställa här kan gå under rubriken dold eller 
potentiell användbarhet. Kritiken kanske kommer från sådana som tycker 
att en samskapande kunskapsuppfattning känns alltför etisk och 
moralisk. Problemställningen kan åskådliggöras i några exempel. 

En forskare arbetar med att utveckla ett sätt att mäta eller ett sätt att 
behandla något. När arbetet är klart upptäcker någon att det forskaren 
utvecklat är användbart i något annat sammanhang. Detta sammanhang 
kan forskaren uppleva "helt på sidan om" eller kanske motverkande de 
intentioner som låg bakom det ursprungliga arbetet. 

Ett symboliskt exempel kan vara utveckling av en brödkniv. Senare 
upptäcker någon att denna kniv också är ett utomordentligt 
mordredskap. Kritikern vill således hävda att sätt att mäta och sätt att 
behandla, inte alls går att sätta i relation till b estämda klientintressen. 
Kritikern vill troligen se forskaren som en kreativ människa som inte bör 
ha några funderingar på huruvida hans skapelser har någon användning 

21 Sven Fagerberg har utvecklat detta tema i f lera arbeten, se t ex Fagerberg (1977). 
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i något sammanhang. Sådana överväganden bör lämnas till p olitikerna 
enligt kritikern. 

Vad svarar en företrädare för en samskapande kunskapsuppfattning 
på detta? 

Ett möjligt svar är att inledningsvis hänvisa till knivexemplet. Enligt 
en samskapande kunskapsuppfattning är en kniv ingenting annat än 
något som förmår svara upp mot vissa klientintressen. Det skapas därför 
ständigt nya typer av knivar som kan sättas i relation till klientintressen. 

Att något, exempelvis en kniv, kan utformas så att den till synes 
motverkar sitt klientintresse är mycket vanligt. Detta kallas då ofta för 
bieffekter. Försök att undvika bieffekter är detsamma som att ta hänsyn 
till ytterligare klientintressen enligt en samskapande kunskapsupp
fattning. Att som forskare blunda för klientintressen innebär enligt en 
samskapande kunskapsuppfattning endast att villkorslöst arbeta för vissa 
klientintressen. 

Rörelsen "läkare mot kärnvapen" är ett exempel som kan belysa hur 
samskaparen resonerar. Samskaparen kan se hur vissa medicinska 
forskare betraktar rörelsen "läkare mot kärnvapen" som ett politiskt 
engagemang vid sidan av de egentliga arbetsuppgifterna. Från sam
skaparens utgångspunkter har "läkare mot kärnvapen" identifierat ett 
viktigt klientintresse. De ser att många människor mår dåligt av att veta 
att ett atomkrig kan bryta ut när som helst. Från samskapande 
utgångspunkter är således "läkare mot kärnvapen" inget fritidsintresse 
utan en ny viktig social-medicinsk spécialité. 

Begreppskaos 
Nu finns det säkert sådana som vill argumentera för att en samskapande 
kunskapsuppfattning kan leda till ett begreppskaos eftersom alla begrepp 
betraktas i ett sammanhang av ständigt ny- och omskapande. "Hur skall 
människor orka hänga med i denna ständiga förändring eller 
omskapandeverksamhet"? - frågar dessa kritiker. 

Företrädaren för en samskapande kunskapsuppfattning ser inte att vi 
har något val. Det existerar alltid ett begreppskaos på så sätt att det 
pågår en ständig "kamp" om vad olika begrepp skall stå för. Den enda 
fasta punkten är just att det pågår en kamp, att människor bryr sig o m 
varandra och sig själva. "Vad har vi för alternativ"? - frågar 
samskaparen. Ta vilket exempel som helst. I det tidigare bilvalsexemplet 
fokuseras intresset till begreppet lastutrymme. Lastutrymme i en bil kan 
mätas på ett obegränsat antal sätt och kan således ha ett obegränsat 
antal betydelser. Varje sådan betydelse eller sätt att mäta kan också 
sättas i relation till vad "någon" skall använda uppgiften om lastutrymme 
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till.22 Den som tänker använda lastutrymmet för att frakta illaluktande 
gods vill exempelvis veta hur lufttätt lastutrymmet är och så vidare. 
Begreppet lastutrymme får således sitt innehåll genom att sättas in i ett 
socialt sammanhang där ett antal klienter kämpar för att definitioner 
som motsvarar just deras intresse skall användas. Vad lastutrymme 
betyder motsvarar således det för tillfället regerande eller rådande 
klientintresset. 

Ständigt marknadsförs också nya begrepp som riktas in mot olika 
klientintressen: Säkerhetsutrymme kan betyda det utrymme där man kan 
frakta brandfarligt material såsom reservdunk mm. Värmeutrymme kan 
betyda det utrymme som håller kupétemperatur. Kylutrymme kan betyda 
ett utrymme som håller normal kylskåpstemeratur och så vidare. 

Kritikern kan nu komma tillbaka och fråga om det verkligen är 
nödvändigt att göra allting så komplicerat som samskaparen gör. Räcker 
det inte att konstatera att de flesta människor tycks ha en någorlunda 
gemensam uppfattning om vad lastutrymme i en bil betyder? - frågar 
kritikern. 

Samskaparen anser sammanfattningsvis kritikerns koncensus-
uppfattning otillräcklig och om den tillämpas som grund för utformning 
av datortillämpningar kommer den bland annat att bädda för allvarliga 
förändringsproblem. 

Reflektioner över val och redovisning av inspirationskällor 
Efter att jag nu i detta kapitel redovisat mina viktigaste inspirationskällor 
samt ett antal kritiska invändningar mot den ståndpunkt som jag intagit 
kan det vara lämpligt att göra några självkritiska reflektioner över val av 
inspirationskällor. Jag försöker således besvara frågorna: "Hur väljer 
man sina inspirationskällor eller sina data? Hur stor del av alla blindskär 
och utkonkurrerade idéer skall man redovisa? Var skall man sätta 
gränsen?". 

Den första delfrågan har jag redan berört i kapitel 4. Där hänvisade 
jag till Singers idéer om ett kontinuerligt lärande. I detta sammanhang 
skulle jag också vilja referera till P irsigs finstämda beskrivning av ett 
faktas födelse. Pirsig beskriver födelsen som en kristallisationspunkt där 
subjekt och objekt möts.23 I Kants termer kan man säga: "Det tillfälle då vi 
med hjälp av en a priori-uppfattning kan uppfatta världen". 

Hos Singer består en a priori-uppfattning av den sammanvävda 
helheten av historiska erfarenheter, hopp inför framtiden samt de krav vi 
känner på oss för stunden. Mitt sökande efter inspirationskällor kan inte 
beskrivas bättre än så. Möjligen kan bilden kompletteras med en 

22 Beroendet mellan en uppgift och dess användning beskrivs övertygande i Iv anov (1986), sid 
37-39. 

23 Ett centralt tema i Pirsig (1974). 
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efterrationalisering som hänvisar till Törnebohm (1976). Han anger där 
att framgångsrik forskning inom nya områden tycks förutsätta ett brett 
letande bland källor, som ofta inte behöver vara de etablerade. 

Hur mycket av detta breda sökande skall man då redovisa? Här finns 
flera vägar att välja. En väg är att redovisa en proportionerlig mängd 
från varje källa och idékomplex där man grävt.24 En annan väg kan vara 
att redovisa några huvudådror eller arbetshypoteser, kanske även 
sådana som man senare övergivit.25 En tredje väg kan vara att 
koncentrera redovisningen till de källor som givit resultat, kristal-
lisationsådern i Pirsigs termer.26 I denna avhandling har jag 
huvudsakligen följt kristallisationsåderns princip vid redovisning av 
inspirationskällor. 

Nedan följer ytterligare några synpunkter som är viktiga att beakta i 
samband med min redovisning av inspirationskällor. 

En vetenskaplig text kan bland annat ses som ett diskussionsinlägg. 
Som alla vet kan diskussionsinlägg ha olika temperament. Här finns alla 
varianter: segt malande där alla hinner somna, eldigt entusiastiska som 
försöker rycka med sig läsaren, kritiskt gnällande som ser fel och brister 
hos allt och alla men som inte står för något själv, och så vidare. Hur ser 
jag på mitt arbete från denna synpunkt? 

Sammanfattande skulle jag kritiskt karaktärisera mitt arbete i termer 
av återhållsam feghet. På motsvarande sätt som Berger (1970) beskriver 
hur vetenskapsmän inom socialvetenskap ibland antar ett mekaniskt 
bevisande skrivsätt för att efterlikna det prestigefyllda naturve
tenskapliga skrivsättet, har jag påverkats att skriva i en form som 
antyder att kunskap är klossar som kan byggas på varandra. Detta har 
jag gjort trots att jag funnit så många trovärdiga och erfarna forskare 
och filosofer som motsäger kunskapens byggklosskaraktär.27 Självkritiskt 
tror jag att denna feghet, att inte lita till eget omdöme och egen förmåga, 
utgör den största vetenskapliga bristen i denna avhandling. En ny meta
fysik är på väg, som I. Johansson uttrycker det.28 Jag har dock inte vågat 
ta till mig denna nya metafysik. Förutom denna diplomatiska feghet som 
getts näring av garvade professorer,29 kan jag tydligt skönja två 
ytterligare brister i denna avhandling som båda kan ses som en följd av 
den förra. 

Den ena bristen hör ihop med temperament och skulle kunna 
benämnas oengagemang. Till den metafysik som utgår från kunskapens 

24 Ett exempel på denna redovisningsstrategi kan vara Lindholm (1980). 
25 Ett exempel på detta sätt att redovisa är Asplund (1979). 
26 Detta sätt att redovisa används av t ex Churchman (1979). 
27 Se kapitel 3. 
28 Johansson I. (1986) Dags för en revolution i den svenska filosofin? Dagens Nyheter 23 apr. 
29 Se Stockfeldt (1982). 
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byggkl°sskaraktär hör nämligen uppfattningen att det är ett tecken på 
ovetenskaplighet att engagera sig. Min stil är således antagligen onödigt 
oengagerad. 

Den andra bristen har jag klarat av ganska bra hitintills. Jag har 
nämligen kasserat flera versioner av denna avhandling som innehållit 
lägesöversikter och kritiska synpunkter eller motiveringar för att jag valt 
att inte använda vissa idébyggnader eller byggklossar. Med stöd av 
reaktioner på dessa tidiga versioner har jag gjort bedömningen att en 
redovisning av sådana lägesorienteringar skulle göra avhandlingen 
alldeles för omfångsrik. Något måste jag dock säga om de buntar och 
utkast som ligger här omkring mig. 

Något om de idékällor som jag valt att inte behandla i denna avhandling. 

- Kritik av alternativa ansatser 
Förutom ovanstående motiveringar för att inte kritiskt behandla 

ansatser som utgår från en avbildande kunskapsuppfattning vid 
utformning av datortillämpningar, bör ytterligare en anledning nämnas. 

På motsvarande sätt som Johansson (1986) förebådar nya vindar inom 
filosofin, upplever jag f ör närvarande en typ av islossning där många 
forskare på kort tid radikalt kan ändra ståndpunkter. I det läget känns det 
mindre befogat att framföra kritik. 

Det hade också funnits en möjlighet för mig att redovisa en kritisk 
granskning av de ansatser inom datortillämpningar som säger sig ha 
övergett det "positivistiska" och därmed avbildande tänkandet. Som 
Lyytinen (1986) påpekar är dock sådana ansatser i dag svagt utvecklade 
vilket leder mig till a tt det är angelägen uppgift att arbeta fram flera 
alternativa idébyggnader. 

Jag håller med Lyytinen och menar att de exempel på forskning om 
datortillämpningar som tar avstånd från en avbildande kunskaps
uppfattning inte kommit så mycket längre än Olenfeldt (1987) och hans 
fundering över vad ett "paradigmtänkande" kan innebära för utformning 
av datortillämpningar. Exempel på sådan forskning är Landry med flera 
(1985) s amt Miles & Adams (1987). A I forskaren Addis (1986) för en 
ingående argumentation för det nödvändiga i att sluta betrakta kunskap 
som något som går att stoppa in i en maskin. En motsvarande mer 
filosofiskt förankrad argumentation finns i Winograd och Flores (1986). 
Gemensamt för dessa forskningsansatser är att de försöker komma bort 
från en "false belif in objectivity"30, som Winograd och Flores uttrycker 
det. Från samskapande utgångspunkter är detta forskning "på rätt väg" 

30 Se Winograd & Flores (1986) sid 156. 
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men begränsande i och med att man stannar vid att betrakta datorer 
såsom "machines for acting in language".31 

I detta sammanhang skall jag också erkänna min respekt för de 
skandinaviska forskare som från språkfilosofiska grunder arbetat fram 
alternativ till en avbildande kunskapsuppfattning i samband med dator
tillämpningar. Mest känd är väl den infologiska eller "tolkande" 
kunskapsuppfattningen. Mer kända företrädare för denna inriktning är 
Langefors32, Lundeberg33, Nissen34 och Goldkuhl35. 

Från samskapande utgångspunkter är en brist i den infologiska teorin 
att den ger så svagt stöd för en diskussion om alternativa output eller 
handlingsmöjligheter för datortillämpningar. Den infologiska teorin 
begränsar sig nämligen till att betrakta datortillämpningen som ett 
medium. Därmed utesluts möjligheten att en datortillämpning kan 
innehålla allehanda elektronisk utrustning där mönster på papper eller 
mönster på bildskärm endast utgör en mycket begränsad del av alla 
aktionsmöjligheter. Sammanfattat kan man säga att från samskapande 
utgångspunkter ter sig själva informationsbegreppet begränsande när 
det gäller att granska och utforma morgondagens datortillämpningar.36 

Här är det viktigt att tillägga att jag med dessa rader inte avfärdar 
eller ens framför kritik mot en forskningsinriktning. Jag försöker endast 
ange varför denna inriktning inte har ingått i min "kristallisationsåder". 
För att inte hamna i fällan av att åter börja dra fram synpunkter som är 
kritiska mot alternativa ansatser skall jag endast nämna att det finns 
relativt utförliga översikter över alternativa forskningsansatser om 
datortillämpningar. Sådana exempel är Olle med flera (1982) och 
McFarlan (1984). Här vill jag också erkänna en sorts djup 
otillfredsställelse med att jag av utrymmes och läsbarhetsskäl tvingats 
välja att inte redovisa en diskussion av alternativa forskningsansatser. 
Även när det gäller redovisning av de mer filosofiska inspirationskällorna 
har jag gjort ett mycket speciellt urval från en mängd potentiella källor. 

- Bortval av inspirationskällor för redovisning 
När jag redovisat inspirationskällor för de grundläggande idéerna i 

denna avhandling hade det också varit möjligt att hämta inspiration från 
de vetenskapsteoretiska debatter som förs inom de flesta fack

31 Se Winograd & Flores (1986) sid 178. 
32 Se t ex Langefors (1979). 
33 Se t ex Lundeberg (1976). 
34 Se t ex Nissen (1978). 
35 Se t ex Goldkuhl (1980). 
36 Langefors (1984) sid 12 visar dock en medvetenhet om detta problem. 
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vetenskaper. Sådana exempel är: Debatterna inom historieforskningen,37 

statistikforskningen38, ekonomiforskningen39, pedagogikforskningen,40 

och psykologiforskningen41. 
Inom naturvetenskapen kan en tidig debatt identifieras i samband med 

Bohrs och Einsteins arbeten. I denna linje ser jag Prigogine42 som en av de 
inflytelserika forskarna i dag. Inom områdena matematik och logik tycks 
debatten inte vara så het ännu. Den mycket intensiva debatt som vid 
seklets början fördes om logik och logikens tillämpning tycks avlägsen i 
dag. Denna debatt mellan dåtidens logiker tolkas av Nyman43 som att 
"avbildandets transcendens är död. Vad som hädanefter kan bli tal om är 
en 'börats', en värdenas transcendens. 'Sollen'(börat) blir efter denna 
andra kopernikanska kunskapsomvältning logikens yttersta syftpunkt". 
Mitt samlade intryck idag är att börats eller syftets logik inom 
matematiken knappast nått stadiet av värkarbete före födelsen. Det 
tidigare refererade arbetet av Rosen (1985) samt ett arbete av Davis och 
Ilersh (1985) kanske är några "förvärkar" i en kommande debatt44. 

Inom artificiell intelligens (AI) kan man dock som Dahlbom (1987) 
påpekar se en allt livfullare filosofisk debatt. Dennett (1978), Boden 
(1977), Dreyfus & Dreyfus (1986), Winograd & Flores (1986) är exempel 
som även styrker Dahlboms tes att AI kan bli vår tids filosofiform. 

I denna avhandling har jag valt att inte närmare gå in i någon av 
ovanstående områden för att identifiera brytlinjen mellan avbildande och 
samskapande uppfattningar. Detta kan ses som en svaghet, men det kan 
lika väl uppfattas som en styrka att jag kunnat sovra bland 
inspirationskällorna. 

7.5 Sammanfattning 

De teoretiska utgångspunkterna för avhandlingen diskuteras samman
fattande. Jag utgår därvid från frågan om varför ett icke-avbildande 
tänkande fått större spridning och redovisar tre möjliga svar: Det 
utvecklings-pessimistiska, det utvecklings-neutrala och det utvecklings
optimistiska svaret. 

37 Se t ex Nygren & Larsson & Åkerman (1982). 
38 Se t ex Dunn (1974), Sjöström (1980). 
39 Se t ex Arbnor & Bjerke (1977). 
40 Se t ex Marton (1977). 
41 se t e x Rychlak (1977). 
42 Se Avsnitt 7.2. 
43 Se Nyman (1917), sid 91. 
44 Ivanov (1983) har hämtat inspiration från debatten eller avsaknad av debatt om 

matematikens grunder för att tolka dagens utvecklingstendenser inom området 
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Det pessimistiska svaret säger att det "gamla" avbildande tänkandet 
är på väg att bli allt mer dominerande på bekostnad av ett mer intuitivt, 
känslobemängt, skapande, tänkande inom alla områden. Denna tendens 
förstärks i och med införande av datorer; "allt" förvandlas sakta till 
känslolös mekanik. 

Det neutrala svaret säger att det föreligger en kontinuerligt pågående 
rivalitet mellan det deterministiska, logiska, känslolösa och det kreativa, 
skapande, känslofulla tänkandet. 

Det optimistiska svaret säger att vi befinner oss i en tidsperiod under 
vilken ett djupgående skifte av världsbild äger rum. Det är detta skifte 
som möjliggör alla de olika beskrivningar som med delvis överlappande 
begrepp säger att ett mekanistiskt, rationalistiskt, deterministiskt, 
analytiskt, reduktionistiskt, positivistiskt, klassisk vetenskapligt, maskin
ålders tänkande håller på att ersättas av något nytt. 

Mina slutsatser och ståndpunkter sammanfaller med det optimistiska 
svaret som säger att vi befinner oss i skiftet mellan två kunskaps
uppfattningar av sådan betydelse att det kan vara befogat att tala om ett 
skifte av världsbild. Jag identifierar en samskapande kunskaps
uppfattning som stark kandidat i det framväxande "nya" och visar hur en 
sådan kunskapsuppfattning ger nya utgångspunkter för att diskutera 
förändringsproblemet. 

Kapitlet avslutas med ett antal kritiska reflektioner över de teoretiska 
diskussioner och slutsatser som redovisats. 
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DEL III SYNTES 

8. EN SYNTETISERANDE BEGREPPSRAM 

I detta kapitel skall jag arbeta vidare från de mer grundläggande idéer 
som presenterats i föregående kapitel. Syftet därmed är att formulera 
hur datortillämpningar kan betraktas med utgångspunkt i en 
samskapande kunskapsuppfattning. Jag benämner denna syntes eller 
detta "sätt att betrakta" datortillämpningar Samskapande dator
tillämpningar (SD). Syntesen byggs upp kring sju nyckelbegrepp vars 
tillämpbarhet prövas i två praktikexempel i kapitel 9. Med utgångspunkt i 
den utvecklade syntesen kommerjag så att i kapitel 10 närmare diskutera 
hur förändringsproblem i samband med datortillämpningar kan 
hanteras. 

8.1 Härledning 

Den grundläggande idén i SD kan härledas till den singerianska 
mätnings-filosofin som i sin tur är influerad av Kants idéer om a priori-
kunskap. Ett sätt att sammanfatta denna grundläggande idé kan göras 
genom att använda begreppen referensideal och kalibrering. 

Begreppet referensideal kan lättast förklaras med uttrycket "för att 
kunna fråga så måste man veta något". Referensidealet utgör då den 
kunskap som ligger i frågans formulering. En frågas formulering kan 
också enligt Singer jämföras med utformning av ett mätinstrument. 

Singer anvisar också idéer om en rationell eller förnuftig utveckling av 
referensideal. Med andra ord så försöker Singer besvara hur vi utvecklar 
allt bättre frågor. Singer hämtar här inspiration från Kants och Hegels 
dialektik.1 

Churchman använder begreppet "view" (synsätt) som motsvarande 
referensideal. Man kan också säga att Churchmans systemansats har 
"någons sätt att se", som grundidé. 

"Systemtänkandet tar sin början första gången man ser 
världen genom en annans ögon."2 

Ett sätt att sammanfatta Churchmans systemansats kan göras genom att 
säga att han i systemansatsen utvecklar Singers idéer och visar hur 
synsätt och revidering av synsätt ingår i ett socialt sammanhang (system). 

I systemansatsen görs en indelning mellan fyra grundläggande 
kategorier av personer eller medvetanden som deltar i revide

1 Se avsnitt 6.1. 
2 Se Churchman (1973), sid 209. 
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ringsarbetet:3 De som ställer och betjänas av frågan benämnes klienter, 
de som besvarar frågan benämnes beslutsfattare, de som hjälper klienten 
att formulera frågan benämnes sy stemutf ormare, de som utvecklar 
systemansatsen benämnes systemfilosofer. Ovanstående begrepp kan 
åskådliggöras i följande minnesbild: 

(SVSTEMFILOSOF) 

(KLIENT] BESLUTS
FATTARE 

SYSTEM 
UTFORMARE 

Figur 1. Grundläggande kategorier i systemansatsen 

I bilvalsexemplet skulle dessa kategorier kunna demonstreras på följande 
sätt: 

Klienten är den som vill fråga om eller mäta lastutrymme på en bil. 
Här kan vi således identifiera den potentielle bilköparen. 

Den som svarar på klientens fråga och ger uppgifter om lastutrymme 
är beslutsfattaren. Ett exempel på beslutsfattare i denna mening är de 
olika typer av motortidningar som redovisar tester av lastutrymme. 

Den som konstruerat sättet att mäta lastutrymme samt hur 
mätresultatet skall redovisas är systemutformaren. I detta fall troligen 
någon tidningsredaktör. 

Systemfilosofen är den som framför möjligheten att betrakta en 
verksamhet med hjälp av ovanstående kategorier, i detta fall 
författaren till denna skrift. 

3 Se avsnitt 6.1. 
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För att som systemfilosof nu utveckla de ovan gjorda kategoriseringarna 
så att de kan användas som en grundläggande begreppsram för dator
tillämpningar kommer jag att hämta idéer från arbeten utförda av 
Checkland och Mason.4 Dessa forskare har tagit sin utgångspunkt i och 
utvecklat systemansatsens grundläggande idéer i en riktning som ger 
möjlighet att även inkludera en diskussion om datortillämpningar. 

Checklands grundläggande begrepp 
Checklands grundläggande begrepp sammanfattas under minnesordet 
CATOWE. Customer (Kund), Actor (Aktör), Transformation process 
(transformationsprocess), Owner (Ägare), Weltanschaung (Synsätt), 
Environment (Miljö).5 Begreppen kan åskådliggöras i följande 
minnesbild: 

SYNSÄTT 

(MILJÖ ) 

(ÄGARE) /" 

(AKTÖR) 
LKUND J 

TRANSFORMATIONSPROCESS 

Figur 2.  Checklands grundläggande begrepp 

Kund 
En första kommentar till Checklands grundläggande begrepp är att kund 
motsvarar vad som Churchman benämner klient i systemansatsen. I 
denna avhandling använder jag genomgående begreppet klient för att 
beteckna fråge- och kravställaren i Singers termer. 

En viktig förändring i Checklands begreppsram jämfört med 
Churchmans är att beslutsfattare ersatts och utökats till tr e kategorier, 
ägare, aktör och transformationsprocess. 

4 Se avsnitt 6.1. 
5 Se avsnitt 6.3. 
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Ägare 
Ägare står som begrepp för dem som kan bestämma om och hur det 
mätande systemet skall användas. Ett alternativt begrepp för ägare kan 
vara ledning. Motivet för att använda begreppet ledning är att 
bestämmandet inte alltid behöver innebära ägande i ekonomisk mening. 
Ledningen utgörs ofta av representanter för någon eller några klient
grupper. 

Överfört till bilvalsexemplet: En motortidning kan ha olika 
inriktningar, exempelvis sport, arbetsfordon, semesterfordon. De som 
bestämmer tidskriftens inriktning kan då betraktas som ledning. 

Transformationsprocess 
Transformationsprocess står som begrepp för det sätt på vilket 
definierade "input" omformas till definierade "output", enligt Checkland. 

Sättes denna definition in i sammanhanget av Singers mätnings
filosofi kan man säga följande. I transformationsprocessen omformas 
klienternas frågor och krav till m ätningar och resultat från mätningar. 
Sådana resultat kan även vara olika typer av aktioner för att betjäna 
klienten. Transformationsprocessen utgör således hela den verksamhet 
som omsätter klientens krav till relevanta aktioner. I bilvalsexemplet 
omsättes läsarens intresse att känna till lastutrymme till redovisning av 
mätresultat i tidningen. 

Aktör 
Aktör betecknar de aktiva personerna i transformationsprocessen. Ett 
alternativt svenskt ord för aktör kan vara handläggare. I litteratur om 
datorisering motsvaras aktör ofta av begreppet användare. I bil
valsexemplet kan vi exempelvis identifiera tidningens tekniker och 
distributionspersonal som aktörer. 

Miljö 
Miljö betecknar de givna restriktioner eller påverkan från andra system 
som inte kan påverkas av transformationsprocessen enligt Checkland. 
Miljö finns även med som underbegrepp i Churchmans systemdefinition.6 

Av följande anledning känner jag dock stor tveksamhet mot att 
använda ett miljöbegrepp. Med utgångspunkt i Singers arbeten ser jag 
inte det fruktbara i att skilja ut miljö från transformationsprocessen. I 
transformationsprocessen ligger de mätskalor som ger förmåga att 
fånga och hantera omvärlden. Genom att införa ett separat miljöbegrepp 
ges lätt intryck av att det "objektivt" existerar faktorer som är oberoende 
av de mätskalor som ligger i transformationsprocessen. Med hänvisning 

6 Se t ex Churchman (1979) sid 89-93. 
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till diskussionen i kapitel 6 tycks det mig vara en risk att ett miljöbegrepp 
smygvägen inför en avbildande kunskapsuppfattning. Enligt en sådan 
kunskapsuppfattning existerar faktiska restriktioner som inte behöver 
diskuteras. Att det föreligger en risk att miljöbegreppet kan locka fram 
uppfattningen om en objektivt given storhet demonstreras också av 
Mathiassen (1981).7 

I bilvalsexemplet kan ovanstående problemställning demonstreras på 
följande sätt. En miljöfaktor skulle exempelvis vara om de som utförde 
mätningarna av lastutrymme ej gavs tillträde till ett visst bilmärke. 

Jag menar då att även denna restriktion måste ses som inkluderad i 
transformationsprocessen. Transformationsprocessen kan således vara 
utformad på olika sätt för att ta h and om en situation där inget tillträde 
ges. Att tala om miljö och restriktioner innebär enligt min mening att man 
resonerar från systemutformarens utkikspunkt. 

Synsätt 
Checkland använder begreppet Weltanschaung (synsätt) för att beteckna 
systemutformarens utkikspunkt. Systemutformaren kan göra många 
möjliga identifieringar av de övriga grundläggande kategorierna. Det 
vill säga en möjlig identifiering av vem som är kund, vem som är aktör 
och så vidare. I denna avhandling använder jag genomgående begreppet 
systemutformare att motsvara Checklands synsätt. 

I Singers anda kan man säga att systemutformaren är den tredje 
personen som betraktar interaktionen mellan frågare och svarare. I 
Churchmans senare arbeten finns även ytterligare en nivå av betraktare 
nämligen systemfilosofen ("systems philosopher") som betraktar hur 
systemutformaren interagerar med de övriga kategorierna. 

På motsvarande sätt är det teoretiskt möjligt att ytterligare vidga 
perspektivet i många nivåer. Betraktare som betraktas av en betraktare 
som betraktas av ....och så vidare. I denna avhandling använder jag 
nivåerna systemutformare och systemfilosof. Systemfilosof är då den 
nivå av betraktande där även jag som författare befinner mig.8 

Från ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att följande 
begrepp bör ingå i en begreppsram som utgår från en samskapande 
kunskapsuppfattning; klient, aktör, ledning, systemutformare, system
filosof och transformationsprocess. Som stöd för minnet kan dessa 
begrepp åskådliggöras på följande sätt: 

7 Se Mathiassen (1981) sid 21-22. 
8 I Swanson (1976) beskrivs dessa nivåer av betraktande på ett illustrativt sätt. 
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SYSTEMFILOSOF 

(LEDNING) 

(AKTÖR) 
(KLIENT ) 

TRANSFORMATIONS
PROCESS 

SYSTEM 
UTFORMARE 

Figur 3. En första begreppsram. 
Denna begreppsram ger dock inga uttrycksmöjligheter för att beskriva 
hur en dator kan betraktas i detta sammanhang. För att få ledtrådar till 
detta kommer jag nedan att behandla några grundläggande principer för 
datorer. 

8.2 Grundläggande principer för en dator 

Nedanstående beskrivning av grundläggande principer för en dator 
grundar sig på arbeten av Wiener (1954), Churchman (1971) och 
Weizenbaum (1976). 

Datorn kan ses som en programmerbar elektronisk logikmaskin. I 
stället för logikmaskin skulle man också kunna säga regelmaskin eller 
OM-SÅ maskin. En grundläggande princip i datorn är att elektroniska 
mönster sätts i relation till, eller förbindes med andra elektroniska 
mönster. Ett elektroniskt mönster kan sägas vara detsamma som ett antal 
elektriska ledare som kan anta olika spänningstal. Att datorn är 
programmerbar innebär att de logiska relationerna kan ändras på 
elektronisk väg. 

Ett exempel kan underlätta förståelsen av ovanstående beskrivning. 
Ritningen på en bil kan omvandlas till elektroniska mönster, detsamma 
gäller ritningen på en resväska. I en dator kan nu dessa elektroniska 
mönster sättas i relation till eller förbindas med andra elektroniska 
mönster. Ett sådant elektroniskt mönster kan exempelvis styra en 
skrivmaskin att skriva ned uppgifter om hur många resväskor som kan 
lastas i bilen. 
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Vi kan kalla de elektroniska mönster som sätts i relation till varandra 
för in- och utmönster. Enligt tidigare kan relationerna mellan in- och 
utmönster ändras på elektronisk väg. Dessa relationer utgör således 
också ett elektroniskt mönster. Detta mönster kan kallas systemmönster. 
Ovanstående kan åskådliggöras i följande figur: 

(SVSTEMMÖNSTER) 

INMÖNSTER 
UTMÖNSTER V / 

I 

Elektronisk 
logikmaskin 
(mönster-
relaterare) 

Figur 4. Grundläggande principer för en dator. 

Ett systemmönster reglerar således hur ett utmönster skall påverkas av 
ett inmönster. Ett systemmönster kan också påverkas av inmönster. Hur 
systemmönstret påverkas regleras dock av det systemmönster som finns i 
datorn vid varje tidpunkt. Ett utmönster från en dator kan också utgöra 
inmönster eller systemmönster in i en annan dator, det vill säga en dator 
kan kopiera en annan dator. 

Från dessa grundläggande principer är det möjligt att bygga upp 
mycket komplexa datorsystem där systemmönster, inmönster och 
utmönster är kopplade till varandra. Ovanstående bild av en dator måste 
nu kompletteras med anmärkningen att elektroniska mönster kan kopplas 
till allehanda elektronisk apparatur, till exempel tangentbord, 
bildskärmar, skrivmaskiner, elektriska motorer, telefonkablar, sensorer 
av olika typ. Även nervsystem kan ses som elektroniska mönster och kan 
således kopplas till datorer. 

En datortillämpning utgår från två olika sätt att använda den 
grundläggande princip som beskrivits ovan. Systemmönstret kan reglera 
förhållandet mellan in och utmönster. Detta användningssätt benämnes 
vanligen program- eller processorienterat. I det andra använd
ningssättet betraktas systemmönstret som ett minne som kan avläsas 
genom att observera relationerna mellan in- och utmönster. Detta 
användningssätt benämnes vanligen data- eller strukturorienterat. 

Genom att tänka på en strömbrytare kan man lättare få en förståelse 
för de två användningssätten. Å ena sidan reglerar strömbrytaren om 
lampan skall lysa, men å andra sidan kan man genom att betrakta 
lampan dra slutsatser om strömbrytarens läge, under förutsättning att 
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det finns spänning fram till strömbrytaren. Strömbrytaren betraktas i det 
senare fallet som ett minne eller en databank. I de flesta dator
tillämpningar kombineras båda dessa användningssätt i ett mycket 
komplext mönster. 

Jämför vi nu denna beskrivning av grundprinciperna för datorn med 
den grundläggande begreppsram som tidigare beskrivits så kan vi se 
vissa gemensamma drag mellan datorns principer och transformations
processen. 

Transformationsprocessen står för den behandlingsordning som styr 
hur krav och frågor omformas till resultat och aktioner. Datorns 
grundläggande princip kan enligt tidigare beskrivas som ett system
mönster som styr förhållandet mellan in- och utmönster. 

Från detta drar jag slutsatsen att 1) om klienternas frågor och krav 
kan översättas till elektroniska mönster och 2) om mätresultat och svar 
kan styras av elektroniska mönster samt 3) om behandlingsordningen kan 
översättas till elektroniska mönster, så kan en dator utgöra en trans
formationsprocess. 

8.3 Datorn som transformationsprocess 

Med utgångspunkt i bilvalsexemplet tänker jag nu diskutera möjligheter 
att översätta frågor, svar och behandlingsordning till elektroniska 
mönster. 

Jag börjar med klientens, i detta fall bilköparens, fråga. Inledningsvis 
kan sägas att om bilköparen kan uttrycka sin fråga i en bokstavs
kombination som ord så kan frågan också översättas till ett elektroniskt 
mönster. Ord kan nämligen enkelt omvandlas till elektroniska mönster. 

Klienten kan också uttrycka sin fråga i elektroniska mönster genom att 
påverka ett utmönster som därefter får utgöra inmönster. Exempel på 
detta är menybaserade datortillämpningar. De flesta elektroniska mät
instrument fungerar också på sådant sätt. 

Övergår vi nu till att betrakta huruvida svaret från transformations
processen kan utformas som elektroniska mönster kan följande reflek-
tioner göras. För varje dag konstrueras nya apparater som kan styras av 
elektroniska mönster. Även om svaret från en transformationsprocess 
har formen av elektroniska mönster kan dessa mönster styra och därmed 
omvandlas till i det närmaste oanade former av svar. Allt från enkla 
tryckmaskiner och bildskärmar till mycket avancerade elektriska 
apparater. 

Ser vi nu slutligen på huruvida behandlingsordningen i en trans
formationsprocess kan vara i form av ett elektroniskt mönster kan 
följande sägas. Behandlingsordningen i en transformationsprocess 
beskrevs tidigare som frågan om hur givna input kopplades samman med 
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givna output. Enligt avsnitt 8.2 kan just denna koppling ses som en 
grundläggande princip i datorn, det vill säga med elektroniska mönster är 
det i det närmaste alltid möjligt att koppla givna inmönster med givna 
utmönster i en dator. 

Av ovanstående resonemang drar jag slutsatsen att datorn i mycket 
stor omfattning bör kunna fungera som transformationsprocess. 
Annorlunda uttryckt skulle man också kunna säga att en dator arbetar 
med givna input, givna behandlingsregler och givna output. 

8.4. Några begränsningar i datorn som transformationsprocess 

Nedan kommer jag att diskutera begränsningar i datorn som trans
formationsprocess. Därmed kommer jag in på hur datorn kan relateras 
till aktören och de övriga begreppen i den begreppsram som beskrivits 
under avsnitt 8.1.9 På detta sätt erhåller jag underlag för att diskutera 
datorns plats i en grundläggande begreppsram. Ett exempel som belyser 
hur den tysta kunskapens begränsning betraktas från samskapande 
utgångspunkter får utgöra inledning. 

Tyst kunskap - knnskapsfragmentering 
I vissa motortidningar består redovisning av rymlighetstest endast av en 
skala med mellan en till fem stjärnor. I detta fall måste det vara någon 
som utfört en mätning eller några "testare" som gjort en helhets
bedömning av utrymmet. Som utformare av datortillämpningar för 
bilval har man knappast råd att anlita manuella utrymmesbedömare. 
Dessutom kan man knappast låta sig nöjas med så vaga mått. Ett mer 
exakt mått är det tidigare beskrivna resväskemåttet. 

En fråga som gör sig speciellt tydlig i detta exempel går under 
beteckningen tyst kunskap.10 Denna fråga kanske kan sammanfattas i 
frågan: "Vet vi mer än vi kan säga"? 

I anslutning till frågan om tyst kunskap argumenterar Lindholm (1985) 
med stöd från Polanyi (1967) för behovet att skifta fokus mellan dela r och 
helhet. Detta demonstreras bland annat med exemplet att det är 
nödvändigt att bortse från enskilda anletsdrag för att känna igen ett 
ansikte. I bilvalsexemplet skulle detta innebära att utrymmestestaren 
måste skifta fokus mellan enskilda utrymmeskriterier och en helhets
bedömning. 

Tar vi utgångspunkt i Singers mätningsfilosofi11 kan vi resonera om 
tyst kunskap på ett något annorlunda sätt. Hos Singer består helheten av 

9 Den grundläggande idén att expandera perspektivet på datorn från ett strukturellt till ett 
funktionellt system beskrivs i Churchman (1971) sid 44-45. 

^ Denna frågeställning behandlas utförligt i G öranzon (1983). 
11 Singer använder själv inte begreppet tyst kunskap. 
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att ett antal medvetanden eller personer som ständigt skapar och 
omskapar sätt att mäta. Dessa sätt att mäta kan alltid sättas i relation till 
olika ideal. Den tysta kunskapen består därmed hos Singer av en 
potentiell förmåga at t kunna skapa sätt att mäta. 

Lastutrymme i en bil kan således mätas på oändligt många sätt. Varje 
sådant sätt kan sättas i relation till klientintressen, det vill säga 
bilköparens behov. Helhetsbedömningen hos Singer består då i att ett 
antal klientintressen fastställt ett "sammanvägt" eller "samskapat" sätt 
att mäta. Den tysta kunskapen består då i den oändliga mängd "sätt att 
mäta" som ännu inte funnit någon förespråkare i något klientintresse. 

En annan följd av Singers utgångspunkt är att den vanligt 
förekommande distinktionen mellan fragmenterad faktakunskap och 
helhetskunskap förändrar karaktär. Enligt min tolkning av Singer kan 
fragmenterad faktakunskap ses som mätresultat som betraktas fristående 
från det samm anhang där mä tningen sker}1 En sådan tolkning av Singer 
leder också till v issa ställningstaganden om relationen mellan aktören 
och datortillämpningen. 

Klientinflytande via aktörens yrkeskompetens 
Utgår man från Singers mätfilosofi blir aktörens uppgift att fånga upp 
klientintressen samt omvandla dessa till relevanta mätningar för att 
därefter med utgångspunkt från erhållna mätsvar betjäna klienterna. En 
del av dessa mätningar kan då vara i form av datortillämpningar. 
Därmed menas att registrerings- och styrutrustning är kopplade till 
datorer. 

Då mätning i detta sammanhang skall tolkas i vid mening, kan 
aktörens mätningar innebära såväl en fråga till e n annan person som 
avläsning av olika instrument. Aktörens betjäning av klienten kan också 
ske på många olika sätt, exempelvis i samtal eller genom att klienten får 
tillgång till olika former av utrustning eller andra resurser. Aktören kan 
också indirekt via andra personer påverka klientens situation. 

Att anta Singers utgångspunkt innebär således ett ställningstagande 
för ett ständigt utvecklande av sätt att betjäna klientintressen. I denna 
process framstår aktören som betydelsefull. 

Klientinflytande via ledningens sammansättning 
Ovan beskrev jag hur aktören tar hand om klienternas frågor och krav. 
En annan viktig instans där klienternas intressen fångas upp är 
ledningen. Ledningen är sammansatt av representanter för olika klient
intressen samt ofta också av representanter för aktörerna. Var och en av 

Sc även avsnitt 6.1. 
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dessa representanter försöker tolka det intresse de representerar och 
agerar i enlighet med denna tolkning i samband med ledningens beslut. 

Man kan således mycket väl tänka sig ett bilvalssystem som domineras 
av vissa särpräglade klientintressen, exempelvis sportbilsintresserade. 

Klientinflytande via systemutformarens förslag 
Systemutformaren som är det tredje medvetandet i Singers mätfilosofi 
betraktar hur klienter och aktörer interagerar. Systemutformaren är 
sålunda det medvetande som reflekterar över hur klienter bör betjänas av 
aktörer och ledning. Systemutformaren måste således också tolka 
klienter, deras frågor och ideal. 

Systemutformaren kan göra detta dels genom att lyssna till ledningen 
och aktörerna. Dels kan systemutformaren också direkt göra sig till tolk 
för klientintressen. 

I bilvalsexemplet kan ovanstående demonstreras med att system
utformaren har möjlighet att lyssna till den ledning som gett honom 
uppdrag att utforma ett systemförslag. Systemutformaren kan också 
lyssna till den aktör, vanligen försäljare, som utför bilrådgivningen. 
Dessutom kan systemutformaren lyssna till de potentiella kunderna till 
systemet. 

Förutom den nutidsorienterade systemutformaren förespråkar 
systemansatsen enligt kapitel 6 möjligheterna för en historiskt orienterad 
samt en framtidsorienterad systemutformare. Den historiskt orienterade 
inriktar sina ansträngningar på att hämta idéer från andra system
utformare som var eller varit i liknande situation och efterlämnat 
historiska dokument eller mätsystem. Den framtidsorienterade 
koncentrerar i stället sina ansträngningar till at t argumentera för vissa 
etiska överväganden om vad som vore lämpliga förslag med hänsyn till 
framtida generationer. 

I bilvalsexemplet kan den historiskt orienterade systemutformaren 
exemplifieras med någon som argumenterar för att uppgifter om hur 
bekväm bilen är att lasta, exempelvis att lasta en back läskedrycker, 
genom historiska studier visat sig vara efterfrågade uppgifter av 
bilvalsklienter. Den framtidsorienterade kan exempelvis argumentera för 
att ett säkerhetsmått som visar risken för att lasten skadar passagerarna 
vid en trafikolycka. 

Klientinflytande genom datortillämpningen 
Här är det nödvändigt att mer ingående behandla förhållandet mellan 
datortillämpning och klient, aktör, sytemutformare och ledning. 

Rent generellt kan man säga att om tidigare generationers system
utformare ofta gett sina förslag i form av muntliga eller nedtecknade 
förslag på hur aktörer bör betjäna klienter, så har dagens system-
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utformare möjlighet att formulera dessa förslag i form av 
datortillämpningar. Som tidigare beskrivits så kan datortillämpningar 
också utformas så att de själva utför mätningar, de kan också utrustas 
med en i det närmaste obegränsad möjlighet till handlingar. System-
utformaren kan således utforma en datortillämpning som såväl fångar 
upp klientintressen som vidtar handlingar för att betjäna klientintressen. 

Systemutformaren kan således betrakta datortillämpningen som en 
aktör som måste utformas för att samverka med andra aktörer i en 
verksamhet. 

Egenintr esset 
Eftersom ledning, aktörer och systemutformare också kan vara personer 
med ideal för sin egen framtid, kompliceras det ovan beskrivna 
ytterligare. Ett mera oskyldigt exempel kan förtydliga. Ledningen kan 
exempelvis driva sina egenintressen om exotiska studieresor, aktörerna 
sina egenintressen av exotiska studiekurser och systemutformarna sina 
intressen av deltagande i exotiska konferenser. 

Med utgångspunkt i en samskapande kunskapsuppfattning är dock 
klientintresset ett överordnat intresse. I en marknad regleras detta med 
klienternas val av verksamhet. I en offentlig verksamhet visar sig det 
överordnade klientintresset i samband med politiska val och genom att 
medborgare anlitar revisorer. I offentliga verksamheter kan klient
intresse således också benämnas medborgarintresse. 

8.5 Sammanfattande diskussion 

Ovanstående resonemang visar att utformning av en transformations
process, som enligt avsnitt 8.3 till stor del kan ombesörjas med hjälp av 
datorer, måste ses som en mycket sammansatt uppgift med utgångspunkt 
från en samskapande kunskapsuppfattning. 

Inflytandet från klienter kan således ske på flera sätt. Förutom ett 
direkt inflytande genom bland annat val av verksamhet så sker 
inflytandet genom att ledning, systemutformare och aktörer tolkar 
klientintressen. Dessa tolkningar kan bli mycket olika vilket ofta medför 
en konflikt. Förutom en konflikt mellan olika klientintressen finns således 
en konflikt mellan olika tolkningar av ett klientintressen. Det är också 
viktigt att påpeka att klient, aktör, ledning och systemutformare är 
medvetanden (minds) som kan representeras av en eller flera personer. 

Med stöd av det ovan förda resonemanget kan jag nu utvidga den i 
avsnitt 8.1 beskrivna begreppsramen på så sätt att transformations
processen ses som ett samspel mellan olika aktörer, där dator
tillämpningar betraktas som en typ av aktörer. I stället för begreppet 
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transformationsprocess vill jag föreslå begreppet verksamhet som torde 
ge riktigare associationer för de flesta. 

Vilket begrepp som är lämpligast för att beteckna datorer insatta i ett 
tillämpningsammanhang kan också diskuteras. Vanliga begrepp är ADB-
verktyg, datorsystem, datasystem, databas, beslutsstödsystem, expert
system, kunskapssystem mm. Ofta innebär olika begrepp att man använt 
olika utgångspunkter i form av bakomliggande filosofi eller grund
läggande idéer.13 Som ett begrepp för tillämpning av datorer i en 
verksamhet använder jag begreppet datortillämpning. Den föreslagna 
begreppsramen består därmed av följande begrepp: 

klienter betjänas av aktiviteter i verksamheten. 

sy stemutformare föreslår aktiviteter i verksamheten 

ledning beslutar om verksamhetens utformning. 

aktörer betjänar klienter i en verksamhet 

datortillämpningar kan ses som typer av aktör i verksamheten 

systemfilosofer föreslår användning av dessa begrepp. 

Mot bakgrund av denna begreppsram är det nu möjligt att mera i detalj 
diskutera möjligheter och begränsningar i datortillämpningar. För att 
göra detta kommer jag att använda idéer från Mason (1981). 

Mason som enligt tidigare utgår från en samskapande kunskaps
uppfattning, utvecklar några grundläggande begrepp för administrativa 
informationssystem. Dessa begrepp kan ses som en detaljering av 
förhållandet mellan aktören och datortillämpningen i den ovanstående 
begreppsramen. Den följande diskussionen utgör på så sätt en beskriv
ning av ett samskapande sätt att betrakta datortillämpningar där de 
grundläggande begreppen och deras relationer förtydligas ytterligare. 
Med detta underlag kan jag därefter diskutera hur förändringsproblemet 
kan hanteras från samskapande utgångspunkter. 

Mason diskuterar och utvecklar några begrepp för hur system-
utformaren kan välja olika principer för att utforma ett datorbaserat 
informationssystem. För att rätt kunna förstå Masons resonemang är det 
nödvändigt att först säga något om relationerna mellan ett datorbaserat 
informationssystem och en samskapande datortillämpning. 

Sammanfattat kan man säga att informationssystembegreppet 
fokuserar på frågor om hur aktören skall informeras för att kunna fatta 
beslut. Begreppet samskapande datortillämpningar har däremot ett 
vidare fokus där även frågor om hur aktörens beslut drabbar eller 

Detta tema diskuteras i Ivanov (1986a). 

8. En syntetiserande begreppsram 

105 



betjänar klienten tas i beaktande. Mason begränsar sig således till att 
behandla aktörens förhållande till datortillämpningen. I sin diskussion 
utgår Mason från fem olika aktiviteter som endera kan ligga i 
informationssystemet eller utföras av aktören. Dessa aktiviteter är: 

1 Val av de fysiska aktiviteter eller objekt som bör beaktas av 
informationssystemet. I bilvalsexemplet kan detta exemplifieras med 
valet av att mäta lastförmåga. 

2 Val av mätningar eller observationer på källan. Denna aktivitet kan 
motsvara ett val att mäta lastutrymme med exempelvis resväskor av 
tre standardstorlekar. 

3 Val av regler och samband. Exempel på en sådan regel kan vara att 
stora väskor ger 3 poäng, mellanväskor ger 2 poäng och små väskor 
ger 1 poäng. 

4 Val av kriterier för beslut. Ett sådant kriterium kan då vara att över 5 
poäng betraktas som rymlig bil. 

5 Val av beslut eller handling. Ett beslut eller handling kan vara att bilar 
över 5 poäng rekommenderas för barnfamiljer. 

Mason beskriver därefter hur det är möjligt att låta dessa aktiviteter i 
olika grad ingå i informationssystemet. Låter man endast första aktivi
teten ingå kan informationssystemet ses som en databank, medan om 
man låter alla aktiviteter ingå så kan informationssystemet ses som en 
självständig beslutsfattare. För varje aktivitet som byggs in i 
informationssystemet så byggs också ett val in. Mason benämner sådana 
inbyggda val för dolda antaganden, då de ofta blir ouppmärksammade av 
aktören. 

Mason menar nu att det är en viktigt att aktören, för att inte bli lurad 
eller missledd, bör vara införstådd med de antaganden eller val som 
gjorts i informationssystemet. En aktör som exempelvis skall rådge en 
bilvalsklient som tänker sig frakta skidor, kan bli grundlurad genom att 
använda ett rymlighetsmått som baseras på antal resväskor. 

När det gäller lösningen till detta problem blir Mason mera trevande. 
Kanhända går det dock att utforma informationssystem som visar sina 
inbyggda antaganden. Sådana informationssystem benämnes systemiska. 
Mason redogör också översiktligt för en strategi att utforma systemiska 
informationssystem, som han benämner dialektisk.14 Idén i dialektiska 
informationssystem är att låta aktören bli utsatt för en redovisning från 
informationssystem som använder olika antaganden. Informations-

Några tidiga idéer om systemiska informationssystem återfinns också i Churchman (1973) 
sid 114-117. 
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systemen skall så att säga debattera med varandra framför aktören som 
därigenom antas få bättre grund för sitt beslut. 

Som en praktisk framkomstväg för denna typ av informationssystem 
föreslår Mason att informationssystemet alltid bör innehålla ett 
alternativförslag med andra antaganden än de vedertagna. På så sätt 
tänker sig Mason att det vedertagna sättet att göra antaganden måste 
försvara sin plats som det gällande. Praktiskt tänker sig Mason att två 
förespråkare eller representanter för de två antagandesystemen får 
debattera med varandra. 

Översätter vi Masons teser till bilvalsexemplet så skulle det innebära 
att företrädare för två olika sätt att mäta lastutrymme fick argumentera 
för sina uppfattningar inför en aktör. 

Hur detta skall tillämpas i datorbaserade informationssystem vill inte 
Mason ha någon uppfattning om. Hans förmaning eller slutsats blir i 
stället att det är dags för dagens utformare av administrativa dator
tillämpningar att besinna sin verksamhet. 

Denna uppmaning till b esinning leder tillbaka till kapitel 2 där jag 
beskriver mitt eget behov av att besinna den datoriseringsprocess som jag 
deltog i. Denna avhandling kan då ses som ett resultat av att jag besinnat 
eller reflekterat över min verksamhet. Som beskrevs i kapitel 7 så är en 
viktig slutsats av detta arbete att vi för närvarande befinner oss i ett 
genomgripande skifte mellan två kunskapsuppfattningar. Mason 
representerar där en kunskapsuppfattning där det är legitimt och viktigt 
att tala om dolda antaganden och diskussioner mellan olika synsätt. Det 
är också följdriktigt att forskare med denna kunskapsuppfattning med 
stor oro ser på dagens utveckling av datortillämpningar. De ser hur 
antagandestrukturer byggs in i datortillämpningar där de blir dolda och 
oåtkomliga för en diskussion. 

Anledningen till att jag beslutade besinna mig inför min verksamhet 
var dock primärt inte en oro över att dolda antaganden byggs in i 
datortillämpningar. Min oro väcktes då jag började inse att de regler och 
de data som utgör datortillämpningars kärna ständigt degenererar på 
grund av förändringar i datortillämpningens omvärld. Om jag nu blickar 
tillbaks på detta förändringsproblem i ljuset av vad som ovan sagts om 
datortillämpningar utifrån en samskapande kunskapsuppfattning kan jag 
dra följande slutsats: 

Datortillämpningar ingår i en verksamheter som dels betjänar 
företrädare för klientintressen och dels står under kontinuerligt in
flytande från sådana företrädare. 

I följande kapitel skall jag genom att i två exempel tillämpa det 
samskapande sättet att betrakta datortillämpningar försöka att 
ytterligare förtydliga och visa på dess tillämpbarhet. 
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9. TVÅ PRAKTIKEXEMPEL 

Med ett exempel från reseförmedling och ett exempel från en debatt om 
ett datorbaserat forskningsregister kommer jag nedan att tillämpa och 
diskutera den samskapande begreppsramen. Därmed hoppas jag att 
ytterligare kunna påvisa de samskapande idéernas tillämpbarhet. 

9.1 Reseförmedling 

Även om jag här kommer att föra ett resonemang med utgångspunkt från 
en verksamhet som förmedlar resor, så är det viktigt att notera att 
motsvarande resonemang går också att föra för andra förmedlande 
verksamheter såväl inom tjänste- som kunskaps- och varuförmedling. 

Klient 
Ett viktigt begrepp är klient. Klienter vill få sina krav och frågor uppfyllda 
och besvarade. 

1^ett reseförmedlingssystem kan man åtminstone identifiera två 
klientgrupper. Dels sådana som vill resa, och dels sådana som har resmål 
att erbjuda. Mellan dessa klientgrupper kan vi identifiera en förmedlande 
verksamhet. Aktörerna, som befinner sig i verksamheten, tar emot 
klienternas frågor och krav. 

För att kunna ställa frågor och krav använder klienterna synteser eller 
skapade referensideal som är under ständigt omskapande. Detta 
omskapande eller samskapande, som kan härledas från Singers 
kalibrering, utgör en central idé i den utvecklade begreppsramen. Ett 
exempel på syntes som klienterna i detta fall kan använda är "solresa". 
"Solresa" är således ett skapat ideal som en klient kan använda för att 
exempelvis ställa frågan: "Har ni någon lämplig solresa för mig"? Enligt 
tidigare kan "solresa" också ses som en mätskala, det vill säga en 
reseförmedlare kan mäta eller väga olika resealternativ mot "solresa". 
Denna mätning är en del av den behandlingsordning eller verksamhet 
som omsätter klientens fråga till de svar och aktioner som är ämnade att 
uppfylla klientens krav. 

Att varje mätskala kan sättas i relation till klientintressen kan 
demonstreras med att "solresa" kan relateras till e tt ideal för en grupp 
klienter, medan exempelvis "affärsresa" eller "sportresa" kan relateras 
till andra klientintressen. 

I verksamheter finns det ofta många klienter med mer eller mindre 
olika klientintressen och således olika uppfattning om vad som 
exempelvis bör vara en "solresa". Dessa klientintressen kan påverka 
verksamheten genom olika kanaler. 
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Dels sker en kanalisering via representanter för klientgrupper som 
etablerat sig som ägare eller ledning för verksamheten. Några pensio
närsföreningar kan exempelvis ha gått samman och etablerat en 
reseförmedlingsverksamhet. 

Dels kanaliseras klientintressen via systemutformare som med hjälp 
av olika typer av undersökningar och efterforskningar, exempelvis 
sammanställning av svar från resenärer, ger förslag på hur verksam
heten kan utformas. 

Klientintressen kan också kanaliseras via aktörens, i detta fall 
reseförmedlarens, direktkontakt med klienten. 

Dessa är således tre sätt på vilka klientintressen kan utöva inflytande 
över ett samskapande av mätskalor eller synteser i en verksamhet. 
Mätskalorna implementeras eller materialiseras på olika sätt i 
verksamheten, exempelvis genom arbetsrutiner, resekataloger, fråge
formulär mm.1 Sammantaget utgör de implementerade mätskalorna den 
behandlingsordning enligt vilken klientens frågor och krav omsätts till 
svar och aktioner. Dessa svar och aktioner kan i sin tur sägas vara 
skapande i så måtto att de syftar till att skapa nya livsbetingelser föröde 
kravställande klienterna. Ett exempel kan förtydliga. 

En rese-klient som efterfrågar en solresa kan exempelvis få följande 
svar: "På orten XX har det varit molnfritt denna månad de senaste 
hundra åren. Att resa till XX är således en garanterad solresa". Ett annat 
svar kan emellertid vara att varna klienten för de allvarliga följderna av 
att utsättas för alltför stark sol och samtidigt föreslå ett resmål med mer 
växlande väder. Ytterligare ett svar kan vara att visa var de största 
solchanserna finns och samtidigt erbjuda solskyddande hjälpmedel. 
Reseförmedlingsverksamheten bidrar således med svar och aktioner 
aktivt till att skapa nya livsbetingelser för klient-resenärerna. 

Om vi nu sammantar de tidigare beskrivna möjligheterna för klienter 
att omskapa verksamheten med ovan beskrivna möjligheter för 
verksamheten att omskapa klienternas livsbetingelser, så framträder 
huvudkonturerna av det samskapande betraktelsesättet. 

I samband med implementering av de mätskalor som representerar 
klientintressen är systemutformaren av central betydelse. Det är 
nämligen systemutformaren som utarbetar förslag på vilken behan
dlingsordning som bör gälla. Jag skall därför nedan uppehålla mig vid 
systemutformaren. 

1 Se avsnitt 11.1 Generella idéer om implementering. 
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Sys t em u tfo rtnare 

Från praktikfallen i kapitel 3 drog jag slutsatsen att systemutformarens 
kunskap har stor betydelse för de förslag han ger. Nordin (1983) 
diskuterar detta förhållande och sammanfattar diskussionen i begreppet 
paraprax. Med detta menar han bland annat den uppsättning idéer, 
rutiner och verktyg som systemutformaren använder för att arbeta fram 
förslag till verksamhetens utformning. 

Man kan säga att jag i denna avhandling inledningsvis tar upp några 
frågor som inte ingick i det paraprax som jag då som systemutformare 
befann mig i. Arbetet med dessa frågor har lett mig till att identifiera två 
grundläggande paraprax för systemutformare. Ett avbildande och ett 
samskapande paraprax. Churchman som varit en av mina viktigaste 
inspirationskällor använder begreppen "objective planner" och "ideal 
planner" för att beteckna arbetssätt som påminner om avbildande och 
samskapande paraprax.2 "Objective planner" arbetar titifrån givna mål 
medan "ideal planner" arbetar utifrån ideal som ständigt omskapas. 

Det jag försöker göra i denna avhandling är i detta perspektiv bland 
annat att arbeta fram en begreppsapparat som kan tjäna som grund för 
ett samskapande paraprax för utformning av datortillämpningar. 

Ett sätt att lära känna det samskapande parapraxet bättre kan vara 
att betrakta avbildande systemutformare från samskapande utgångs
punkter. Den avbildande systemutformaren framträder först tydligt i 
samband med upplysningstiden.3 Då hade han inte datorer till sin hjälp 
men väl papper och penna. Med dessa instrument kunde han beskriva 
verkligheten som den var.4 I dag har den avbildande systemutformaren 
datorer till sin hjälp. I dessa kan han lagra mångfaldigt mera komplexa 
beskrivningar av verkligheten. 

Från samskapande utgångspunkter är det "ett steg på rätt väg", när 
den avbildande systemutformaren börjar tala om att varje avbildning 
eller modell måste vara relaterad till ett syfte. Begreppet syfte kan 
nämligen leda systemutformaren till at t börjat tänka i banor av "vems 
syfte". Därigenom har han närmat sig den samskapande systemut
formarens utgångspunkter. Ett exempel på denna typ av system
utformare är svenska datainspektionen under ledning av Jan Freese5 som 
vid ett flertal tillfällen kritiserat datainsamlingar eller avbildningar utan 
uttalat syfte. 

2 Se Churchman (1979) sid 85-88. 
3 Se kapitel 4. 
4 Lindholm (1985) sid 75, beskriver Galilei och Newton som tidiga avbildare. 
5 Se exempelvis Freese (1987). 
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Mycket vanliga har dock varit de "excesser i systembygge"6som 
Persson (1976) beskriver. Sådana excesser karaktäriseras av att systern-
utformarna bygger alltmera komplexa avbildningar av verkligheten. 
Dessa avbildningar blir dock snart helt oanvändbara. Ett symtom på 
denna utveckling är den kritiska synpunkt som ofta riktas till system-
utformare och som säger att det är inte mer data som behövs utan bättre 
data. En aspekt av problemet brukar också beskrivas under begreppet 
kunskapsfragmentering. Ingelstam (1985) ger en välformulerad be
skrivning av kunskapsfragmentering som han menar kan få a llvarliga 
följder för hela vårt samhälle om den tillåts slå igenom hårdare. 

Överfört på reseförmedlingsexemplet så skulle kunskapsfrag
mentering bl a kunna innebära att data om olika resmål samlades, utan 
någon hänsyn till om några klienter kunde anse dessa mätningar 
betydelsefulla utifrån sina ideal. 

För den samskapande systemutformaren kan kunskapsfragmentering 
synas som ett tragikomiskt skådespel. En ond cirkel där lösryckta data 
skapar osäkerhet som i sin tur leder till insamling av mer lösryckta data 
och så vidare.7 

Ett ännu större tragikomiskt skådespel ser den samskapande 
systemutformaren i den utbyggda process där data, i datorer, kopplas 
samman med olika typer av aktioner. Från samskapande utgångspunkter 
föreslår den avbildande systemutformaren datorbaserade besluts
maskiner där sambandet med olika klientintressen är helt dolt eller 
oreflekterat. 

Detta skådespel är dock inte så tragiskt så länge klienterna har frihet 
att välja om de vill bli hjälpta eller åtgärdade av verksamheten. Om en 
reseförmedling exempelvis har infört en beslutsmaskin, som på klientens 
fråga om vilka nöjen som ingår i en viss solresa ger svaret: "På solresor 
ingår inga uppgifter om nöjen". Då kan klienten troligen välja att söka 
svaret hos en annan reseförmedlare. Reseförmedlarverksamheten mister 
åter en kund. 

Allvarligare är det då med de offentliga verksamheter där klienten har 
mindre möjligheter att välja betjänande verksamhet. Här kan det kanske 
vara befogat att tala i termer av ett dolt förtryck. 

I följande tillämpningsexempel får vi en tydlig demonstration av hur 
skillnaden i utgångspunkter mellan den avbildande och den samskapande 
systemutformaren avspeglas i en diskussion om en datortillämpning. I 
detta exempel gäller det ett datorbaserat forskningsregister. Av utrym
messkäl kommer jag att starkt begränsa urval av inlägg och aspekter i 
debatten. 

6 Se Persson (1976), sid 94,95. 
7 Se Persson (1976) sid 69-77. 
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9.2 Debatten kring ett datorbaserat forskningsregister 

Introduktionen av detta praktikfall inskränker sig till att jag berättar att 
det rör sig om ett datorbaserat forskningsregister där uppgifter om ett 
antal personer insamlas över en längre tidsperiod. 

Debatten 
A. Christensen8 beskriver träffsäkert hur forskarna i bästa välmening 
arbetar för att kunna ge en så fullständig kartläggning som möjligt. Detta 
för att denna kunskap skall kunna bilda ett säkert underlag för olika 
åtgärder. De forskare Christensen beskriver benämner jag avbildande 
systemutformare. S. Johanssons inlägg9 är en bra bekräftelse på den 
avbildande systemutformares strävanden. Johansson ger också en 
ypperlig beskrivning på hur hela detta arbete, som i det närmaste 
innefattar all samhällsvetenskaplig forskning i Sverige, håller på att 
torpederas genom att kritiker underblåsta av massmedia försvårar 
datainsamlingen. 

Som den främste "torpeden" utnämnes J. Freese10 som, utifrån erfa
renheter från statlig förvaltning, hävdar att dataregister utan uttalade 
syften kan vara värdelösa och skadliga. 

En annan "kraftfull torped" inträder i debatten i form av J. Is rael11. 
Israel har utifrån gediget kunskapsfilosofiskt arbete dragit slutsatsen att 
det måste vara något grundläggande fel i den samhällsvetenskapliga 
metod som de avbildande forskarna använder. Han anför en mängd 
kritiska synpunkter som kan sammanfattas med att det är en illusion att 
tro att blotta insamlandet av data skall leda till hållbara teorier. Sådant 
insamlande utgör endast en fara för den enskildes integritet. 

Christensen, som i sin kritik mot forskningsregistret också i Johanssons 
ögon måste synas vara en "torped" mot samhällsforskning, uttrycker en 
synpunkt som ligger den samskapande sys temutf orma rens uppfattning 
nära. Hon menar att de avbildande forskarna tycks vara helt blinda fö r 
att de kartläggningar som görs innehåller ett inbyggt förtryck. Hon 
menar också att människor har en intuitiv uppfattning av att kart
läggningarna är kopplade med åtgärder som kommer att riktas mot dem. 
Därför kommer människor att värja sig mot denna typ av 
samhällsforskning. 

8 Christensen A. (1986) Vetenskapens blinda fläck, Dagens Nyheter 13 mars 1986. 
9 Johansson S. (1986) Freese har misslyckats, Dagens Nyheter 24 feb 1986. 
10 Freese J. (1986) Forskare utanför lagen, Dagens Nyheter 28 februari 1986 
11 Israel J. (1986) Meningslös Dataforskning, Dagens Nyheter 3 mars 1986. 
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Hennes synpunkter bestyrks genom ett inlägg av en av de undersökta 
människorna, Runefelt12. Denne jämför forskarna med en främmande 
makt helt utanför demokratisk kontroll och manar därför till gerillakrig. 

Johansson13 menar också att det är krig, och striden gäller det öppna 
samhället och demokratin. På motsvarande sätt som pressen och 
domstolarna är hörnpelare i en demokrati, så är samhällsforskningen det 
menar Johansson. Medborgarna låter organisera fri forskning i 
förhoppningen att denna forskning skall bidra med fakta och sann 
kunskap om samhällsutvecklingen. För att en demokrati skall fungera 
måste det finnas samhällsforskning och därigenom fakta som underlag 
för beslut, så kanske man kan sammanfatta Johanssons ståndpunkt. 

I ett inlägg framför T. Theorell14 synpunkter som tycks förena 
Johanssons och Christensens ståndpunkter. Han menar att olika 
befolkningsgrupper har olika stor nytta av de kartläggningar forskarna 
arbetar fram. Som exempel tar han register över olika typer av 
yrkesskador. Från detta drar Theorell slutsatsen att samhällsforskning är 
ett vitalt intresse i en demokrati. 

Kommentarer från samskapande utgångspunkter 
Den samskapande systemutformaren ser naturligtvis att debatten med 
Theorells inlägg närmar sig de synpunkter som han själv skulle framföra. 

Antar man på allvar Theorells ståndpunkt så innebär detta att man 
som forskare erkänner att alla mätningar kan relateras till samhälls
gruppers eller klienters intressen. Hur man då som forskare skall agera 
för att undgå att bli en omedveten konsult åt vissa samhällsgruppers 
intressen är en fundamental fråga. 

Egentligen är detta en annan sida av det förändringsproblem som jag 
började betrakta i det inledande exemplet från medicinsk forskning. Detta 
problem tvingade mig att göra historiska och kunskapsfilosofiska 
utvidgningar. Med de ögon jag därefter fått kan jag se ett mycket stort 
kunskapsförtryck genom en mängd datortillämpningar, allt från det stora 
sammanhanget, exempelvis internationella miljöregister,15 till de små 
sammanhangen exempelvis begränsade kvalitetsmätningar. I de flesta 
sammanhangen möjliggöres detta förtryck av "konsulter" som kallar sig 
objektiva forskare. 

Jag vill dock inte påstå mig vara så mycket bättre själv, men jag 
kämpar med problemet. I följande kapitel skall jag därför utveckla 
ytterligare idéer om hur en systemutformare kan arbeta från sam

12 Runefelt E. (1986) Moroten, Dagens Nyheter 17 februari 1986. 
13 Johansson S., (1986) Striden Gäller demokratin, Dagens nyheter 5 mars 1986. 
14 Theorell T. (1986) Svaga har nytta, Svenska Dagbladet 3 mars 1986. 
15 I avsnitt 11.4 ges exempel på ett sådant register. 
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skapande utgångspunkter. En naturlig utgångspunkt blir då att diskutera 
hur förändringsproblemet kan hanteras. 
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10. SLUTSATSER FÖR UTFORMNING AV DATORTILLÄMP
NINGAR 

Genom att diskutera hur förändringsproblemet kan beskrivas utifrån en 
samskapande begreppsram erhålles en riktningsangivelse till hur 
förändringsproblemet kan hanteras och därmed även en utgångspunkt 
för utformning av datortillämpningar. 

10.1 Förändringsproblemet 

En avbildande problemuppfattning 
Med hjälp av tänkt exempel från hemmiljön skall jag försöka förtydliga 
problemställningen. Tänk er en installation av ett datorbaserat system för 
att reglera temperaturen i en bostad. Efter en utredning om arbetstider, 
aktiviteter i olika rum och så vidare så har man en bra avbildning av 
systemet eller applikationen. Denna kan sedan användas som underlag 
för att utforma själva reglersystemet. När allt arbete är klart och 
systemet installerat händer följande: 

Någon i familjen byter arbete och får ändrade arbetstider. Det kan till 
och med i vissa ytterlighetsfall hända att i den nya situationen så betyder 
arbete att personen vistas i bostaden medan fritid betyder att personen är 
borta från bostaden. Svåraste problemet är dock att vad som är lagom 
varmt förändras hela tiden. Speciellt vanligt är att utredningen om 
temperaturreglering kan påverka uppfattningen om vad som är lagom 
temperatur. Exempelvis genom en ökad medvetenhet om energikost
nader. 

I de flesta administrativa system sker kontinuerligt denna typ av 
förändringar i stor skala. I det medicinska exemplet som refererades i 
kapitel 2 yttrade sig förändringarna bland annat i att nya forsknings
intressen uppstod. Alla förändringar av denna typ blir nu ett problem om 
de inte är förutsedda vid installationen. Installationen blir "föråldrad" 
och är således i behov av justering eller "uppdatering". 

Detta uppdateringsarbete innebär att man utvecklar och förfinar 
avbildningen så att den blir mer verklighetsnära. Detta kan göras genom 
att man inkluderar fler faktorer och samband som gör systemet allt mer 
detaljerat. Det paradoxala inträffar då ofta att ju mer man försöker få 
avbildningen att bli mer precis och dynamisk genom att exempelvis i 
temperaturexemplet avspegla årstidernas växlingar de boendes ålder 
och så vidare, desto mer ökar behovet att förändra avbildningen eller 
modellen av verkligheten. 

Med utgångspunkt i det arbete som redovisas i kapitel 5, 6 och 7 kan 
förändringsproblemet enligt ovan ses som symptom på att vi använder en 
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alltför begränsad kunskapsuppfattning. Ovanstående problemformule
ring innefattar nämligen det grundläggande antagandet att verkligheten 
kan avbildas. 

En samskapande problemuppfattning 
Slutsatsen i kapitel 7 var att vi hellre borde utgå från att verkligheten 
ständigt omskapas. Det är "sätt att mäta" som ger oss uppfattningar om 
verkligheten. Dessa sätt att mäta, som är under ständigt omskapande, är 
alltid relaterade till olika individers ideal. 

Att mäta lagom värme i en bostad eller god kvalité hos en 
registrering bör således ses i ett sammanhang av att någon 
vill mäta värme, eller kvalité för att kunna uppnå en ideal 
värme, eller kvalité. 

När vi börjar se tillvaron på detta sätt ser vi snart att alla mätningar är 
resultatet av en sammanvägning av krav från olika intressen. Även vid 
konstruktion av det enklaste system för reglering av bostadstemperatur 
kan vi se hur mätning är relaterad till olika intressen. Låter man 
exempelvis temperaturen styras av arbetstider så uppstår direkt frågan 
om vems arbetstider. Skall man ta hänsyn till att frun slutar tidigare en 
dag i veckan? Skall ungdomarnas skoltid räknas som arbetstid i systemet 
eller skall man strunta i ungdomarnas ideal att huset är varmt när de 
kommer hem till sitt eftermiddagsfika? Kanske skall man medvetet hålla 
temperaturen i huset nere under eftermiddagen så att ungdomarna håller 
sig ute i "friska" luften vilket är nyttigt för dem? 

Med en samskapande kunskapsuppfattning uppenbaras 
således den sociala konfliktfyllda karaktären av alla mät
ningar. 

Betraktar man förändringsproblemet i ljuset av en samskapande 
kunskapsuppfattning har hela problemet ändrat skepnad. I en 
samskapande kunskapsuppfattning är mätningar under ständigt socialt 
omskapande. Att programmera in avbildningar eller modeller i 
datortillämpningar ter sig från samskapande utgångspunkter som ett 
omedvetet förtryck av sociala intressen. 

Att anta en samskapande kunskapsuppfattning ger också nya 
infallsvinklar till lösningar på förändringsproblemet som nu ändrat 
skepnad till ett förtrycksproblem. 

10.2 Färdriktning att söka lösningar 

I detta avsnitt skall jag ange i vilken riktning jag ser lösningar som ligger i 
linje med den ovan gjorda problemformuleringen. För att göra detta är 
det nödvändigt att göra en mer noggrann problembeskrivning. Som 
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utgångspunkt för denna beskrivning använder jag Masons idéer om 
systemiska informationssystem som redovisades i föregående kapitel. 

Mason (1981) k oncentrerar sitt resonemang på aktörens förhållande 
till datortillämpningen. Denna avhandling tar dock sin utgångspunkt i 
Singers mätningsfilosofi och systemansatsen som ger ett vidare 
perspektiv. I detta perspektiv utgör aktören och datortillämpningen 
tillsammans det referensideal som svarar mot de krav och frågor som 
klienten ställer. 

Aktörens relation till datortillämpningen måste således ses i ett större 
sammanhang där även klient, ledning och systemutformare är viktiga 
begrepp. I bilvalsexemplet kan detta åskådliggöras på följande sätt: 

Mason fokuserar uppmärksamheten på förutsättningar för en aktör 
att fatta riktiga beslut om vilka råd som bör följas i samband med att 
någon står i begrepp att välja bil. Viktiga förutsättningar är då enligt 
Mason att aktören är medveten om de antaganden som är gjorda vid 
utformningen av informationssystemet. Det vill säga aktören skall vara 
medveten om att det finns alternativa sätt att exempelvis mäta 
lastutrymmet i en bil. Aktören skall också vara medveten om de 
överväganden som gjorts vid valet av sätt att mäta. I bilexemplet kunde 
sådana överväganden vara att mätningen exempelvis utformats för att 
kunna mäta hur många resväskor som ryms. Den lösning som Mason 
föreslår för att göra aktören medveten om underliggande antaganden 
blir då att låta aktören lyssna till mätresultat och tillhörande 
argumentering från företrädare för alternativa sätt att mäta. 

Utgår man från ett samskapande betraktelsesätt måste man utvidga 
Masons resonemang till att även innefatta klienten, det vill säga den som 
betjänas av mätningen. En viktig idé i det samskapande betraktelsesättet 
är nämligen att klienternas intresse av att skapa sätt att mäta som 
gynnar just deras intressen utgör en drivmotor för ett kontinuerligt 
samskapande av nya sätt att mäta. Idealet i detta betraktelsesätt är också 
att allt flera klienters intressen skall inkorporeras i det "rådande sättet att 
mäta" eller referensidealet. 

I bilexemplet kan detta exemplifieras med en strävan att exempelvis 
utveckla mätmetoder för lastutrymme som täcker in så många 
transportbehov som möjligt. Detta inbegriper även att hänsyn skall tas 
till tidigare erfarenheter av "vad folk brukar frakta" liksom ett 
förutseende av "vad folk mest troligt skulle vilja frakta". 

En slutsats från ovanstående resonemang är att inte endast aktörer 
bör vara medvetna om grundläggande antaganden i informations
systemet, vilket Mason förordar. Med utgångspunkt i Singers mätfilosofi 
och ett samskapande betraktelsesätt drar jag slutsatsen att klienterna är 
de primära intressenterna, medan aktörerna mera sekundärt har att 
tolka klientintressen. Från denna slutsats hämtar jag grund till en 
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lösningsriktning som pekar mot behovet att göra klienter uppmärksam ma 
pä grundlägg ande antaganden som ligger inbyggda i en verksamhet. 

För att beskriva denna lösningsriktning mera noggrant kommer jag att 
utgå från den begreppsram som beskrevs i avsnitt 8.5. Denna 
begreppsram är enligt tidigare en utveckling från Singers grundläggande 
idéer. 

Som tidigare beskrivits så är ledningen ett viktigt forum där 
klientintressen sammanväges. Därav drar jag slutsatsen att det inte är 
tillräckligt att göra klienten uppmärksam på existensen av 
grundläggande antaganden. Det är också nödvändigt att göra klienten 
uppmärksam på de fora som han kan påverka för att få sina intressen 
beaktade. Ledningen är ett viktigt sådant forum. 

I ledningen kan förutom representanter för nu aktiva klienter och 
klientintressen även finnas representanter och synpunkter som företräder 
en historisk kunskap. Det kan också finnas representanter för mer 
nutidsorienterade forskare som försöker kartlägga aktuella 
klientintressen. Slutligen kan det finnas representanter för framtids-
orienterade forskare som försöker åskådliggöra möjliga framtider. 
Sammantaget benämnes dessa kunskapsrepresentanter systemut-
formare. Som tidigare beskrivits så existerar i dag både avbildande 
systemutformare/forskare som anser sig helt neutrala i förhållande till 
klientintressen och sådana som accepterar att alla förslag till m ätningar 
kan relateras till klientintressen. I båda fallen är dock systemutformarens 
synpunkter av betydelse för klienten. Det är således viktigt att göra 
klienten uppmärksam på systemutformarens betydelse. Med andra ord: 
klienter bör göras uppmärksamma på möjligheten att anlita forskare och 
utredare för att få sina klientintressen formulerade och beaktade. 

I ledningen kan också finnas representanter och synpunkter som 
företräder den verksamhet som skall uppfylla klienternas krav och 
frågor. Enligt tidigare benämnes dessa för aktörer. Aktörer tar emot 
klienternas frågor och krav samt transformerar dessa till mätningar och 
aktioner eller svar till klienterna. I avsnitt 8.5 beskrev jag hur denna 
transformationsprocess kunde göras mer eller mindre mekanisk med 
givna indata, behandlingsregler och utdata. Jag beskrev också hur en 
datortillämpning kan ses som en logikmaskin, vanligen elektronisk, där 
indata, behandlingsregler och utdata är förutbestämda eller 
programmerade. Med hjälp av idéer från Mason (1981) beskrev jag hur 
bestämning eller val av indata, behandlingsregler och utdata kan ses som 
val av grundläggande antaganden eller som skapande av ett 
referensideal. 

Jag beskrev också på vilket sätt en större eller mindre del av 
referensidealet kan ligga i datortillämpningen respektive hos aktören. 
Ofta beskrivs detta som grad av automation. En aktör som helt arbetar 
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efter egna omdömen utgör där ena ändpunkten på skalan medan den 
andra ändpunkten representeras av en verksamhet där hela referens
idealet är implementerat i en maskin. Sådana verksamheter benämnes 
ofta tekniska system. Mycket har sagts och mycket finns att säga om den 
process som resulterar i att aktörer med förvärvade yrkeskunskaper 
ersätts av maskiner. I det perspektiv som framföres i denna avhandling 
koncentreras dock problemet till klientens möjlighet att få sina intressen 
tillgodosedda. Från denna utgångspunkt är det av vikt för klienten att 
veta relationen mellan de uppgifter som datortillämpningen ombesörjer 
samt de uppgifter och befogenheter som aktören har. Valet av uppgifts-
och befogenhetsområde för aktör och datortillämpning utgör således 
ytterligare ett antagande som klienten bör göras uppmärksam på. 

I bilvalsexemplet kan betydelsen av att klienten känner till de tta val 
demonstreras på följande sätt. Antag att en bilvalskund i en 
datortillämpning anger sina lastutrymmesbehov till 1*1*1 me ter för att 
exempelvis rymma ett svetsaggregat. Antag också att de aktuella 
lastutrymmesmätningarna i bilvalssystemet är utförda i dm3.1 detta läge 
är det värdefullt för klienten att veta om det i anslutning till 
datortillämpningen finns någon mänsklig aktör som kan svara på 
klientens speciella fråga. Ett specialfall av denna strategi är att medvetet 
utforma verksamheten så att endast de allra vanligaste frågorna 
omhändertas av en datortillämpning medan övriga frågor handhas av en 
mänsklig aktör.1 

Min slutsats är således att det är viktigt för klienten att känna till vilka 
möjligheter han har att vända sig till aktören i verksamheten. 

10.3 Sammanfattande slutsatser. 

Det ovan förda resonemanget kan sammanfattas på följande sätt. Med 
utgångspunkt i en samskapande kunskapsuppfattning bör klienter göras 
uppmärksamma på: 

• att verksamheter innehåller antaganden eller användbara 
sätt att se som kan sättas i relation till k lientintressen. Dessa 
antaganden innefattar såväl verksamhetens sätt att fånga 
klientens frågor och krav som andra mätningar, 
behandlingsregler och olika typer av åtgärder. 

• att det finns systemutformare som kan ge förslag på 
alternativa sätt att se som kan bli bestämmande för en 
verksamhet. 

1 Denna strategi utvecklas t ex i Persson & Strandler (1978). 
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• att det finns en ledning som beslutar över vilka 
antaganden som formar en verksamhet. 

• att ett viktigt antagande är i vilken grad användbara sätt att 
se byggts in i en datortillämpning alternativt existerar som 
uppgifter för aktörer. 

Klienterna skall således uppfordras att bevaka hur deras egna intressen 
blivit omhändertagna i den aktuella verksamheten, samt vilka 
möjligheter de har att påverka verksamheten. 

I följande kapitel 11 kommer jag att diskutera några alternativa sätt 
eller stategier enligt vilka klienter kan uppmärksammas på ovanstående 
vägar för klientinflytande. Nedan skall jag avsluta med några kritiska 
metareflektioner. 

10.4 Några metakommentarer - om sätt att se som sätt att se 

De beskrivna idéerna om en samskapande kunskapsuppfattning utgör 
också i sig själv ett sätt att se. Vi kan använda begreppen för att beskriva 
det vi ser omkring oss. Tidigare har jag demonstrerat detta med bl a ett 
bilvalsexempel. Som nämnts är det dock möjligt att välja andra exempel: 
reseförmedling, arbetsförmedling, varuförmedling, äktenskapsförmed
ling, och så vidare. När man upptäcker fler och fler sådana exempel har 
man övertagit "ett sätt att se" som tycks tillämpbart på de flesta av 
människans aktiviteter. Vad detta kan innebära skall jag reflektera 
närmare över i följande. Med andra ord försöker jag h itta sätt att se som 
i sig innehåller idéer om sätt att se. Om jag utgår från dessa idéer kan 
följande självreflekterande kommentarer göras. 

Med hjälp av begreppet paradogm diskuterade jag i kapitel 3 hur man 
kan ställa sig till alla nya sätt att se som "likt dynga sprids av modärn 
vetenskaplig litteratur". 

Ett möjligt ställningstagande yttrar sig i uppmaningar att återgå till 
faktiska beskrivningar.2 En besläktad synpunkt ryms i uttrycket: "Själv
klart har olika personer olika perspektiv på saker och ting, men låt oss i 
detta fall utgå från faktiska förhållanden". 

De idéer om en samskapande kunskapsuppfattning som redovisats i 
denna avhandling leder till en annan uppfattning om paradogmfrågan. 
Enligt dessa idéer kan varje sätt att se sättas i relation till k lienter och 
klientintressen. Ett sätt att se kan också sägas vara ett sätt att mäta. 
Mätningar som utförs utan att sättas i relation till klienter och 
klientintressen kan i en samskapande kunskapsuppfattning sägas vara 

2 Denna reaktion mot läroplanernas perspektiviserande tänkande uttalas exempelvis 
tydligt i E hrencrona O. (1986) Grumligt i ny SÖ-plan, Svenska Dagbladet 19 mars 1986. 
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värdelösa.3 Värdelösa mätningar kan enligt min mening översättas till 
Guillet de Montouxs paradogm. För att de idéer som utvecklats i denna 
avhandling skall vara värdefulla och inte ytterligare ett paradogm krävs 
således att idéerna kan sättas i relation till klientintressen. 

I kapitel 2 angavs vilka som jag anser vara viktiga klienter i mitt 
arbete med denna avhandling. Här skall jag göra ett försök att, mot 
bakgrund av vad som hittils behandlats i denna avhandling, komplettera 
denna redovisning. 

Klienterna för detta arbete benämndes i kapitel 2 systemaktivister. 
Använder jag den i avsnitt 8.5 utvecklade begreppsramen kan system
aktivister sägas vara aktörer som genom att utveckla datortillämpningar 
även blivit systemutformare. 

När jag som forskare skriver denna avhandling kan jag betrakta mig 
själv som aktör. Som aktör måste jag tolka mina klienters krav och 
frågor. I denna avhandling har jag utnyttjat mina egna erfarenheter som 
systemaktivist för att formulera klientens frågor. Dessa frågor som ledde 
mig tillbaka till universitetet formuleras i kapitel 2. Det arbete som 
redovisas i denna avhandling kan då också ses som ett försök att svara på 
eller förtydliga dessa frågor. 

Ett annat sätt att sammanfatta klientens fråga och det svar eller 
budskap som jag vill uttrycka i denna avhandling kan göras på följande 
sätt. Min klient systemaktivisten frågar: "Vilken värld bidrar jag till att 
skapa genom att utforma datortillämpningar?" Som aktör och forskare 
svarar jag att min klient kan bidra till att skapa många världar. Jag ser 
tydligast en avbildande och en samskapande värld. I den avbildande 
världen bygger vi faktabanker som kombinerat med säkerställda 
samband blir till objektivt odiskutabla beslutsmaskiner.4 I den 
samskapande världen är man tveksam till att bygga sådana maskiner.5 

Vilka beslutsmaskiner man vill och kan bygga i den samskapande 
världen är ännu svårt att skönja. I denna avhandling redovisar jag e tt 
resonemang som betonar datortillämpningars sociala karaktär. Detta 
resonemang leder mot möjligheten att bygga en typ av maskiner som 
uppfodrar klienter till e tt kritiskt deltagande i ett ständigt pågående 
samskapande. Dessa maskiner skulle således kunna benämnas 
Samskapande Datortillämpningar eller SD-system. Mer om detta 
behandlas i följande kapitel. 

3 Detta uttrycks indirekt i Ackoff (1979) sid 102,103. 
4 Denna värld beskrivs trovärdigt i R ubenstein (1980). 
5 Denna tveksamhet och maning till besinning uttrycks tydligt i Mason (1981) sid 94. Maning 

till besinning genomsyrar också flera av Ivanovs arbeten, se t ex Ivanov (1986). 
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11. IMPLEMENTERINGSSTRATEGIER 

I föregående kapitel diskuterade jag mig fram till att förändrings
problemet också kan ses som ett orättviseproblem eller förtrycksproblem. 
Att formulera förändringsproblemet såsom ett orättviseproblem gav 
också uppslag till lösningen att aktivt engagera företrädare för olika 
klientintressen i ett ständigt omskapande av verksamheten. I det följande 
kapitlet kommer jag att diskutera några alternativa strategier hur detta 
kan genomföras i praktiken; det vill säga hur de samskapande idéerna 
kan implementeras. I samband därmed kommer jag också att redovisa de 
försök som jag gjort för att pröva dessa strategier. Inledningsvis kommer 
jag också att mer generellt behandla implementeringsproblemet eller 
konsten att gå från idé till praktisk handling. 

11.1 Generella idéer om implementering 

Liedman (1980) redovisar en användbar utgångspunkt i detta 
sammanhang. Från ett idéhistoriskt perspektiv beskriver han hur teorier 
eller idékomplex kan tillämpas på tre nivåer i samhället. På den 
ideologiska niv ån påverkas människors handlande i a lldagliga situatio
ner. På den administrativa nivån tillämpas idéerna i de handlingsnormer 
och regler som människan sätter upp för olika verksamheter. På den 
tekniska nivån slutligen tillämpas idéerna i tekniska produkter. Liedman 
argumenterar också för det nära beroendeförhållandet som råder mellan 
dessa nivåer. 

På motsvarande sätt argumenterar också Schön (1972). Han visar där 
också med många exempel på sambandet mellan de tre nivåerna. Schön 
menar också att en ny idé kan uppkomma på vilken nivå som helst och 
därefter påverka de andra nivåerna. Med andra ord nya sätt att 
organisera arbete kan tvinga fram ny teknik, likväl som ny teknik kan 
tvinga fram nya sätt att organisera arbete. Schön argumenterar också för 
existensen av mer grundläggande idéer och mera lokalt verksamma 
idéer. Han menar också att det alltid finns ett större motstånd mot 
sådana grundläggande idéer som har en potentiell styrka att hota den 
teknik och de administrativa strukturer som byggts upp. Han visar att 
även om alla efteråt är helt ense om nödvändigheten av de nya idéerna så 
kan de ha kämpat mot en förändring under lång tid.1 

Implementering från samskapande utgångspunkter 
Utifrån en samskapande kunskapsuppfattning kan man nu ställa en 
mängd kritiska frågor om ovanstående idéer: "Hur vet man att något är 

1 Ett något motsvarande resonemang förs också av Asplund (1979) sid 148-170. 
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bättre bara för att alla tycker så"? Blir svaret att något definieras som 
bättre om alla säger till varandra att de är ense om detta, då fortsätter en 
företrädare för en samskapande uppfattning fråga: "Vem har fått vara 
med att säga sin mening"? Företrädaren för en samskapande 
kunskapsuppfattning kan också ta f ram exempel, där "alla" anser att en 
förändringen varit positiv, ändå har ingen frågat efter klienternas eller 
kundernas synpunkter. Även om svaret nu blir att man tagit klienternas 
synpunkter i beaktande, så fortsätter frågandet: "Vilka klienternas 
intressen beaktades i fall av konflikter mellan intressen. Blir svaret att 
klienterna var helt ense om att det blev bättre för dem alla, så fortsätter 
frågandet: "Hur har ni beaktat tidigare generationers erfarenheter?" 

Hur svaret än blir så fortsätter företrädaren för en samskapande 
kunskapsuppfattning ställa frågor som alla är rimliga och som i värsta 
fall är grundskott mot den idé eller handling som skall företas. 
Företrädaren för en samskapande kunskapsuppfattning slutar aldrig 
fråga, eftersom det tillhör själva grundidén med en samskapande 
kunskapsuppfattning att kontinuerligt fortsätta söka nya aspekter som 
kan påverka ett omskapande av planerade handlingar. Detta frågande 
är den största styrkan i en samskapande kunskapsuppfattning, genom att 
det gör handlingar mer genomtänkta. Ett annat sätt att säga detta är att 
en samskapande kunskapsuppfattning strävar efter att handlingar skall 
baseras på en solid teoretisk grund. Denna grund skall göras så objektiv 
som möjligt genom en strävan att beakta så många klientperspektiv som 
möjligt. Idealt skall alla klientperspektiv tas i beaktande. 

Det ständiga frågandet kan dock också ses som den största svagheten 
med en samskapande kunskapsuppfattning. Frågandet kan nämligen lätt 
drivas in absurdum. Detta innebär helt enkelt att frågandet kan leda till 
en total handlingsförlamning i och med att den som agerar aldrig blir 
riktigt säker på att det han gör inte är fel. Det kan till och med hända att 
han har grundläggande fel. 

Översätter vi detta resonemang till datortillämpningar så innebär det 
att varje gång som vi kör igång en datortillämpning så har vi dragit 
igång en handling som kan vara behäftad med grundläggande fel. Ett 
speciellt problem för samskaparen är också att hans strävan efter att 
göra så genomtänkta beslut som möjligt, tar tid och gärna kan uppfattas 
som tveksamhet och osäkerhet vilket det ju också är. Samskaparen kan 
dock alltid försvara sin uppfattning med att tidsaspekten bara är en av de 
ytterligare aspekter som måste vägas in i en handling. Den som däremot 
ofta har en klar bild av verkligheten är avbildaren. De avbildare som är 
så lottade att de ser några få klara samband kan också med kraft sätta in 
stötarna där de tror att det behövs. 

Samskaparen däremot ser med fasa hur enkla förklaringar som ofta 
formuleras: "Det är deras fel - skjut dem", leder till än större problem. 
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Svagheten hos samskaparen är å andra sidan, att medan han står där och 
funderar över hur alla faktorer skall beaktas, så finns risken att han-
bildligt talat - blir skjuten. 

I datortillämpningssammanhang är det sällan lika dramatiskt. Vad 
som händer är att konkurrenten gör slag i saken och kommer ut med en 
produkt som har byggt in ytterligare något klientperspektiv som saknades 
i tidigare varianter. Exempel på sådana tänkbara "nya" klientperspektiv i 
ett reseförmedlingssystem kan vara möjlighet att fråga efter antal och 
ålder på de barn som bokats på en solresa eller kanske uppgift om 
förekomst av mygg. Den som fått sin solsemester på Kreta förstörd på 
grund av mygg kommer att uppskatta mygguppgiften - jag vet. 

Var gränsen skall sättas ser således ut att vara ett viktigt problem. 
Några aspekter av detta problem behandlas nedan. 

Tidsgränsen 
Ett sätt att resonera i dessa sammanhang är att säga att tiden sätter 
gränsen. När en bestämd tid har gått måste vi handla. På en tentamen 
kan man inte sitta hur länge som helst. Det finns en tidsgräns. Så är det 
överallt i livet, massor av tidsgränser som skall hållas. 

Här kan det vara lämpligt att erinra resonemanget i avsnitt 8.2 om 
miljö. Där diskuterade jag lämpligheten att använda ett miljöbegrepp för 
sådana restriktioner som vi måste ta hänsyn till och som således betraktas 
som givna. Min slutsats var där att miljöbegreppet kan vara en fälla. Det 
leder nämligen tanken bort från möjligheten att även se restriktioner, 
exempelvis tidsgränser, såsom konstruktioner. Man kan till exempel 
mycket väl tänka sig att det kan vara befogat att inte lämna en tentamen 
inom tidsgränsen. I stället kan man söka upp examinatorn, lämna det 
man gjort och motivera varför man tycker tidsgränsen är fel i förhållande 
till uppgifterna. 

För att få en bättre känsla för tiden som en komplex konstruktion kan 
man också läsa L. Mumfords arbeten om klockan och dess inverkan på 
samhällslivet.2 En annan läsvärd tidsfilosof är I. Prigogine.3 

Den ekonomiska gränsen 
Ett annat vanligt sätt att resonera om gränser är att säga att ekonomin 
sätter g ränsen. Vi har inte råd att fortsätta söka efter nya aspekter som 
kan ändra våra beslut till handling. Ett bra exempel på detta sätt att 
resonera är de studenter som gör ekonomiska kalkyler över hur länge det 
är lönsamt att studera, eller lära sig nya aspekter. Ofta hörs också tal om 
att det är klart olönsamt att doktorera. 

2 Se t ex Mumford (1949). 
3 Se t ex Prigogine & Stengers (1984). 
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En aspekt av den ekonomiska gränsen behandlade jag i avsnitt 2.3 
under rubriken "ett moraliskt dilemma". Jag beskrev där hur jag upplevde 
ett moraliskt val mellan de svåra men viktiga frågorna och de tydligare 
frågorna där jag kunde se ett svar. Helt klart kunde det vara ekonomisk 
ofördelaktigare att satsa på de svåra frågorna. Å andra sidan upplevde 
jag d essa frågor moraliskt angelägna. Jag anade nämligen att vårt sätt 
att bygga datortillämpningar kunde medföra allvarliga samhälls
problem. Fortsatte jag att bygga sådana datortillämpningar fanns dock 
stora förutsättningar att jag skulle bli rikligt ekonomiskt belönad. 

Detta lilla exempel demonstrerar att även ekonomiska gränser kan ses 
som konstruktioner som det går att lägga moraliska aspekter på. 

Kontinuerlig omvärdering av beslut 
Ytterligare ett sätt att resonera om gränser i samband med implemen-
tering kan sammanfattas som en kontinuerlig omvärdering av beslut. 
Därmed menas att en implementering är något som kontinuerligt pågår 
och där en beslutsfattare ständigt finns närvarande för att lära och kunna 
göra ändringar i den handling eller det program som han är i färd med 
att genomföra.4 

Den kontinuerliga omvärderingens sätt att resonera kan dock ses som 
ett sätt att fly undan kärnfrågan. Hur länge skall man lära innan man kan 
handla? När har man nått "sanningens ögonblick"? När är beslutet 
moget?5 

Ett möjligt svar på dessa frågor är att "sanningens ögonblick" är nuets 
ögonblick, där även beslutet att inte handla är en viktig handling. I 
sanningens ögonblick sammanvägs erfarenheter, hopp inför framtiden 
och stundens krav. Detta att beslutet känns moget kan också benämnas 
som den estetiska dimensionen i b eslutsfattande.6 

Slutsatser 
Ovanstående resonemang om tillämpning kan nu sammanfattas på 
följande sätt. Som utgångspunkt antar jag att idéer kan kan vara av mer 
eller mindre grundläggande natur. Grundläggande idéer kan tillämpas 
på såväl ett ideologiskt som på ett administrativt och ett tekniskt plan. 
Enligt kapitel 4, 5 och 6 beskrivs de samskapande idéerna som sådana 
grundläggande idéer. I enlighet därmed kommer jag nedan att redovisa 
ett antal strategier för att förverkliga samskapande datortillämpningar. 
Dessa strategier innefattar åtgärder på en övergripande ideologisk nivå 
(den metaforiska strategin), en administrativ nivå (den heuristiska- och 

4 Detta sätt att resonera om gränser i samband med implementering demonstreras utförligt i 
Schön (1983). 

5 Se även diskussionen om begränsad rationalitet i avsnitt 5.1. 
6 Se tex Ackoff (1981a) sid 528-534. 
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dokumentationsstrategin), samt en mer tekniskt jordnära nivå 
(datortillämpnings och undervisningsstrategin). 

Betraktas tillämpningsfrågan från samskapande utgångspunkter kan 
följande sägas. Enligt en samskapande uppfattning skall man tillämpa 
sina idéer när de är tillräckligt väl genomtänkta; när alla aspekter av 
betydelse är beaktade, vilket antagligen aldrig kan bli fallet. En slutsats 
av detta är att tillämpning från samskapande utgångspunkter lätt kan bli 
detsamma som handlingsförlamning. En väg ur detta dilemma är den 
kontinuerliga omvärderingens princip vilken kan sammanfattas på 
följande sätt: En beslutsfattare handlar i estetiska beslutsögonblick; när 
beslutet "känns moget". Mognadsprocessen består av en kontinuerlig 
kritisk reflektion där nya aspekter utmanar den regerande handlings
inriktningen. 

Det samskapande sättet att betrakta tillämpningsfrågan resulterar i 
att de handlingsstrategier som redovisas nedan och i följande kapitel bör 
ses som handlingsförslag i behov av fortsatt kritisk prövning. I en kritisk 
själreflekterande anda avslutas därför denna avhandling med ett antal 
frågor som förhoppningsvis kan leda till fortsatta forsknings
ansträngningar. 

Som den vakne läsaren kommer att inse har jag u telämnat den mest 
uppenbara strategin för att förverkliga samskapande datortillämp
ningar, nämligen avhandlingsstrategin. Även denna avhandling kan med 
andra ord ses i ett implementeringssammanhang. 

11.2 Den metaforiska strategin 

Ett bra sätt att få en uppfattning om vad den metaforiska strategin kan 
innebära är att tänka på den svåra konsten att sätta en bra rubrik. En bra 
rubrik skall ge läsaren en första grov riktningsangivelse om innehållet. 
För att göra detta måste rubriken relatera till något som läsaren antas 
vara bekant med. Rubriken skall sätta läsaren på rätt spår. 

Ett nära besläktat sätt att närma sig den metaforiska strategin är att 
utgå från beskrivningar av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Med 
flera övertygande exempel visar Schön (1983) hur ursprunget till 
teoretiska genombrott och teknisk nyutveckling ofta kan beskrivas som 
grova generaliseringar från redan kända områden. Exempelvis beskriver 
Schön hur en ny målningsteknik utvecklades från idén att målarpenseln 
borde betraktas som en pump. Genom denna idé gavs en 
riktningsangivelse för fortsatta undersökningar som senare har visat sig 
fruktbara. 

Det är också möjligt att tolka den metaforiska strategin i Singers 
kunskapsfilosofi. I denna filosofi kan en metafor ses som den första grova 
approximation som efterhand förfinas och utvecklas genom att nya 
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aspekter tas i beaktande.7 Metaforen är med andra ord en utgångspunkt 
för fortsatt reflektion. 

Att den metaforiska frågan är viktig i samband med datortil
lämpningar visar många bidrag i konferensen "Is the computer a tool".8  

Nedan skall jag diskutera några vanligt förekommande metaforer. 
Verktygsmetaforen som är en vanlig metafor i samband med 

diskussioner om datortillämpningar kommenteras ingående i Göranzon 
(1983). En v iktig kommentar gör Göranzon när han med hänvisning till 
Janik (1980), påpekar att verktygsmetaforen har starka inslag av 
önsketänkande. Janik menar att med bruket av begreppet verktyg 
försvarar vi för oss själva att vi har "verktyget i vår hand", medan 
maskinen ifråga allt mer hamnar utanför vår kontroll. Med argumentet: 
"det vore kanske dumt att förneka delaktighet i det önsketänkande som 
Janik observerat", så väljer Göranzon att använda verkygsbegreppet som 
utgångspunkt för den fortsatta diskussionen. 

Från de utgångspunkter som jag diskuterar i denna avhandling 
innehåller verktygsmetaforen en klar fördel i att den leder tanken mot att 
datorn kan ses som fysiskt agerande med möjlighet att formera och 
deformera sin omgivning. En stor nackdel med verktygsmetaforen är 
dock att den inte förmår leda tanken mot det kontinuerliga omskapande 
som är en viktig del i de idéer jag disku terar. 

Som ett alternativ till verktygsmetaforen föreslår Hägglund (1986) 
handboksmetaforen. Hägglund menar att denna metafor ger bättre 
utgångspunkt för att kunna diskutera de allt mera brännande ansvars
frågorna i samband med datortillämpningar. 

Andra vanliga metaforer för datortillämpningar är mediametaforen 
och registermetaforen. En stor brist med dessa metaforer är att de inte 
leder tanken mot datorn som aktör i ett socialt system. 

Vilken metafor leder då tanken mot det sätt att se på 
datortillämpningar som jag diskuterar i denna avhandling? Personmeta
foren, som Janlert (1986) h ar föreslagit, ligger bra till. En person kan ses 
som resultat av en historisk utveckling där personen utvecklats av krav 
från sin omgivning, samtidigt som personen utvecklat sin omgivning. En 
nackdel med personmetaforen är dock att metaforen person lätt 
förväxlas med begreppet människa och människans förmåga att älska, 
hata och sörja mm. 

Frågeställningen gäller här således att finna begrepp som kan ge 
läsaren ledtrådar in till idéer om klienternas kontinuerliga deltagande i 
ett omskapande av referensideal, och hur sådana referensideal kan 

7 Se Churchman (1971) sid 4-5. 
8 Se Sundin (1980). 
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b\jggas in i datortillämpningar, som i sin tur utgör socialt agerande 
enheter. 

I olika stadier av mitt arbete har jag diskuterat och provat olika 
alternativ. Några sådana exempel är: automatiska rådgivare och 
beslutsfattare, formell hjälpreda och formellt hjälpsystem. Även om dessa 
begrepp fäster uppmärksamheten på att datorer befinner sig i en social 
miljö, så betonar de ensidigt datorsystem som aktör och skapare, medan 
behovet av ständigt omskapande av datorsystem kommer i skymundan. 
En alternativ metafor som länge funnits med i diskussionerna är tänkbara 
datortillämpningar. "Tänkbara" avser då att leda tanken till det 
"tänkbara" som den viktigaste begränsningen för omskapandet. Endast 
det tänkbara; det i tanken skapade, kan implementeras i en 
datortillämpning. En brist med tänkbara är att begreppet inte antyder att 
skapandet sker i en social konfliktfylld miljö. Ur denna aspekt vore 
demokratiska datortillämpningar bättre. Demokratiska ger å andra 
sidan ingen ledtråd till att tänka på datortillämpningar som sociala 
aktörer. 

Efter många överväganden har jag beslutat mig för rubriken eller 
metaforen samskapande datortillämpningar. Nu kan någon anmärka att 
"samskapande" inte är någon "riktig" metafor. Det vill säga något som de 
flesta människor "vet vad det är". Min ståndpunkt är dock att alla 
metaforer såsom exempelvis verktygsmetaforen endast ger några 
grundläggande riktningsanvisningar eller associationsmöjligheter. Med 
denna utgångspunkt tror jag att "samskapande datortillämpningar" kan 
ge associationer i riktning mot de idéer jag diskuterar. 

Uppgiften att hitta rätt metafor är naturligtvis intimt sammankopplad 
med arbetet att hitta en sammanfattande rubrik för den distinktion 
mellan kunskapsuppfattningar som utgör en viktig idé i detta arbete. 
Överväganden i samband med denna begreppsbestämning redovisas i 
avsnitt 7.5. 

Att använda samskapande som nyckelbegrepp i den metaforiska 
implementeringsstrategin avser således att stimulera min klient, system
aktivisten att börja ställa frågorna: Vadå samskapa? Vem skall skapa? 
Vad skall datortillämpningen skapa? och så vidare. Dessa frågor utgör 
således inkörsporten till a tt börja tänka i "samskapande banor". I det 
praktikfall som denna avhandling i sig själv utgör skall rubriken 
samskapande ge en första "smak" på de idéer som kommer att behandlas. 

Flera har påpekat att samskapande ger ett "lamt" intryck av en allmän 
fredlig samexistens. De har då ibland efterlyst ett mera aggressivt 
begrepp som kan ge läsaren en föraning om den explosiva kraft de tyckt 
sig se i de idéer som framförs. Till mitt försvar kan jag säga att 
samskapande datortillämpningar är en fredlig idé. Idén påminner om 
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Churchmans beskrivning av fred som varande ett tillstånd av flammande 
intressemotsättningar som tämjes till konstruktiva handlingar.9 

Andra har påpekat att samskapande ger ett "home made"- intryck. 
Från den synpunkten kunde kanske Masons "Systemiska" (Systemic) 
kunde vara ett alternativt begrepp. Min uppfattning är dock att "home 
made"- kritikerna blottar en underskattning av möjligheterna i vårt 
språk. 

Kanske kommer också vissa systemaktivister, som är "säkra" på att 
datorer endast är komplicerade räkneapparater, att med irritation 
reagera mot begreppet samskapande datortillämpningar. Deras 
synpunkt kan vara att samskapande datortillämpningar mystifierar vad 
datorer "egentligen är". "Samskapande, ger intryck av att datorer skapar 
något, vilket är fel", skulle de kunna argumentera. 

Om systemaktivisterna reagerar på detta sätt så fyller samskapande 
som metafor sin funktion. Från samskapande utgångspunkter är 
nämligen den av datautbildning massivt understödda föreställningen att 
datorn är en ofarlig räknemaskin, mycket missledande. Från sam
skapande utgångspunkter har alla datortillämpningar förutom en 
inbyggd rationalitet också en moral, etik, och estetik som har inflytande 
på sin omgivning och som därför måste beaktas. Detta beaktande sker i 
samskapande datortillämpningar genom att företrädare för klient
intressen deltar i en process av ständigt om-sam-skapande av 
datortillämpningen. 

Den metaforiska strategin ger dock endast en första impuls för att 
börja tänka i dessa banor och behöver därför kompletteras med andra 
typer av handlingar. En sådan typ av handlingar är skapande av 
tumregler, minnesstolpar, nyckelbegrepp och så vidare. Denna typ av 
handlingar benämner jag sammanfattande för den heuristiska strategin. 

11.3 Den heuristiska strategin 

Den heuristiska strategin har två huvudsakliga former. Den påstående 
och den frågande. Den påstående formen är känd som sammanfattande 
att-satser, eller sammanfattande definitioner. Uppmaningen lyder: 
"Dessa punkter är viktiga att beakta". Den frågande formen hittas bland 
annat i Platons dialoger. Med välformulerade frågor delges den 
utfrågade ett sätt att betrakta, där slutligen det svar som förväntas ofta 
är den sista pusselbiten i frågeformuleringen. I vardagslivet gör sig den 
frågande formen synlig när någon protesterar mot ledande frågor. I 
politiska diskussioner är det också vanligt att inte acceptera 
motståndarens sätt att ställa frågan. 

9 Se Churchman (1986) sid 64. 
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I Singers mätfilosofi kan den frågande formen ses som ett kraftfullt 
sätt att överföra ett betraktelsesätt eller ett sätt att mäta. Svaret 
bekräftar nämligen huruvida det betraktelsesätt som ligger invävt i 
frågan har godtagits av den som svarar. Den heuristiska strategin 
innebär således att ett idékomplex sammanfattas i ett antal 
nyckelbegrepp eller nyckelfrågor. 

Ett exempel på arbete inriktat mot den heuristiska strategin utgörs av 
kapitel 8. Där försöker jag arbeta mig fram till en sammanfattande 
begreppsram för samskapande datortillämpningar. I det arbetet har jag 
framförallt hämtat idéer från sammanfattande begreppsramar formu
lerade av Checkland (1981) och Churchman (1979). Andra författare som 
arbetat med till samskapande närliggande utgångspunkter och som 
sammanfattat sina idéer i ett antal nyckelbegrepp är: Kaje (1973), Persson 
(1976), I vanov (1981), Mason&Mitroff (1981), A ckoff med flera (1983) 
samt Ulrich (1983). 

Av dessa författare redovisar Kaje (1973), Checkland (1981), Ackoff 
m fl (1983) samt Ulrich (1983) hur nyckelbegreppen i en begreppsram kan 
brytas ut till ett fristående dokument som därefter kan användas i 
samband med systemutformning. En sammanfattande begreppsram kan 
således omformuleras till en check-lista som både kan vara i påstående 
och frågande form. 

Exempel på en heuristisk sats i den påstående formen är: "Med klient 
menas bestäm vem som skall vara klient." Den frågande formen 
innebär i princip att den senare delen av satsen omformas till en fråga 
med plats för ett förväntat svar. Exempelvis " Vilka är/bör vara 
klienter i er verksamhet? 10 

Vilka nyckelbegrepp och nyckelfrågor kan då antas leda vidare till de 
idéer som jag sammanfattande benämner samskapande 
datortillämpningar? Att svara på denna fråga innebär att omformulera 
och koncentrera de idéer om samskapande datortillämpningar som 
tidigare framförts till ett begränsat antal satser.11 Nedan skall jag 
presentera ett möjligt sådant koncentrat. Jag har då valt att endast 
redovisa slutdelen av satsen i frågande form. 

Detta exempel är hämtat från Ulrich (1983). 
" En härledning och diskussion av nyckelbegreppen redovisas i kapitel 7. 
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Några heuristiska frågor att ställa i samband med samskapande 
datortillämpningar 

1 - (Klienten) Vilka klientintressen är verksamheten utformad för att 
betjäna eller kontrollera? 

2 - (Ledning) På vilka sätt är dessa klientintressen representerade i 
ledningen? 

3 - (Systemutformare) På vilka sätt fångas klientintressen upp och 
omformuleras till förslag på förändringar i verksamhetens utformning? 

4 - (Verksamheten) På vilka sätt fångas klientintressen upp och omsätts 
till aktioner? 

4.1 Exempel på delfråga - (Aktör och datortillämpning) Vilka 
uppgifter i verksamheten ombesörjes av aktörer och vilka 
ombesörjes av datortillämpningar? 

4.1.1 Exempel på delfråga -Vilka ansvarsrelationer råder 
mellan aktörer och datortillämpningar? 

5 - (Aktören) På vilka kända och planerade sätt kan aktören fånga 
klientintressen och vidta åtgärder? 

5.1 Exempel på delfråga - Vilka beslutade restriktioner finns för 
aktörens handlande? 

6 - (Datortillämpningen) På vilka sätt kan datortillämpningen fånga 
klientintressen och vilka aktions och mätningsmöjligheter har 
datortillämpningen? 

6.1 Exempel på delfrågor -Vilka aktioner från andra 
datortillämpningar används som indata i denna datortillämpning? 

-Hur är revidering av datortillämpningen planerad? 

-Vilka klientintressen fanns företrädda vid beslut om installation och 
vid de revideringar som gjorts? 

7 - (Systemfilosofen) I vilket sammanhang ställs ovanstående frågor? 
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7.1 Exempel på delfrågor -Vilka ges tillfälle att svara på 
ovanstående frågor och i vilket beslutssammanhang skall svaren 
ingå? 

- På vilka sätt ges företrädare för klientintressen möjlighet att ta del 
av och reagera på de grundläggande antaganden som gjorts i och 
med att ovanstående frågor besvarats? 

Om frågornas tillämpningssammanhang 
Det är väsentligt att påpeka att ovanstående frågor utgör ett skelett eller 
stöd för ett sätt att reflektera som kan tillämpas i olika sammanhang. 

Ett sammanhang kan vara att man försöker utforma sin egen 
almanacka i form av en datortillämpning, vilken också skulle kunna 
benämnas för ett tidsadministrativt system. I det fallet får man kanske 
föra ett resonemang med sig själv där man försöker svara på de 
heuristiska frågorna och därmed reflektera över olika konkurrerande 
intressen. 

Ett annat sammanhang kan vara att man sitter tillsammans med 
forskare och systemutformare från olika nationer för att ge förslag till en 
internationell "miljöalmanacka", det vill säga ett miljöadministrativt 
system.12 I detta fall blir flera representanter för olika mer eller mindre 
resursstarka intressen involverade i de frågor som formulerats ovan. I 
dessa sammanhang blir frågor om sätt att mäta kvalité på miljö, million-
och kanske även miljardbeslut. 

Det förefaller dock rimligt att frågorna, trots att de uttrycker samma 
grundläggande idéer, bör formuleras olika beroende på vilka de riktar sig 
till. Vilka detta är går dock inte att fastställa en gång för alla. Enligt de 
samskapande idéerna är fastställandet av frågor en samskapande 
verksamhet. Slutsatsen av detta blir att även de frågor som är avsedda 
att stimulera klienter till ett ständigt omskapande i sig själva måste ingå i 
ett sammanhang av ständigt omskapande. 

Checkland (1981) har en utgångspunkt i sitt arbete som kan tjäna som 
viktigt påpekande i detta sammanhang. Enligt min tolkning, så menar 
Checkland att presentation och bestämning av heuristiska frågor är 
något som måste växa fram i en aktionsforskningsmiljö. Checkland 
presenterar en arbetsbok men samtidigt ges läsaren intrycket att detta är 
en version som befinner sig under ständig förändring.13 

Checklands utgångspunkt kan i enlighet med tidigare motiveras på 
följande sätt. På motsvarande sätt som det är viktigt att utforma en 
rubrik med tanke på dem som texten riktar sig till, så är det möjligen i 

12 Ett sådant system diskuteras i avsnitt 11.4 
13 Se Checkland (1981) sid 294-297. 
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ännu högre grad viktigt att en arbetsbok med tumregler eller heuristiska 
frågor utformas efter den situation som de tänkta mottagarna befinner 
sig i. En viktig faktor i denna situation är mottagarnas förkunskaper. 

Inledande försök i aktionsforskningsmiljö. 
Som jag tidigare redogjort för så resulterade mina tidiga praktiska 
erfarenheter i ett behov av djupare teoretiska studier. Dessa studier 
ledde mig så småningom till slutsatsen att mina inledande problem
ställningar behövde ses i ljuset av en grundläggande skillnad i 
kunskapsuppfattning. Hur denna grundläggande skillnad avspeglat sig i 
en historisk filosofisk debatt visas relativt utförligt i Checkland (1981).14 

Efterhand som detta teoretiska arbete fortgick, framstod det som allt 
tydligare, att ett viktigt arbete kunde bestå i att föra ned den filosofiska 
debatten till ett plan, där den kunde bli praktiskt användbar i samband 
med utformning av datortillämpningar. 

Med likartade utgångspunkter som Checkland (1981) enligt ovan 
anför, inledde jag 1979 ett arbete som syftade till att i praktiska 
systemutformningssituationer vidareutveckla en sammanfattande be
greppsram för att betrakta datortillämpningar från samskapande 
utgångspunkter. Syftet med detta arbete var således att formulera en 
begreppsram som förmådde lyfta fram kunskapsuppfattningars betydelse 
för utformning av datortillämpningar och därmed öppna möjligheter för 
diskussion om de förändringsproblem som beskrevs i kap 2. Detta mer 
tillämpningsinriktade forskningsarbete har sedan pågått parallellt med 
de mer teoretiska studierna. 

I Forsgren (1982) redovisas de första resultaten från det tillämp
ningsinriktade arbetet. Ett resultat av detta arbete var upptäckten av 
kraften i en "frågande heuristik" som tidigare beskrivits. I detta arbete 
började jag även experimentera med olika typer av visualiseringar. Man 
kan också säga att jag därmed började upptäcka den semiotiska eller 
"grafiska" kraft som t ex av Aspelin och Lundberg (1976) beskrives som 
framtidens vetenskap. 

En bra uppfattning om den semiotiska kraften kan man få genom att 
exempelvis tänka på användning av sjökort. Uppsamlade resultat från 
djupmätningar vore i stort sett värdelösa för sjöfarare om mätvärdena 
inte omvandlades till färgskalor och djupkurvor på sjökort. Diagram av 
olika slag är också en vanlig användning av den semiotiska kraften. 

I datortillämpningar blir det också allt mera vanligt att utnyttja allt 
större delar av det semiotiska registret. Om jag exempelvis pekar på 
dataskärmens utgångsfönster vilket betyder att jag vill lämna den 
tillämpning som jag använder för att skriva denna avhandling, så ljuder 

^ I ka pitel 5 redovisar jag ett sätt att tolka och sammanfatta denna debatt. 
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två ilskna signaler. Samtidigt visas en fråga om jag verkligen vill lämna 
utan att spara vad jag skrivit. I andra tillämpningar kan denna fråga 
också vara kombinerad med bild som visar ett frågande ansikte, två 
frågetecken och ett dokument som är i färd att rivas sönder. Den 
datortillämpning som luktar bränt när man slår för hårt på tangenterna, 
alternativt börjar sprida kaffedoft vid vissa klockslag är heller ingen 
omöjlighet. 

Mitt semiotiska experimenterande hade sin orsak i behovet att på 
någon timmes föreläsning bland studieovana introducera ett förhål
landevist komplext budskap. Så småningom fastnade jag för en form som 
innebar att de heuristiska frågorna kompletterades med en figur som var 
ämnad att skapa en översiktlig minnesbild över klientens relationer till 
verksamhet, aktör, ledning, systemutformare och datortillämpning. 
Denna form användes sedan som grundstomme i diskussioner om 
utformning av datortillämpningar i nio olika verksamheter.15 

Ett viktigt resultat från detta arbete kan sammanfattas på följande 
sätt. De allra flesta systemaktivister hade till att börja med en 
föreställning om mätning såsom en oproblematisk insamling av fakta. 
Exempelvis fakta om en bil. 

Med hjälp av figuren kunde vi problematisera denna föreställning 
genom att demonstrera hur olika fakta förutsätter mätskalor och 
mätning av t ex lastutrymme. Vi kunde också illustrera hur sådana 
mätningar kan sättas i relation till klientens, t ex en bilväljares, frågor. 
Genom att också illustrera hur mätningarna kunde förbindas med 
alternativa åtgärder kunde vi demonstrera olika automationsgrader. 

Ett vanligt resultat från dessa övningar var att vi kunde observera två 
typer av reaktioner. Vi kunde se hur icketekniker och "datamotståndare" 
ofta snabbt ändrade sig mot en mer utvecklingsoptimistisk attityd. Helt 
plötsligt kunde de se nya möjligheter i datatekniken. De som däremot 
redan arbetade med datafrågor reagerade ibland mera negativt och 
menade att vi svartmålade datatekniken. Ofta reagerade de dock med en 
mera betänksam attityd. Några yttrade också att de trots mångårig 
programeringserfarenhet först nu började inse vad de höll på med. 

Vad båda grupperna snart insåg var att vid tillämpning av en 
avbildande kunskapsuppfattning så kunde aktörerna göras överflödiga i 
de flesta verksamheter. Det var många som inte kunde föreställa sig 
någon verksamhet där aktören skulle vara nödvändig. "Till och med 
barnpassning och uppfostran sker ju redan i allt högre grad med dator
tillämpningar", kunde en kommentar vara. 

De heuristiska frågor som redovisades ovan, introducerades genom 
att vi med exemplifieringar visade hur utformning av mätningar och 

'5 Detta arbete redovisas i Forsgren mfl (1984). 
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således insamling av data står i relation till olika klientintressen. Vi valde 
då ofta exempel från den aktuella verksamheten. 

Deltagarna fick sedan tillfälle att inplacera sig själva samt andra 
personalgrupper i figuren. Därmed leddes de in i ett försök att besvara de 
heuristiska frågorna tillämpade på sin egen verksamhet. Detta 
resulterade oftast i en sjudande aktivitet där olika tillämpningsförslag 
diskuterades. Det hände också relativt ofta att motstridiga uppfattningar 
om vad som borde mätas, gjorde att man enades om att inte utveckla 
någon datortillämpning, tills vidare. 

Det kan påpekas att representanter för vissa uppenbara 
klientintressen saknades i dessa försök, exempelvis olika grupper 
tandvårdspatienter vid en tandläkarhögskola. Försöken var också av 
pilotkaraktär för att generera idéer, något mera metodiskt arbete med 
noggrann uppföljning och dokumentation gjordes ej i detta sammanhang. 

De utvärderingsresultat som gjordes av de deltagande organisa
tionerna var genomgående mycket positiva, detta är dock av mindre 
intresse i detta sammanhang. Här är det mer av intresse att konstatera 
att övningarna gjorde deltagarna uppmärksamma på hur klientintressen 
är nära relaterade till utformning av en verksamhet där såväl dator
tillämpningar som aktörer ingår. Därmed började de inta en betydligt 
mera kritisk attityd till utformning av mätningar och datorstyrda 
åtgärder jämfört med den mer oreflekterat optimistiska attityd som 
präglade de inledande diskussioner där mätningar ansågs 
oproblematiska. 

Slutsatsen från dessa försök var således att de heuristiska frågorna 
kompletterade med en översiktlig figur var ett kraftfullt verktyg för att 
locka fram en engagerad diskussion om sambandet mellan klient
intressen, mätningar, regler och aktionsmöjligheter i en verksamhet. 

I följande avsnitt skall jag diskutera några ytterligare sätt att använda 
de heuristiska frågorna för att locka fram en diskussion om hur 
klientintressen och utformning av en verksamhet. Dessa sätt kan också 
ses som alternativa strategier för att motverka det avbildande 
systembyggande som ofta resulterar i allvarliga förändringsproblem. 

11.4 Dokumentationsstrategin 

I ovanstående exempel används de heuristiska frågorna i ett 
kritiskt/kreativt syfte för att uppenbara datortillämpningarnas sociala 
karaktär och därmed aktivera klienter att ta del i ett ständigt om
skapande. Genom att utvidga den heuristiska strategin på så sätt att de 
heuristiska frågorna tillsammans med alternativa sätt att besvara dem 
sparas för att användas som underlag för kommande diskussioner, har vi 
hamnat i dokumentationsstrategin. Syftet med detta är att skapa ett 
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historiskt dokument som visar på de viktiga överväganden och 
antaganden som efterhand format verksamheten och dess relationer till 
sin omgivning. Från samskapande utgångspunkter kan värdet av sådana 
historiska dokument förklaras på följande sätt. 

Värdet av historiska dokument 
En viktig idé i samskapande datortillämpningar är att det ständigt skall 
pågå en debatt om vilka klientintressen som verksamheten skall betjäna 
samt hur detta betjänande skall ombesörjas. I detta perspektiv kan ett 
historiskt dokument enligt ovan ses som avlagrade resultat av den debatt 
som tidigare förts. Dessa resultat kan också vara en viktig 
inspirationskälla för fortsatt debatt och nya beslut om behandlings
ordningen i en verksamhet. De heuristiska frågorna kan snarast 
betraktas som en anvisning om hur debatten kan föras. De anger vilka 
frågeställningar som finns på dagordningen. När man börjar fundera på 
varför just dessa frågor är viktiga, så har man hamnat i en ny debatt. 
Denna debatt har tidigare hänförts till systemfilosofens eller forskarens 
område. Denna avhandling är i sig själv ett exempel på debattinlägg på 
den systemfilosofiska nivån. I kapitel 4-6 redovisas hur jag tolkat 
historiskt relevanta dokument från denna debatt. Mina slutsatser eller 
synteser av detta arbete har bland annat lett fram till de heuristiska 
frågorna. 

Tidigare har jag utifrån Singers mätfilosofi redogjort för hur 
formulerandet av en fråga också kan ses som en viktig del av en mätning. 
Mot denna bakgrund kan man säga att de heuristiska frågorna också 
utgör grunden för en mätning. Att rikta dessa frågor mot någon 
verksamhet eller datortillämpning innebär därmed också att mäta den. 

Ett sätt att beskriva motiven eller bakgrunden för denna typ av 
mätning görs i avsnitt 10.4. I detta sammanhang kan man uttrycka att 
mätningen syftar till att avslöja hur väl genomtänkt en datortillämpning 
är. Man mäter hur olika klientintressen medvetet har beaktats och hur 
detta har satt sina spår i datortillämpningens mätningar, regler och 
aktioner. 

Ett intressant fall är då de heuristiska frågorna med tillhörande svar 
får utgöra grunden i en egen verksamhet. Denna typ av verksamhet 
benämner vi vanligen dokumentationsverksamhet. I bilvalsexemplet kan 
denna dokumentationsverksamhet exemplifieras på följande sätt. De 
heuristiska frågorna utgör den dokumentationsstandard som "tvingar" 
systemutformaren att exempelvis ange vilka klienter, exempelvis vilka 
bilvalskunder, som systemet är utformat för att betjäna. Dokumen
tationsstandarden "tvingar" eller leder således systemutformaren att 
tänka igenom datortillämpningen från samskapande utgångspunkter. 
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Nu kan även själva dokumentationsverksamheten byggas in i en 
datortillämpning. Det vill säga frågorna med tillhörande svar kan 
utformas i form av en datortillämpning. Nedan skall jag ge ett exempel 
på hur ett datorbaserat dokumentationssystem kan utformas för att leda 
in systemutformare på de heuristiska frågorna. 

Ett praktikexempel 
I samband med tre månaders arbete vid internationella institutet för 
tillämpad systemanalys (HASA) kom jag att ingå i en forskargrupp som 
arbetade med ett datorbaserat system för miljöadministration.16 

Vid IIASA utvecklas ständigt vetenskapliga modeller inom flera 
områden, såsom exempelvis miljöförstöring och befolkningsutveckling. 
Dessa vetenskapliga modeller uttrycks numera också i allt högre grad i 
form av datorprogram. Därmed ges möjlighet att ta med allt flera 
mätvärden och samband i modellerna som på så sätt ofta drastiskt växer 
i komplexitet. 

Den uppgift vår forskningsgrupp hade kan då sammanfattas på 
följande sätt. Redan tidigare utnyttjades de vetenskapliga modellerna i 
mycket liten grad av politiska beslutsfattare. I och med att modellerna 
blev allt mer komplexa uttrycktes farhågor att användningen skulle 
sjunka ytterligare. Som en möjlig lösning på detta problem diskuterades 
därför att dokumentera de vetenskapliga modellerna så att de kunde bli 
mera lättåtkomliga för politiska beslutsfattare. Denna dokumentation 
borde då i sig själv kunna utformas som en datortillämpning enligt den 
lösning som man skissade på. Som ett lämpligt pilotområde valdes 
miljövård. Inom det området valdes delområdet "hantering av 
miljöfarliga produkter". Flera ambitionsnivåer fanns representerade i 
våra skisser; från ett enkelt inventarieregister till ett globalt 
kunskapssystem som i sig innefattade de vetenskapliga modellerna och 
som hade direktförbindelse till politiska beslutsfattare. 

Min uppgift i projektet bestod bland annat i att arbeta fram förslag på 
dokumentationsprinciper i datortillämpningen. Som läsaren kanske anar 
så kom detta att innebära att jag arbetade fram ett förslag som utgick 
från den typ av heuristiska frågor som tidigare redovisats. 

Enligt dessa frågor skulle det således bland annat dokumenteras vilka 
som ansågs vara klienter och hur detta påverkat val av sätt att mäta och 
presentera resultat. Om en modell således handlade om hantering av 
miljöfarliga produkter inom ett visst område, skulle det således 
dokumenteras vilka som varit med och beslutat om att exempelvis ett 
kärnkraftverk eller en motorväg skulle anses som en miljöfarlig produkt. I 
enlighet med de tidigare redovisade heuristiska frågorna skulle det också 

Detta arbete beskrivs i Forsgren (1984c). 
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dokumenteras på vilka sätt olika befolkningsgrupper skulle kunna bli 
berörda av produkten och så vidare. 

Idén med mitt förslag var att dokumentationen skulle tvinga fram en 
öppen redovisning av antaganden om klienter och vilka som exempelvis 
beslutat vad som skulle anses som miljöfarliga produkter. Grundtanken 
bakom detta var i enlighet med vad som redovisats i kapitel 9 att 
involvera klienterna i ett ständigt omskapande av de de miljörådgivande 
modellerna. 

Enligt vad jag kunde se var de modeller som skulle dokumenteras lika 
avbildande till sin uppbyggnad som mitt kvalitetstestprogram.17 Detta 
innebar bland annat att det saknades explicita antaganden om klienter 
och så vidare. Om ovanstående dokumentationsfrågor riktats mot dessa 
modeller skulle resultatet således bli att det saknades svar. Det skulle 
därmed ha blivit luckor i dokumentationen. 

Eftersom dokumentationsverksamheten i detta fall utformades som en 
datortillämpning fanns också möjlighet att bygga in varningsflaggor som 
larmade om uppgifter saknades. Då de dokumenterade modellerna i stor 
utsträckning arbetade med odiskutabla fakta, vilket från samskapande 
utgångspunkter är detsamma som ett dolt förtryck, skulle en värdering 
från samskapande utgångspunkter bli mycket kritisk. Mera populärt 
uttryckt kan man säga att jag föreslog en datortillämpning som 
presenterade resultatet: "Denna datortillämpning innehåller mycket 
diskutabla modeller". 

Naturligtvis var idén alltför radikal för att vinna gehör hos ledningen 
för projektet. Jag föreslog en datortillämpning som kunde vara värdefull, 
genom att kritisera sig själv för att vara värdelös , genom att rikta kritik 
mot de datortillämpningar som var dess innehåll. Förslaget bidrog dock 
till stimulerande diskussioner bland de deltagande forskarna.18 

Huruvida dessa diskussioner på något sätt bidrog till att arbetet med 
en omfattande miljörådgivande datortillämpning relativt snart lades 
ned, kan jag inte säga. Det är dock intressant att notera att den 
informella motiveringen för att lägga ned projektet är att man i 
efterhand blev medveten om att den miljörådgivande datortillämpni ngen 
skulle drabbas av allvarliga förändringsproblem. 

Att konsekvensen av detta konstaterande också kan formuleras till en 
kritik mot hela den avbildande modellbyggarverksamheten framstår som 
uppenbart. I linje med denna slutsats konstaterar Cowan att "sociala 
teorier liksom data är färskvara som inte bör lagras för länge ty de 
befinner sig i ett ständigt omskapande".19 

^ Exemplet beskrivs i avsnitt 2.2. 
Se Forsgren (1984c) 
Denna slutsats framförs tydligt av Cowan (1986), sid 3. 
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Det ingick också i mitt förslag att dokumentationsverksamheten som 
sådan själv skulle dokumenteras efter samma kritiska principer som 
påtvingades de innefattande modellerna. Denna typ av rekursiva eller 
"mot sig själv riktade" idéer är viktiga i samband med att man funderar 
över hur datortillämpningar bör utformas för att svara upp mot de krav 
som ställs utifrån en samskapande kunskapsuppfattning. I följande 
avsnitt skall jag utveckla ytterligare idéer om dessa "självkritiska" 
datortillämpningar som grundar sig i en samskapande kunskaps
uppfattning. 

11.5 Datortillämpningsstrategin (SD-system) 

Utgångspunkten för denna strategi kan formuleras med följande frågor: 
"Går det att utforma datortillämpningar som stimulerar klienter att delta 
i ett ständigt omskapande av de frågor eller referensideal som utgör 
datortillämpningens kärna"? "Går det att utforma en datortillämpning 
som uppmanar och underlättar för klienter att kritiskt granska och utöva 
inflytande över ett ständigt omskapande av datortillämpningen"? 
Innebär ansträngningar att utforma sådana system fruktlösa försök att 
"bita sig själv i svansen" eller "lyfta sig själv i håret? Nedan skall jag 
utveckla dessa frågor. 

Ett sätt att börja tänka på denna typ av datortillämpningar är att 
ställa dem i relation till de idéer som diskuterades under 
dokumentationsstrategin. Dokumentationsstrategin försöker stödja 
klienternas samskapande genom att spara olika versioner av heuristiska 
frågor med tillhörande svar som ett diskussionsunderlag. Ett problem 
med denna strategi är att uppfånga dagsläget. Det är nämligen ett 
allmänt känt problem att hålla en dokumentation aktuell i förhållande till 
de uppdateringar som görs. Problemen är allvarliga då en degenererad 
dokumentationen ofta blir värdelös och i värsta fall även farlig om den 
används som ett felaktigt beslutsunderlag. 

Ett sätt att försöka komma tillrätta med problemet degenererad 
dokumentation går ibland under namnet självdokumenterande 
programvara. Den grundläggande idén i självdokumenterande 
programvara är att låta programkoden utgöra underlaget för de 
beskrivningar som används som dokumentation. Idén kan åskådliggöras 
med hjälp av de möjligheter till automatiskt producerade 
innehållsförteckningar som finns i dagens ordbehandlingssystem. 
Innehållsförteckningen kan här sägas utgöra en typ av dokumentation 
över det som skrivits. 

Med andra ord: En innehållsförteckning i samband med 
ordbehandling kan vara utformad på två olika sätt, endera som en 
konventionell innehållsförteckning, eller också i form av ett 
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datorprogram som söker igenom texten och letar efter den typ av 
rubriker som efterfrågas av någon. På motsvarande sätt är det också 
möjligt att utforma än mer avancerade ordbehandlingssystem som 
exempelvis väljer ut delsammanfattningar eller nyckelmeningar att ingå i 
en dokumentation av texten. Efter motsvarande principer fungerar också 
självdokumenterande programvara, skillnaden är att texten i detta fall 
består av programkod. 

Lättast är kanske att föreställa sig datortillämpningen kompletterad 
med en avancerad "kamera" eller förklaringshjälpmedel. Denna kamera 
kan fokusera på olika delar av datortillämpningen och presentera 
resultat. Kameran kan exempelvis fokuseras på alla partier i en text som 
innehåller begreppet slutsats. 

Det är nu viktigt att observera sambandet mellan den inbyggda 
kameran och datortillämpningen. Utformas kameran för att samla in 
rubriker av ett visst utseende, så måste datortillämpningen innehålla 
sådana rubriker, annars blir det blanka kort. För att återknyta till 
ordbehandlingssystemet så måste ett program som producerar inne
hållsförteckningar kunna känna igen vad som är en rubrik. Har man 
således utformat kameran till att uppfatta en viss typ av text som rubriker 
så måste man också utforma rubrikerna på detta sätt för att "kamera "-
dokumentationen skall fungera. Ett kameraprogram som fokuserar på 
slutsatser fungerar inte om slutsatserna ligger invävda i texten. Ett annat 
sätt att säga detta är att kamerans utformning kan göras styrande för 
utformning av programkoden. 

Nu kan man tänka sig att utforma en avancerad kamera som 
fokuserar enligt de tidigare presenterade heuristiska frågorna. För att 
denna kamera skall se något måste således datortillämpningen ha den 
uppbyggnad som motsvarar kamera-frågorna. Exempelvis, skall 
kameran kunna registrera klientintressen samt hur dessa är relaterade till 
datortillämpningens mätsystem och olika aktionsmöjligheter så måste 
datortillämpningen också vara uppbyggd enligt denna grundstruktur. 

Kort sammanfattat, datortillämpningen kan med hjälp av en inbyggd 
kamera visa sig själv som en samskapande datortillämpning. Doku
mentationen är således i form av ett kamera-program som tillåter att 
någon exempelvis kan ställa frågorna: "Vilka relationer råder mellan 
aktör och datortillämpning? Vilka klientintressen var representerade i 
ledningen vid förra revisionen? Vilka olika aktionsmöjligheter har 
datortillämpningen? Varifrån hämtas input och så vidare. 

För att få en försmak av sådana kameraprogram kan man prova de 
mer avancerade äventyrsspel eller "grottspel" som finns på marknaden.20 

20 Exempelvis Dejavu, Mindscape (1985). 
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I grottspelen använder spelaren datortillämpningen som en avancerad 
kamera för att söka sig fram i en för spelaren okänd värld. Den 
avancerade kameran är också utrustad med olika möjligheter att agera i 
den grottvärld som utforskas. Populärt kan man nu säga att i en 
systemgrotta utgörs väggarna av de heuristiska frågorna, medan svaren 
på frågorna motsvaras av de skatter och andra överraskningar som kan 
finnas i grottan. 

Ansatser till denna typ av datortillämpningar utgör också de 
kunskapssystem som ger möjlighet för aktören att ställa frågor om "hur" 
datortillämpningen kom fram till att agera på ett visst sätt; det vill säga 
vilka resonemangskedjor som följts. Andra möjligheter är att aktören, 
också vanligt kallad användare, kan fråga "varför" datortillämpningen 
utför någon mätning eller frågar efter någon uppgift. Därvid redovisas 
de slutsatser och den resonemangskedja som kan bli tillämplig, beroende 
på resultatet av mätningen. Ibland kan sådana datortillämpningar också 
vara utformade för att svara på frågor om "varför" vissa uppgifter inte 
användes, alternativt "varför" vissa åtgärder inte vidtagits.21 

Påminnelse om bakgmnden till SD-system 
För att inte alltför snabbt helt förlora mig i teknikens tjusning, skall jag nu 
kort påminna om varför det över huvud taget kan vara idé att fundera på 
ovanstående typ av självdokumenterande datortillämpningar. 

Från erfarenheterna av förändringsproblem i ett litet medicinskt 
praktikfall började jag söka "felet". Detta arbete ledde mig till slutsatsen 
att kunskap måste ses på ett annat sätt än som givna och säkerställda 
fakta. Det fortsatta arbetet ledde mig fram till att kunskap hellre bör ses 
som "användbara sätt att se" och inte mer eller mindre precisa 
"avbildningar" av verkligheten i form av fakta. 

Jag drog även slutsatsen att det var en sådan avbildande kunskaps
uppfattning som hade gjort det möjligt för mig att se obegränsade 
datoriseringsmöjligheter, det var således möjligt att bygga om alla 
verksamheter i samhället till en stor maskin. I detta perspektiv kunde jag 
också se hur mängder med andra programmerare och systemutformare 
var i full färd med detta maskinbyggande. Konsekvenser av detta 
maskinbyggande framstod nu mera tydligt. 

En tydlig konsekvens var att många datortillämpningar drabbades av 
det förändringsproblem som jag identifierat i det medicinska praktik
fallet. De faktabitar man byggde maskinerna av förändrade successivt 
sitt utseende, begreppen ändrade betydelse. Bilden kan som jag tidigare 
nämnt kanske liknas med "försök att bygga hus av levande ålar". 

En lättillgänglig beskrivning av denna typ av system ges i Hägglund (1986a) sid 71. 
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Mina studier ledde mig också till att förändringsproblemet också kan 
ses som ett orättvise- eller förtrycksproblem. Från denna utgångspunkt 
kan man se allvarliga förtrycksproblem i de datortillämpningar som 
utformas från det grundläggande antagandet att verkligheten kan 
avbildas oberoende av något syfte. 

Den svenska datainspektionen tycks dock ha anat att något 
fundamentalt är fel och har därför i många varnande ord framfört kritik 
om brister i datakvalité, samt talat om hur viktigt det är att beakta ett 
syfte i samband med dataregister. För mig framstår det som om 
datainspektionen varit på rätt väg, men saknat en teoretisk grund för att 
kunna föra en effektiv argumentation.22 

Arbetet med förändringsproblem ledde mig så småningom också till 
slutsatsen att datortillämpningar innehåller "användbara sätt att se", 
som för att fortsätta vara användbara, måste hållas under ständig kritisk 
diskussion. En sådan diskussion bör då ske med utgångspunkt från de som 
betjänas av "användbara sätt att seM, det vill säga klienterna. 
Sammanfattande kan man säga att arbetet fört mig fram till ett 
samskapande betraktelsesätt på datortillämpningar, vilket innebär att 
datortillämpningar betraktas som socialt skapande del-aktörer i en 
verksamhet som är nnder ständigt behov a v omskapande. 

Det jag gör i detta avsnitt är då att formulera möjliga sätt att utforma 
datortillämpningar så att de förmår understödja ett samskapande 
betraktelsesätt. Den grundläggande frågan blir därvid hur dator
tillämpningar skall utformas så att de förmår understödja klienternas 
deltagande i en kontinuerlig, omskapande process. Datortillämp
ningsstrategin är ett sätt att understödja detta kontinuerliga om
skapande, och innebär att en datortillämpning utformas så att den 
förmår återge en bild av sig själv som en aktör i ett system. 
Datortillämpningen skall då utformas så att det så tydligt som möjligt 
framgår hur olika klientintressen sammanvägts i samband med dess 
utformning. 

Enligt tidigare så kan datortillämpningen ses i relation till fyra 
huvudsakliga medvetanden; klienter, aktörer, systemutformare och 
ledning. Det kan nu vara befogat att reflektera över på vilka sätt dessa 
medvetanden ställer olika krav på datortillämpningens redovisning. 
Behövs det olika utformning av de avancerade kameror som klienter, 
aktörer, systemutformare respektive ledning använder? Intuitivt svarar 
jag ja på denna fråga. Resenären, reseförmedlaren, resesystemut-
formaren, och ledningen för reseverksamheten bör ha olika krav på 
dialogen med datortillämpningen. Att bestämma vem som skall få se vad 
och vem som skall få ändra vad är i sig ett viktigt utformningsbeslut där 

22 Ivano v (1986) kan ses som en ansats att formulera en sådan teoretisk grund. 
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tillämpningsstrategin förordar att de heuristiska frågorna, även om de 
uttrycks i olika form, skall kunna användas av alla fyra typer av 
medvetanden. 

När vi närmare börjar reflektera över vem som skall få ändra vad har 
vi närmat oss en mer avancerad form av datortillämpningsstrategi som 
innebär att SD-system kan användas för att skapa nya generationer av 
datortillämpningar. Denna typ av datortillämpningar skulle kunna 
benämnas SDS-system, som förkortning av Samskapande Dator-
tillämpningsSkapare. 

SDS-system 
Tidigare beskrevs hur en datortillämpningar kan utformas till att 
använda de heuristiska frågorna för att ge en bild av sig själv. Frågorna 
med tillhörande svar är då den bild av datortillämpningen som 
betraktaren ser. 

SDS innebär nu att den som betraktar även kan ges befogenheter att 
tillfoga egna svar på de heuristiska frågorna och därigenom skapa ett 
nytt SD-system. Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att de 
heuristiska frågorna tvingar den som vill skapa nya system att tänka 
samskapande, eftersom de heuristiska frågorna enligt tidigare utgör en 
omskrivning av den samskapande begreppsramen. Denna begreppsram 
är i sin tur ett sätt att försöka sammanfatta en samskapande 
kunskapsuppfattning i samband med datortillämpningar. 

För att göra det mer konkret kan vi åter tänka oss bilvalssystemet. 
Den kund som tänker välja bil skall då exempelvis kunna granska vilken 
typ av kunder som systemet riktar sig till. Några exempel kan vara, 
affärsresande, resande i sydliga länder, resande i stora städer, 
dagligresor till och från jobbet mm. Kunden skall också kunna granska 
ledningen det vill säga vilka ägarintressen som har beslutat över den 
verksamhet där datortillämpningen ingår. En sannolik lednings
sammansättning är att en eller flera bilfabrikanter gått samman för att 
bilda en bilvalsverksamhet. Det kan dock också vara motor
organisationer med olika intresseinriktningar. 

Läsaren påminns om att det bakomliggande syftet med denna typ av 
redovisning är hela tiden att den skall stimulera kunden att börja 
reflektera över hur hans eget intresse tillvaratas i verksamheten. 
Därigenom antas det att kunden (klienten) får ett bättre underlag för att 
påverka ett kontinuerligt samskapande av verksamheten. Fyra påver
kansmöjligheter har jag tidigare nämnt: 

• Kunden kan påverka genom att välja en annan 
bilvalsverksamhet. 
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• Kunden kan framföra synpunkter till aktörer i 
bilvalsverksamheten. Även datortillämpningar kan 
utformas så att kundernas kritik eller förbättringsförslag kan 
mottagas och användas i samband med omskapande av 
verksamheten 

• Kunden kan framföra synpunkter till de systemutformare 
som ger förslag till framtida bilvalsverksamheter. 

• Kunden kan, själv eller tillsammans med andra, etablera 
en egen bilvalsverksamhet. 

SDS-system kan nu sägas vara ytterligare en möjlighet för 
klientinflytande. Klienten i detta fall bilvalskunden kan nämligen i SDS-
systemet, med hjälp av de heuristiska frågorna, ledsagas till att föreslå en 
ny bilvalsverksamhet. Man kan också säga att SDS-systemet kombinerar 
eller omplacerar klienten till att bli en systemutformare. På motsvarande 
sätt kan SDS-systemet utformas till att kombinera eller omplacera 
aktören respektive ledningen till systemutformare. I bilvalsverksamheten 
kan en bilvals-klient (kund) få en idé att utforma en ny bilvalsverksamhet 
som bättre passar honom, likaväl som aktören, i detta fall bilförsäljaren, 
kan ges möjlighet att utforma ett bilvalssystem som han anser vara 
bättre. 

Vän av ordning börjar nu kanske oroligt fråga sig om SDS-system 
leder till en situation av kaotiskt nyskapande. Ett svar på denna undran 
är att påminna om relationen mellan ledningen och systemutformaren i 
ett SD-system. Systemutformaren formulerar förslag som ledningen 
bearbetar till beslut om implementering. Detta betyder att alla förslag 
som arbetas fram av klienter och aktörer måste godkännas av ledningen 
för att ha möjlighet att bli implementerade. Man kan således tänka sig ett 
banksystem så utformat att de kunder som vill kan ledsagas att formulera 
sina förbättringsförslag, vilka också premieras om de anses värdefulla av 
ledningen. 

Moderna ordbehandlingssystem arbetar ibland på något liknande sätt 
som SDS-system. Ett ordbehandlingssystem kan exempelvis vara så 
utformat att den som vill skapa ett nytt dokument börjar med att aktivera 
något existerande dokument och där välja vilka delar som skall kopieras 
till det nya dokumentet exempelvis rubrik, beskrivning av författaren, hur 
författaren har uppfattat sin uppgift, var han hämtat inspiration för att 
lösa denna uppgift i form av litteratur, samtal och så vidare. 

Med kopieringen följer också alltid dokumentets grundstruktur i form 
av de frågor som definierar hur rubriker skrivs, hur litteraturlistor skrivs, 
hur notapparat skrivs, sidnumrering och så vidare. Dessa frågor 
motsvarar de heuristiska frågorna i ett SD-system och kan nu användas 
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för att ledsaga den skrivande hur han skall sidnumrera, skriva citat, 
rubriker och så vidare. 

De heuristiska frågorna kan således ses som metaregler som 
obligatoriskt följer med vid kopiering. För att kunna ändra dessa 
metaregler måste systemutformaren bege sig in i den systemfilosofiska 
debatten där de heuristiska frågorna bestäms. Det vill säga han måste ge 
sig in i den debatt som ligger bakom frågornas formulering. Det är i 
denna debatt som denna avhandling kan ses som ett inlägg. 

I detta sammanhang skall jag inte utveckla dessa idéer om SDS-
system längre utan i stället kort redogöra för de ansträngningar som jag 
gjort för att påbörja praktiskt arbete att realisera ett SDS-system. 

Inledande sonderingar om realisering av SDS-system 
Staffan Persson, som i bland annat Persson (1977) beskriver sitt 
pioniärarbete med att introducera APL som ett verktyg i samband med 
utveckling av datortillämpningar, berättade för mig hur han väntade på 
att något APL-liknande språk skulle komma ut från datalogi
laboratorierna. På något motsvarande sätt har min tanke varit att något 
liknande ett SDS-system antagligen snart borde födas i samband med de 
enorma satsningar som görs vid datalogilaboratorier världen över. 

För att om möjligt få upp ett spår företog jag en studieresa i USA.23 Ett 
syfte med denna resa var således att se om jag kunde hitta tillräckligt 
utvecklad programvara för att använda som grund vid utveckling av ett 
SDS-system. Detta syfte var också en anledning till mitt engagemang i 
forskningsprogrammet för avancerade datortillämpningar vid inter
nationella institutet för tillämpad systemanalys i Wien.24 

Resultatet från dessa aktiviteter var att flera uttryckte intresse och 
önskade ett fortsatt samarbete. Andra ställde sig mera frågande till mina 
alltför höga ambitioner. Mycket kort skulle jag kunna sammanfatta 
resultatet av ovanstående aktiviteter med det svar som R O Mason, med 
sin vida internationella överblick,25 gav. Han uttryckte sig på följande 
sätt: "Du har intressanta idéer, men du måste förstå att ditt sätt att tänka 
är mycket avlägset för Al-folkets och tyvärr är det väl närmast dom som 
skulle kunna hjälpa dig." 

Med målsättning att programmera och genomföra praktiska försök 
med en SDS-system övervägde jag vid denna tidpunkt att påbörja ett 
samarbete med något lämpligt forskningslaboratorium. I det samman
hanget uppenbarades dock möjligheter att testa ytterligare en viktig 
strategi för att tillämpa samskapande idéer i samband med 

23 Forsgren (1984 b) är en reserapport från denna resa. 
24 Se avsnitt 11.4 
2^ Se tex Mason (1984). 
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datortillämpningar. Denna strategi sammanfattar jag under begreppet 
datautbildning. 

11.6 Datautbildningsstrategin 

Frågeställningen lyder här: Hur bör datautbildning som sker utifrån en 
samskapande kunskapsuppfattning vara utformad? Arbetar man vidare 
med denna fråga inser man snart att den splittras upp i två delar. Den 
ena delen frågar hur samskapande utbildning bör bedrivas medan den 
andra delen frågar hur datortillämpningar bör beskrivas från sam
skapande utgångspunkter. I följande avsnitt reflekterar jag över hur 
dessa delfrågor hänger samman. 

Metamorfosens svårighet eller svårigheten att skifta utgångspunkt för 
betraktande. 

Systemutformaren: Tidigare har jag på flera ställen avhandlat hur 
kunskapsuppfattning påverkar sätt att skriva, sätt att referera och sätt 
att utbilda. 

Aktören: Just nu skriver jag. En legitim fråga är då; "Vilken 
kunskapsuppfattning tillämpar jag i mitt skrivande"? 

Ovanstående stycken representerar två utgångspunkter för 
betraktande som i samskapande datortillämpningar benämnes aktören 
och systemutformaren. Aktören gör m edan systemutformaren frågar:-
"Vad gör jag e gentligen"? 

Populärt speglar sig metamorfosens svårighet i uttrycket: "Att leva 
som man lär". I utbildningssammanhang handlar det om att utbilda om 
utbildning. 

Ett exempel på metamorfosens svårighet i utbildningssammanhang 
åskådliggörs av Gharajedaghi (1986). Han konstaterar där att utbildning 
om en samskapande kunskapsuppfattning till övervägande del sker från 
avbildande utgångspunkter. Med andra ord så redovisas som fakta att 
det inte existerar fakta.26 

Ovanstående resonemang tyder på att frågor om kunskaps
uppfattning tillämpad i utbildning kan göras från åtminstone två 
utgångspunkter, ibland benämnes dessa utbildningens form respektive 
innehåll. 

26 Med detta uttryckssätt uppenbaras att metamorfosens svårighet är nära besläktad med 
paradoxens svårighet. 
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Tillämpningsexempel 
Ett exempel som visar hur en samskapande kunskapsuppfattning kan 
tillämpas i samband med datautbildning presenteras av Forsgren m fl 
(1985). Där redovisas en granskning av tio utbildningsmaterial som 
används i grundläggande vuxenutbildning om datortillämpningar. Ett av 
syftena med denna granskningen var att belysa hur skillnader i 
utbildningsmaterial kunde hänföras till skillnader i kunskaps
uppfattningar. 

- Form 
Resultatet av arbetet visade att det var möjligt att identifiera 
utbildingsmaterial av mer avbildande karaktär. Dessa utmärktes då av 
en redovisning av faktiska förhållanden och troliga konsekvenser av den 
tekniska utvecklingen. Trots instuckna fraser om att det är människan 
som styr datorerna genom programmering så gav denna typ av 
framställningar en uppfattning att datorsamhällets utveckling är deter
ministisk. 

Det var dock också möjligt att hitta utbildningsmaterial som präglades 
av en samskapande kunskapsuppfattning. Sådana utbildningsmaterial 
utmärktes av att de flesta problemställningar belystes från alternativa 
utgångspunkter. Dessa utgångspunkter var dock inte explicit relaterade 
till olika samhällsgrupper eller olika ideal. Exempelvis så redovisades 
ofta två perspektiv på framtida utveckling där det ena beskrevs i mörka 
termer som total styrning av individen. Medan det andra mera ljust 
beskrev en utveckling mot datorsystem som stöd för enskilda individer 
eller handläggare i deras beslut. Det framgick således inte att det mörka 
styrningsperspektivet också kunde ses som ett ljust perspektiv beroende 
på vilka klientgrupper man utgick från. 

- Innehåll 
Vi granskade också i vilken mån datortillämpningarna beskrevs utifrån en 
avbildande eller en samskapande kunskapsuppfattning. Om 
datortillämpningar förklarades som insamling, lagring, b earbetning och 
distribution av fakta, relaterade vi detta till en avbildande kunskaps
uppfattning. Om däremot datortillämpningar förklarades som att 
alternativa "sätt att se" representerades i elektroniska regelsystem 
relaterade vi detta till en samskapande kunskapsuppfattning. 

Resultatet av denna studie visade att i det urval av material som vi 
granskade var beskrivningar av datortillämpningar från avbildande 
utgångspunkter helt dominerande. En slutsats som kan dras från detta är 
att den typ av förändringsproblem som jag diskuterar i denna avhandling 
inte uppmärksammades i utbildningsmaterialen. 
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- Slutsatser 
Våra slutsatser från denna studie kan sammanfattas på följande sätt: De 
utbildningsmaterial vi granskade dominerades av en avbildande 
kunskapsuppfattning såväl i sin uppläggning som i det sätt som 
databehandling beskrevs. Enligt vår uppfattning förelåg därmed en stor 
risk att avbildande utbildningsmaterial skulle passivisera de studerande, i 
och med att en avbildande kunskapsuppfattning lätt frammanar en bild 
av utvecklingen som deterministisk och data som representerande 
faktiska förhållanden lagrade i datorer. 

De allmänt uttalade datapolitiska målsättningarna med dataut
bildning av breda befolkningsgrupper27 angavs vara att stimulera 
människor till aktivt deltagande i debatt och utformning av 
datortillämpningar. Vår utgångspunkt för granskningen visade således 
att det förelåg stor risk att de granskade utbildningsmaterialen 
motverkade syftet med utbildning av breda befolkningsgrupper. 

I datadelegationens slutbetänkande till regeringen, där ovan nämnda 
rapport ingår som underlag, redovisas också förslag om framtagning av 
utbildningsmaterial som grundas i en samskapande kunskapsupp
fattning.28 

11.7 Sammanfattning 

Förutom en mer generell diskussion om implementering, redogör jag för 
fem olika strategier för att implementerà eller förverkliga samskapande 
idéer i samband med datortillämpningar. 

Den övergripande uppgiften är därvid att finna metoder som förmår 
engagera och vägleda företrädare för olika klientintressen i arbetet att 
om-sam- skapa datortillämpningar, vilket då även är kan ses som försök 
att hantera förändringsproblemet. 

Följande fem strategier diskuteras: Den metaforiska strategin, Den 
heuristiska strategin, Dokumentationsstrategin, Datortillämpningsstra
tegin och Datautbildningsstrategin. 

I den metaforiska strategin är uppgiften att hitta sammanfattande 
begrepp som har förmågan att leda tankarna i "rätt riktning"; det vill 
säga mot behovet av klienternas deltagande i ett fortgående 
omskapande. Några exempel på andra vanliga dator-metaforer är: 
Datorn som databank, datorn som verktyg, datorn som medium, datorn 
som handbok, datorn som rådgivare. 

2^ Se Datadelegationen PM. (1985) Bred utbildning i d atafrågor - Utvärdering av 
genomförd/pågående utbildning och förslag till framtida utbildning, Planerings-PM. 

28 Se SOU1985:50 Bred datautbildning sid 246,247. Se även Forsgren mfl (1985) sid 65-68. 

11. Implementeringsstrategier 

151 



Resultatet av diskussionerna om metaforiska begrepp blir valet av 
begreppet samskapande datortillämpningar. Begreppet Samskapande 
Datortillämpningar skall enligt denna strategi leda tankarna till att 
betrakta datorn som del i en socialt skapande verksamhet i ständigt behov 
av omskapande. 

I den heuristiska strategin är uppgiften att hitta tumregler eller 
sammanfattande satser, alternativt frågor som förmår leda in tankarna 
mot problemställningar som är viktiga i samskapande datortill
ämpningar. Ett förslag till sådana heuristiska frågor presenteras. Dessa 
frågor kan också ses som en omformulering av den sammanfattande 
begreppsramen för samskapande datortillämpningar till ett antal 
nyckelfrågor. Klienten, den som betjänas av en mätning, är exempelvis 
ett viktigt begrepp som kan omformuleras till frågan: "Vilka klienters 
intressen är verksamheten utformad för att betjäna"? 

De heuristiska frågorna kan också ses som grundfrågor i en kritisk 
analys av en verksamhet. Några inledande försök att tillämpa de 
heuristiska frågorna på detta sätt i samband med utformning av 
verksamheter presenteras. 

Dokumentationsstrategin innebär att de heuristiska frågorna 
tillsammans med en eller flera versioner av tillhörande svar förvaras 
åtkomliga i anslutning till verksamheten. Denna dokumentation visar en 
grov bild av de historiska antaganden och överväganden som format 
verksamheten och kan tjäna som diskussionsunderlag inför framtida 
utformningsbeslut. Ett praktikfall inom miljövårdsadministration visar 
en tillämpning av denna strategi. 

Datortillämpningsstrategin innebär att nyss nämnda dokumentation 
byggs in som en grundläggande struktur i den eller de datortillämpningar 
som ingår i verksamheten. Om exempelvis en heuristisk fråga behandlar 
vilka klientintressen som datortillämpningen avser att tillgodose, så skall 
dessa uppgifter finnas åtkomliga i programkoden. Datortillämpningen 
skall således vara självdokumenterande så att den kan ge svar på de 
heuristiska frågorna om sig själv och sina relationer till sin omgivning. 

Ett specialfall utgör de tillfällen då ett klientintresse är att skapa en 
modifierad eller ny datorbaserad verksamhet. Datortillämpningen skall 
då vara förmögen att skapa en kopia av sig själv, där klienten, förutom 
grundstrukturen i de heuristiska frågorna, skall kunna välja vad som 
skall kopieras och vad som skall tillfogas till den nya datortillämpningen. 
Resultatet av inledande undersökningar att realisera denna typ av 
datortillämpningar redovisas. 

Datautbildningsstrategin syftar till att påverka datautbildning så att 
de förändringsproblem i samband med datortillämpningar som 
diskuteras i denna avhandling blir uppmärksammade. Detta kan göras 
genom nyutveckling av litteratur och demonstrationstillämpningar. Ett 
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första steg kan dock vara en kritisk granskning av nuvarande 
datautbildning. 

Resultatet av en granskning av undervisningsmaterial för bred 
datautbildning i Sverige presenteras. Sammanfattningsvis konstateras 
att det utbildningsmaterial som granskades till övervägande del grundar 
sig i en avbildande kunskapsuppfattning. Enligt de teser som framförs i 
denna avhandling ger en sådan kunskapsuppfattning svagt stöd för 
klienternas aktiva deltagande i utformning av datortillämpningar. 
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12. DET MEDICINSKA PRAKTIKFALLET BETRAKTAT FRÅN 
SAMSKAPANDE UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel skall jag återvända till det medicinska praktikfall som 
inledningsvis beskrevs i kapitel 2. Genom att beskriva hur de sam
skapande idéerna kan tillämpas i detta praktikfall får jag ytterligare en 
möjlighet att diskutera användbarheten av de framförda idéerna. 

För att ge läsaren en möjlighet att erinra sig det medicinska 
praktikfallet som beskrevs i kapitel 2, redovisar jag nedanstående figur: 

Figur 5. Kvalitetstest 
Figuren visar hur en patient registreras och hur registreringarna 
kvalitetstestas i samband med uppbyggnad av ett forskningsregister. 

12.1 Tillämpning av en samskapande begreppsram 

Den som arbetar med att utveckla det samskapande sättet att betrakta 
verkligheten benämnes systemfilosof. Som skrivande befinner jag mig 
således i systemfilosofens position. Den verksamhet jag betraktar kan 
benämnas kvalitetskontroll av EKG-registreringar. De klienter som 
primärt betjänades av denna verksamhet var de forskare som ämnade 
använda de kontrollerade registreringarna. 

En av dessa forskare hade det övergripande ansvaret för projektet och 
kunde således besluta om och hur kvalitetskontrollen skulle utföras. 
Denne forskare kunde således betraktas som ledning. 

Forsknings-
register Kvalitetstest 

Registrerings
system 

Registrerings- Patient 
operatör Forskare 

TestoperatÖr 

Arbetsprov med 
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I praktikfallet var jag anställd av ledningen för att utföra 
kvalitetskontrollen. Jag var således en aktör i verksamheten. När jag 
sedan påbörjade arbetet att utveckla förslag till hur kvalitetskontroll
verksamheten kunde omskapas med införande av en kvalitetskontrol-
lerande datortilläinpning, så befann jag mig också i systemutformarens 
position. Jag utformade således en datortillämpning som skulle fungera 
som min medaktör i verksamheten. 

Allteftersom min dataentusiasm växte så utformade jag 
datortillämpningen till att överta allt fler av de uppgifter jag själv hade 
såsom aktör i verksamheten. I ett första steg utformade jag 
datortillämpningen så att den selekterade fram de mått som jag som 
systemutformare bedömt kritiska ur kvalitetssynpunkt. Ett andra steg 
innebar att datortillämpningen utformades att tillämpa de beslutskri
terier jag bedömt rimliga. Det tredje steget innebar att datortillämp
ningen utformades att vidta olika åtgärder beroende på utfallet när 
beslutskriterierna tillämpades. Exempel på sådana åtgärder var: 
Skapande av ett forskningsregister med godkända registreringar, 
skapande av varningsmärkta registreringar som innehöll vissa mindre 
defekter, skapande av ett slaskregister med underkända registreringar. I 
och med det tredje steget hade jag också indirekt utformat dator
tillämpningen att ta emot klienternas frågor som var av typen: "Är dessa 
registreringar av tillräckligt bra kvalité"? I det slutliga förslaget hade jag 
således utformat datortillämpningen så att den kunde fungera som 
ensam aktör i kontrollverksamheten.1 

Efter vissa försök där resultatet av datortillämpningen jämfördes med 
resultatet från en högt kvalificerad läkare, beslutade ledningen att mitt 
förslag till kvalitetskontrollerande datortillämpning kunde tas i bruk. 

Systemutformningen skedde helt i en avbildande anda. Det vill säga 
jag utgick från att det existerade felfria registreringar. När 
registreringarna avvek från detta avbildade ideal graderades avvikelsen 
och om den var tillräckligt stor underkändes registreringen. 

Betraktar jag nu det medicinska praktikfallet från samskapande 
utgångspunkter kan följande sägas. För att som systemutformare lära 
mig vad som skiljde felfria från defekta registreringar arbetade jag under 
en tidsperiod tillsammans med den mest datakunnige medicinske 
forskaren. I ett samskapande perspektiv lyssnade jag då till en före
trädare för ett klientintresse. Den datakunnige medicinske forskaren hade 
nämligen liksom många medicinska forskare ett eget forskningsintresse 
riktat mot diagnostisering av vissa speciella sjukdomsgrupper. 

1 I avsnitt 8.5 beskrivs dessa steg i m er teoretiska termer. 
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Att diagnostisera eller identifiera sjukdomar kan också ses som en 
fråga om mätning. I detta fall mätte vi exempelvis, ålder, kön, 
arbetsförmåga, hjärtfrekvens, andning, samt en mängd olika mått på 
hjärtsystemets elektriska aktivitet. Alla dessa mått är skapade i avsikt att 
kunna fånga upp sjukliga tillstånd hos patienten. De medicinska 
forskarna hade alltid sitt forskningsintresse riktat mot ett visst sjukligt 
tillstånd eller ibland grupper av sjukliga tillstånd. Det var också alltid 
fallet att olika sjukliga tillstånd avspeglades olika tydligt på olika mått. 
Vissa sjukdomstillstånd visade sig exempelvis tydligt om man studerade 
hjärtfrekvens i kombination med arbetsbelastning, medan andra visade 
sig tydligast i något mått på hjärtsystemets elektriska aktivitet. 

Den medicinske forskare som jag samarbetade med för att kunna 
skapa kvalitetsmått på registreringarna hade således också ett speciellt 
forskningsintresse. När han visade mig på känsliga partier av 
registreringen, så var det med utgångspunkt från detta forsknings
intresse. Som systemutformare lyssnade jag således på ett av flera 
möjliga klientintressen. 

Innan ledningen beslutade att tillämpa mitt förslag till kontroll
verksamhet gjordes en jämförelse mellan mitt förslag och bedömningar 
av den datakunnige medicinske forskaren. Eftersom jag studerat hur just 
han bedömde registreringar var det följdriktigt en hög grad av 
överensstämmelse mellan mitt förslag och forskarens bedömningar. 

Sammanfattat kan man säga att varje sätt att mäta en registrerings 
kvalité är mer eller mindre relevant för olika sjukdomsgrupper som i 
forskningssammanhang ofta företräds av olika medicinska forskare. 

I det perspektivet framstår det också följdriktigt att varje forskare 
borde vara intresserad av att sättet att mäta kvalité utformas så att det 
blir relevant för just de speciella sjukdomsgrupper som forskaren är 
intresserad av. Här kan vi också spåra huvudidén bakom samskapande 
datortillämpningar, nämligen att klienter skall stimuleras till ett aktivt 
deltagande i en fortgående omskapande-verksamhet. 

Nu kan vi också tydligt se att samskapande datortillämpningar kan 
betraktas som ett sätt att angripa det förändringsproblem som jag 
inledningsvis identifierade i kapitel 2. Jag observerade där att mitt förslag 
till kvalitetskontroll inte var relevant för de nya forskningsintressen som 
efterhand utvecklades. Samskapande datortillämpningar är således ett 
sätt att försöka undgå förändringsproblem genom att i detta fall aktivera 
forskare med nya forskningsintressen att delta i ett ständigt omskapande 
av kvalitetskontrollverksamheten. Denna aktivering kan göras på flera 
sätt, i föregående kapitel föreslog jag ett antal sådana strategier. Nedan 
skall jag beskriva hur några av dessa strategier skulle kunna tillämpas i 
det medicinska praktikfallet. 
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12.2 Implementering i det medicinska praktikfallet 

Inledningsvis bör jag kanske nämna anledningarna till att jag inte 
återvänt till den medicinska miljön för att försöka tillämpa de 
samskapande idéerna. Dels föreligger stora svårigheter att "skruva 
tillbaks tiden" för att prova en alternativ utformningsprincip för 
kvalitetskontroll. Dels har jag bedömt andra möjligheter att tillämpa de 
samskapande idéerna som mer angelägna. Främst tänker jag då på 
uppbyggnaden av ett internationellt expertsystem för miljöadminist
ration som redovisas i avsnitt 11.4 samt granskningen av utbildnings
material för bred datautbildning som redovisas i avsnitt 11.6. 

Den metaforiska strategin 
Enligt den metaforiska strategin skall själva rubriken eller benämningen 
av något ge tankarna en riktningsangivelse. Att arbeta med samskapande 
kvalitetskontroll av medicinska registreringar skall således leda tankarna 
till, att vad som är god kvalité på en medicinsk registrering inte kan 
avbildas eller bestämmas en gång för alla, utan att kvalité är något som 
ständigt samskapas. Nästa tankesteg blir att ställa frågan: "Vilka skall, 
eller bör delta i detta samskapande"? Med denna fråga har tankarna 
börjat vandra i en riktning som görs tydligare med den heuristiska 
strategin. 

Den heuristiska strategin 
Den heuristiska strategin försöker att med hjälp av ett antal nyckelfrågor 
leda in tänkandet på viktiga aspekter i samskapande datortillämpningar. 
Nedan demonstrerar jag hur några av de heuristiska frågorna som 
beskrivs i avsnitt 11.3 skulle kunna formuleras och besvaras i det 
medicinska praktikfallet. 

1. (Klienten) -Vilka klientintressen är verksamheten utformad för att 
betjäna eller kontrollera? 

Svar: kvalitetskontrollen är i första hand utformad för att betjäna 
forskningsintresset A att skapa metoder för att med hjälp av arbets-
EKG enligt registreringssystem xx diagnostisera sjukdomsgrupperna 1, 
2,3,4. 

Ett annat forskningsintresse B är att skapa metod er för att med hjälp av 
vilo-EKG enligt registreringssystem xx diagnostisera sjukdomsgrupp 5. 

2 (Ledning) -På vilka sätt är dessa klientintressen representerade i 
ledningen? 
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Svar: Forskaren xx som arbetar med forskningsintresse A har 
huvudansvaret för verksamheten. 

3. (Systemutformare) -På vilka sätt fångas klientintressen upp och 
omformuleras till förslag på förändringar i verksamhetens utformning? 

Svar: En gång i månaden rapporterar de medicinska forskarna till 
systemutformaren om de anser att kontrollverksamheten släppt fram 
registreringar med dålig kvalité. En gång per år görs stickprov för att se 
om kasserade registreringar även kasseras av de medicinska forskarna. 

4. (Verksamheten) -På vilka sätt fångas klientintressen upp och omsätts 
till åtgärder? 

Svar: De medicinska forskarna anger vilka registreringar de vill ha 
testade. Verksamheten lägger upp en skivminnesfil med godkända 
registreringar. 

4.1 Exempel på delfråga. (Aktör och datortillämpning) -Vilka 
uppgifter i verksamheten ombesörjes av aktörer och vilka 
ombesörjes av datortillämpningar? 

Svar: Aktören (den dataansvarige) tar emot beställningar på 
registreringar som skall testas. Datortillämpningen sorterar fram 
godkända registreringar, av dessa skapas ett forskningsregister. 

4.1.1 Exempel på del-delfråga. -Vilka ansvarsrelationer råder 
mellan aktörer och datortillämpningar? 

Svar: Aktören övervakar att datortillämpningens resultat är 
rimliga. Vi d oegentligheter larmas systemutformaren xx. 

5. (Aktören) - På vilka kända och planerade sätt kan aktören fånga 
klientintressen och vidta åtgärder? 

Svar: Muntliga samtal. 

5.1 Exempel på delfråga - Vilka beslutade restriktioner finns för 
aktörens handlande? 

Svar: Aktören kan inte godkänna registrering som kasserats av 
datortillämpningen. 

6. (Datortillämpningen) - På vilka sätt kan datortillämpningen fånga 
klientintressen och vilka aktions- och mätningsmöjligheter har 
datortillämpningen, samt vilka regler tillämpas? 
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Svar: Datortillämpningen kan ej fånga synpunkter direkt från olika 
mediciriska forskare. Sådana synpunkter kanaliseras alltid via 
aktör(den dataansvarige), sy stemutformar e(systemmannen) eller 
ledning (den ansvarige forskaren). Mätning utföres endast på 
dataregistrerat råmaterial. Enda aktionsmöjlig heten är skapande a v ett 
forskningsregister med accepterade registreringar. Datortillämpningen 
är uppbyggd på 10 delvis bero ende kvalitetskriterier. 

6.1 Exempel på delfrågor -Vilka aktioner från andra 
datortillämpningar används som input i denna datortillämpning? 

Svar: Råmaterialet för kvalitetskontroll kommer från dator
tillämpning X och y. För fratntagning av kvalitetskriterierna 
använda datortillämpning z. 

-Hur är revidering av datortillämpningen planerad? 

Svar: Revideringar beslutas fortlöpande. 

-Vilka klientintressen fanns företrädda vid beslut om installation och 
vid de revideringar som gjorts? 

Svar: Den ansvarige forskaren xx har beslutat de revideringar som 
gjorts. 

7. (Systemfilosofen) -1 vilket sammanhang ställs ovanstående frågor? 

Svar: Såsom exempe l i en akademisk avhandling. 

7.1 Exempel på delfrågor -Vilka ges tillfälle att svara på ovan
stående frågor och i vilket beslutssammanhang skall svaren ingå? 

Svar: Frågorna har besvarats av systemfilosofen. Svaren är 
avsedda såsom exemplifiering. 

-På vilka sätt ges klienter eller företrädare för klientintressen 
möjlighet att ta del av och reagera på de grundläggande 
antaganden som gjorts i och med att ovanstående frågor besvarats? 

Svar: Inga. 

Ovanstående är således ett exempel på heuristiska frågor samt hur de 
skulle kunnat besvaras i det medicinska praktikfallet. 
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Do kumett ta tionss tra tegin 
Grundprincipen för dokumentationsstrategin innebär att en eller flera 
versioner av ovanstående frågor-svar konversation sparas för att 
användas som underlag i kommande diskussioner om revision av 
verksamheten. I samband med sådana revisioner adderas nya versioner 
till dokumentationen. 

Dokumentationsstrategin kan också enligt avsnitt 11.4 ses som en 
kritisk granskning av en verksamhet. Om exempelvis ingen kan besvara 
vilka klientintressen verksamheten är utformad för att betjäna eller 
betjänar så betyder det att ingen ser något syfte med verksamheten. Från 
samskapande utgångspunkter ter sig sådana verksamheter som nonsens. 
Ett exempel som antyder den kritiskt granskande aspekten av 
dokumentationsstrategin är datainspektionens krav på en redovisning av 
syftet med ett personregister. Dokumentationsstrategin tillämpad i det 
medicinska praktikfallet skulle på motsvarande sätt kunna bli en kritisk 
granskning av kvalitetskontrollverksamheten. 

Hade jag således som systemutformare i det medicinska praktikfallet 
sanningsenligt svarat på dokumentationsfrågorna, hade svaret blivit: 
"Jag har inte tänkt enligt dessa banor när jag utformat kontroll
verksamheten. Kontrollverksamheten är utformad för att sålla bort 
defekta registreringar, sedan får vem som helst använda de icke-defekta 
registreringarna". Från samskapande synpunkter är detta svar helt 
otillräckligt och bäddar för att kontrollverksamheten antagligen kommer 
att drabbas av allvarliga förändringsproblem. 

Da tortillämpningss tra tegin 
Datortillämpningsstrategin innebär kortfattat att dokumentationen 
utgör en integrerad del av datortillämpningen. Genom att söka sig fram i 
dokumentationsfrågorna med delfrågor och tillhörande svar ser man 
datortillämpningens uppbyggnad och en beskrivning av dess relationer 
till aktörer, ledning, systemutformare och klienter. 

I det medicinska praktikfallet kan man tänka sig möjligheten att söka 
sig fram till en beskrivning av de registreringar som skall kvalitets
kontrolleras samt vilka delar av registreringarna som berörs av olika 
kvalitetskriterier. Omvänt skulle man kunna söka vilka kvalitetskriterier 
som använder en viss del av registreringen. På motsvarande sätt kunde 
man söka sig fram i övriga dokumentationsfrågor. Datortillämpningen 
har så att säga en inbyggd kamera som kan användas av den som vill 
granska datortillämpningen samt dess relationer i ett socialt system. 

Denna inbyggda kamera även utrustas med möjligheten att ledsaga 
användaren att utveckla förändringsförslag i verksamheten, alternativt 

12. Det medicinska praktikfallet betraktat från 

samskapande utgångspunkter 

161 



föreslå en ny verksamhet. Denna typ av datortillämpningar som jag 
benämnt SDS-system skall således ge den som använder den avancerade 
kameran möjligheter att formulera egna förslag samt framföra dessa 
förslag till ledning, klienter, aktörer och systemutformare. 

I det medicinska praktikfallet kan man tänka sig att en forskare vill 
ändra kvalitetskriterierna så att de bättre motsvarar en typ av störningar 
som är speciellt betydelsefulla för just hans forskning. Är forskaren ensam 
representant i ledningen kan han göra de modifikationer han så önskar 
och på så sätt skapa ett nytt system. I annat fall kan han endast framföra 
sitt förslag som sedan beslutas av ledningen. 

Med andra ord kan man också säga att SDS-system är ett program
meringsspråk på hög nivå. Detta programmeringsspråk kan få något 
olika utseende beroende på i vilken relation till datortillämpningen man 
arbetar; som medaktör, som klient, som ledning eller som system
utformare. 

Slutkommentar 
Som läsaren ser utgör ovanstående strategier inga fullständiga lösningar 
utan snarare riktningsangivelser åt vilket håll man kan gå för att hitta 
utformningsprinciper för datortillämpningar som är bättre garderade 
mot förändringsproblemet. Den samskapande riktningsangivelsen ska
par också många nya frågor som behöver fördjupad forskning och 
diskussion. I följande kapitel skall jag ta upp några sådana frågor. 

12. Det medicinska praktikfallet betraktat från 

samskapande utgångspunkter 

162 



13. FRÅGOR FÖR VIDARE FORSKNING 

I detta avslutande kapitel skall jag formulera några frågor som kan ses 
som riktningar för att söka vidare och lära mera om samskapande 
datortillämpningar. Då frågorna ligger vid gränsen av hur långt mina 
tankar förmår sträcka sig hoppas jag läsaren har överseende med 
trevande och osäkra formuleringar. Jag delar in frågorna i två typer. Den 
ena typen av frågor förknippas vanligen med experiment. Forskaren 
utför då ett planerat agerande i en social miljö och utvärderar därefter 
olika former av reaktioner. Den andra typen av frågor förknippas 
vanligen med begreppen reflektion eller teoretiskt arbete. Forskaren 
formulerar i detta fall frågor som bearbetas med hjälp av egna och andra 
forskares idéskapelser. 

13.1 Praktiska experiment 

Socialt orienterad forskning 
Den kanske mest naturliga sättet att fortsätta forska om samskapande 
system är kanske att i olika situationer utveckla fler försök att tillämpa de 
olika strategier för samskapande system som beskrevs i föregående 
kapitel. Sådana försök kombinerade med kritiskt reflekterande 
utvärderingar kan visa sig bli utomordentligt värdefulla. För att antyda 
betydelsen av försök av denna typ skall jag nedan nämna tre försöks
områden. 

- Datorstöd för lokal resursadministration (i boendemiljö) 

Som inom många andra områden börjar idéerna om datorstöd i 
boendemiljö ofta i ett upplevt problem att "hålla reda på saker och ting". I 
boendemiljö handlar det till att börja med bland annat om att hålla reda 
på tvättider, busstider, öppettider och bokningstider till diverse kollektiva 
inrättningar såsom tennisbanor, bibliotek, barnpassning mm.1 Säkerligen 
har det gjorts och kommer det att göras många försök att i en avbildande 
anda utforma databaser som avbildar boendemiljön och som tillåter de 
boende att söka information om lediga tvättider mm. 

Från samskapande utgångspunkter ter det sig uppenbart att dessa 
försök kommer att drabbas av allvarliga förändringsproblem i och med 
att de boendes intressen förändras, nya boenderesurser tillkommer och 
även uppfattningen om vad som avses med en boenderesurs förändras. 
Som jag tidigare beskrivit kan detta förändringsproblem också ses som 
ett orättviseproblem. Datortillämpningen kan aldrig rättvist svara upp 

* I Nordström (1987) beskrivs ett utvecklingsprojekt inom detta område. 
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mot de intressen som finns i ett boendeområde. Med denna utgångspunkt 
kan man utforma och prova olika samskapande strategier för datorstöd. 
Den centrala frågeställningen blir där således att formulera strategier 
för att engagera de boende i ett kontinuerligt omskapande av datorstöd. 
Säkerligen kommer det att finnas många motstridiga intressen som vill 
göra sin stämma hörd, allt från sådana som vägrar ta i en terminal till 
sådana som ser oanade möjligheter i form av alla former av pryl och idé 
eller kunskapsmarknader som kan generera nya resurser i ett 
bostadsområde. 

- Datorstöd för regional kompetens- eller kunskapsadministration (i 
företagsmiljö) 

Kunskapsmarknad är i sig ett ord som kan leda in tanken mot principer 
för samskapande datortillämpningar. Någon (klienten) har intresse av 
alt mäta något fenomen på något sätt. Någon annan klient har resurser 
alt utföra en sådan mätning och är villig alt mot en viss motprestation 
delge resultatet av mätningen. Ytterligare någon (aktören) kan förmedla 
eller handlägga kontakten mellan klienterna. Den förmedlande verk
samheten har utformats av någon (systemutformaren), samt ägs eller 
leds av någon (ledningen). 

Någon har exempelvis intresse av att mäta tidpunkterna när en viss 
buss passerar en hållplats medan någon annan "bussexperl" är villig att 
leverera resultatet nv en sådan bussmätning mot en viss ersättning. 
Detta var nu ett "enkelt" exempel. I företagsmiljö förekommer allt fler 
tider och "expertmätningar" som en företagare har nytta av alt "hålla 
reda på". Här har vi således en grundidé som ligger bakom olika försök 
att bygga upp datorstöd för regional kompetensutveckling i företags
miljö2. Inom delta område kan vi då resonera på motsvarande sätt som 
inom bostadsmiljöområdet. Det är således möjligt alt bygga upp 
databaser som avbildar allt som en företagare behöver "hålla reda på". 
Men det är också möjligt att från samskapande utgångspunkter utforma 
ständigt föränderliga kunskapsmarknader där såväl ändrade behov av 
mätningar som ulbudet av mätresultat bidrar till ett kontinuerligt 
omskapande av kunskapsförmedlingen. 

- Datorstöd vid kartutveckling 
Ett vanligt och pedagogiskt kraftfullt sätt att presentera "expert
mätningar", som exempelvis ovanstående bussmätningar, är med hjälp 
av kartor. Busskartor med inskrivna hållplatstider är ett exempel. Det 
finns nu många verksamheter där mätresultatet lagras och presenteras i 
form av kartor. Kartan kan således ses som en teknik att "hålla reda på", 

2 NorrKom-projeklet vid Umeä Kommun är elt nyligen påbörjat utvecklingsprojekt med 
denna riktning. 
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till exempel busstider, busshållplatser mm. Ett område där man tidigt 
använt kartor för att "hålla reda på", är inom sjöfarten. Sjökorten håller 
reda på en mängd saker som sjöfarande behöver. 

Inom många områden har det nu påbörjats ett arbete att lagra kartor i 
form av datortillämpningar.3 På så sätt erhåller man en form av 
elektroniska kartor som kan anslutas till allehanda elektronisk mät- och 
styrutrustning. Inom sjöfart kan man exempelvis ansluta kartan till 
radarsystem, radiopejl, vädertjänstens vindrapporter mm. Vidare kan 
man ansluta kartan till fartygets styrutrustning för att på så sätt låta 
kartan styra fartygets framfart. 

På motsvarande sätt som jag tidigare beskrivit kan man i detta 
sammanhang ställa frågan vilken skillnad det gör att betrakta kartan 
avbildande eller samskapande. En avbildande karta försöker återge 
verkligheten så naturtroget som möjligt, medan en samskapande karta 
försöker tillfredställa olika klientintressens behov att mäta. 

Ett exempel på vad en samskapande kartverksamhet kan innebära ger 
jag i avsnitt 11.4. Där beskriver jag ett försök att utforma elektroniska 
kartor över miljöförstöring i Europa. Jag argumenterar också för att den 
elektroniska miljö-kartan från samskapande utgångspunkter kan ses som 
en fortgående kamp mellan olika miljöintressen att delta i bestämmandet 
av vilka mätningar, miljökriterier och presentations- eller aktionsformer 
som den elektroniska miljö-kartan skall innehålla. 

Att tillämpa samskapande datortillämpningar innebär då att utforma 
strategier för att få olika miljöintressen aktivt engagerade i ett planerat 
revisionsarbete. 

I det miljöadministrativa praktikfallet tillämpade jag dokumen
tationsstrategin. Denna strategi går ut på att utforma en verksamhet 
som kräver in svar på ett antal samskapande nyckelfrågor. Så 
utformades till exempel dokumentationssystemet i miljötillämpningen till 
att fråga efter vilka miljöintressen som ansetts vara betjänta av de 
mätningar som representeras i miljökartan, samt vilka miljöintressen 
som deltagit när dessa mätningar fastställts. Syftet med denna 
dokumentation är att understödja en debatt där olika miljöintressen 
försöker påverka så att just deras speciella behov av mätningar 
inkluderas i den elektroniska miljökartan. 

Svaret på dokumentationsfrågorna kan också bli att kartan förankrats 
i objektivt vetenskapliga undersökningar, alternativt att kartan 
förankrats en i en allmänt accepterad uppfattning om vad som är dålig 
respektive bra miljö. Från samskapande utgångspunkter är båda dessa 
svar oacceptabla och klassar kartan som "farlig att använda". Dolda 
orättviseproblem och allvarliga förändringsproblem är att vänta. 

3 I Nilsson (1987) redovisas en teoretisk diskussion om utveckling av elektroniska kartor. 
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Sammanfattningsvis ser jag ett stort behov av studier som utifrån 
kunskapsteoretiska grunder kritiskt granskar verksamheter där kartor 
överförs till datortillämpningar. Mer specifikt ser jag ett stort utrymme 
för studier som granskar och utvärderar en samskapande ansats, det vill 
säga en ansats där kartan eller kartering betraktas som en ständigt 
fortgående samskapande verksamhet. 

Tekniskt orienterad forskning 
Den övergripande forskningsfrågan det här gäller är att utforma 
datorteknologi som understödjer de samskapande idéerna. I denna fråga 
som jag tidigare beskrivit under rubriken datortillämpningsstrategin ser 
jag många spännande fortsättningar. Embryon till samskapande 
datorteknologi kan vi se i de datortillämpningar som inom sig har en 
utvecklad kommunikationsfunktion mellan dem som skall betjänas 
(klienterna), dem som betjänar (aktörerna), dem som fortgående utveckl
ar förbättringsförslag (systemutformarna), samt dem som beslutar om 
förslagen skall tillämpas (ledningen). Ett annat embryo ser jag i de 
avancerade ordbehandlingstillämpningar som innehåller en grundstruk
tur av heuristiska frågor som vägleder skrivaren(klienten) i skapandet av 
ett nya dokument. Dessa nya dokument är i sin tur uppbyggda kring de 
heuristiska frågor som kopierats från moderdokumentet. Ett annat 
viktigt embryo till samskapande datortillämpningar är de självdoku-
menterande programvaror som blir allt mer praktiskt tillgängliga. 

Ett mål för den tekniskt orienterade forskningen är således alt utforma 
teknik som understödjer de samskapande idéerna. Med denna målsätt
ning kan man tänka sig flera olika typer av forskningsansatser. 
Exempelvis forskning inriktad mot att arbeta fram tekniska krav
specifikationer, forskning inriktad mot att arbeta fram prototypsystem 
eller forskning inriktad mot att arbeta fram speciellt anpassade 
språkelement och datorarkitektur. 

Knappt hinner jag dock gripas av det tekniskt lekfulla skapandets 
tjusning, vilket uppmuntras av erbjudanden från programvaruföretag, 
förrän det moraliska dilemmat som beskrevs i kapitel 1 gör sig påmint. 
Frågan som blir nödvändig att ställa lyder nu: "Är det verkligen en god 
idé och moraliskt försvarbart att försöka locka unga begåvade människor 
till ett förhållandevis tekniskt utvecklingsarbete när världen ser ut som 
den gör med allt fler människor som lider och dör på grund av svält, 
förgiftad miljö, och väpnade konflikter"? 

Jag försvarar mig med att användningen av samskapande "kartor" 
mycket väl kan bli ett effektivt vapen i kampen mot miljöförstöring och 
svält och fattigdom. Mest av allt kan man dock betrakta de samskapande 
idéerna som en strategi för konfliktlösning, där den fundamentala tanken 
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är att locka konflikterna "upp till ytan". Jag menar således att det är 
moraliskt försvarbart att undersöka de samskapande idéernas hållbarhet. 

Något annorlunda kan man säga att vi behöver forskning som kritiskt 
ifrågasätter och därigenom utvecklar de samskapande idéerna, eftersom 
just detta att ifrågasätta och omskapa, tillhör den centrala idén i en 
samskapande kunskapsuppfattning. Denna forskning kanske är speciellt 
viktig nu när allt fler forskare tar avstånd från en avbildande kunskaps
uppfattning.4 Nedan ger jag exempel på några frågor som en sådan 
kritiskt reflekterande forskning skulle kunna arbeta med. 

13.2 Teoretiska reflektioner 

Starka och svaga 
Den första frågan börjar i en oro över vad som kommer att hända om det 
i handling och inte bara i ord blir accepterat att fakta innehåller 
värderingar. I samskapande datortillämpningar uttrycks detta som att 
mätningar är relaterade till klientintressen. 

Egentligen är detta en fortsättning på den kritiska inställning till det 
allmänna perspektiviserandet och paradogmiserandet som tidigare 
berörts i olika sammanhang i avhandlingen. 

Den kritiska inställningen kan förväntas bli än starkare när det mera 
klart formuleras att perspektiv kan sammankopplas med ideal och 
intressen hos olika samhällsgrupper. Redan nu pågår dock en stor 
"anpassning" till perspektivtänkandet genom att fler och fler verk
samheter i samhället genomförs med något "grundläggande perspektiv". 
Undervisning, forskning och rättsväsende är traditionella kunskaps
verksamheter där perspektiviserandet börjar bli tydligt synligt. Vad jag 
kan se blir dock de flesta verksamheter allt mera "perspektivmedvetna". I 
denna avhandling kan man säga att jag arbetar för att göra området 
utformning av datortillämpningar mera perspektivmedvetet. 

Budskapet i denna avhandling säger att ett sätt att komma åt 
förändringsproblem i samband med datortillämpningar är att acceptera 
förändringar i perspektiv som drivkraften för samhällsutveckling och 
anpassa utformning av datortillämpningar därefter. Perspektivtän
kandet är i antågande och vi kan vänta oss en intensifierad debatt om 
dessa "relativiseringstendenser". 

En viktig fråga i denna debatt uttrycks av Mathiesen (1985). 
Mathiesen observerar att rättstänkandet håller på att förskjutas från ett 
allmänt rationellt juridiskt tänkande till en styrningsjuridik som 

4 Se kapitel 7. 
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accepterar rättssystemet som ett forum för förhandling mellan olika 
perspektiv eller klientintressen. 

Frågan lyder då: "Kommer de resurssvagares intressen att få än 
mindre inflytande i rättssystemet när det blir allmänt accepterat som ett 
forum för förhandling mellan intressegrupper"? Tidigare fanns det dock 
visa lagmän som på etiska grunder gav lagförslag som tog tillvara de 
svagares intressen. 

Överförs denna fråga till datortillämpningar kan frågan formuleras 
på följande sätt: "Kommer en samskapande kunskapsuppfattning att leda 
till ett än större kunskapsförtryck än det mera naivt omedvetna 
avbildande kunskapsförtrycket"? 

Vad händer när det således blir accepterat att de objektiva forskare 
som bygger modeller över miljöförstöring inte alls är objektiva, utan att 
själva skapandet av mätningarna kan ses som en förhandlingsprocess? 
Kommer detta att leda till att resursstarka intressen som känner sin 
verksamhet hindrad av de "objektiva" forskarnas mätningar börjar 
engagera forskare med mer "fördelaktiga" sätt att mäta miljöförstöring? 

Som jag nämde tidigare så blir denna utveckling allt tydligare. 
Forskare med "rätt paradigm" eller perspektiv anlitas. Många större 
företag och intresseorganisationer bygger också upp egna forsknings
avdelningar och institut med resurser som får "objektiv" universitets
forskning att te sig som små lekstugor. 

Universitetet tycks också på väg att splittras i ett multiversitet. 
Forskarna blir konsulter åt intressegrupper som är beredda att betala. Ett 
illustrativt exempel är den avancerade forskningen om datortil
lämpningar som refererades i avsnitt 11.4. Forskarna inom detta 
program konstaterade att vetenskapliga modeller är under ständigt 
omskapande vilket "omöjliggjorde" att de kunde lagras i datorsystem. 

Den strategi som nu håller på att födas från detta konstaterande är att 
forskarna har börjat erbjuda sina tjänster till intressegrupper som är 
villiga betala för att nya modeller över miljöförstöring. På ett fåtal år har 
denna forskning således förvandlats från objektiv samhällsstödd forsk
ning till forskning som helt inriktas på problemlösning åt ett fåtal 
resursstarka intresseorganisationer. 

Med ytterligare ett litet exempel kan jag försöka förtydliga fråge
ställningen. I avsnitt 11.3 beskrev jag hur vi med hjälp av en figur och 
heuristiska frågor demonstrerade hur data kan ses i relation till ideal hos 
olika intressegrupper. Vi hämtade då också exempel från den aktuella 
verksamheten. Resultatet av denna övning blev alltid en livlig diskussion 
om vilka klientintressen som bör företrädas och hur detta avspeglas i 
beslut om vilka data som insamlas och bearbetas. 

Här skulle vi självkritiskt kunna fråga oss: "Hur kan vi veta att just de 
klientintressen som har resurser att dominera debatten är de som egént-
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ligen borde komma fram? Kanske var det bättre tidigare när man i 
avbildande anda omedvetet betjänade olika klientintressen. Vi kanske 
bara väcker den björn som sover?" 

De idéer om samskapande datortillämpningar som framförs i denna 
avhandling försvarar sig mot denna form av kritik genom att hävda att 
systemutformaren och aktören också skall delta i debatten. En viktig 
uppgift för systemutformaren är att hävda såväl historiska erfarenheter 
som framtida generationers intressen i form av etiska ställnings
taganden. Aktören, som genom sin dagliga verksamhet träffar klienter, 
har också en viktig uppgift i att fånga upp klientintressen som ej gör sig 
hörda på annat sätt. En reseförmedlingsaktör som exempelvis observerar 
att de flesta barnfamiljer som åker på en solresa är intresserade att veta 
om det finns andra barnfamiljer på resmålet, har en viktig uppgift att 
påtala barnfamiljernas intresse i samband med ett omskapande av 
verksamheten. 

Men räcker det svaret? Definitionsmässigt är svaret nej utifrån en 
samskapande kunskapsuppfattning. En viktig idé i en samskapande 
kunskapsuppfattning är nämligen att nya kritiska och utmanande syn
punkter är nödvändiga i en kontinuerligt pågående debatt. I enlighet 
därmed skall jag i följande avsnitt utveckla ytterligare en problematisk 
fråga i samskapande datortillämpningar. 

Ärliga och oärliga 
En första formulering av frågan kan lyda: "Kan man lita på den 
Samskapande Datortillämpningen, SD(-systemet)"? Jag menar, ta 
exempelvis uppgiften om klienter. När jag kritiskt granskar SD så ser jag 
att det har uppfattat mig som klient helt riktigt. Utifrån mitt 
klientintresse verkar det också som om SD tar hänsyn till relevanta 
faktorer för att fatta sina beslut. 

Men kan jag lita på a tt detta är vad SD egentligen gör? Kanske är det 
så att SD bara visar upp en "yta" eller bild av sig själv som jag är 
förväntad att bli nöjd med. Under denna yta arbetar SD faktiskt för helt 
andra klienter. SD tar inte alls hänsyn till de faktorer som jag som klient 
tror att det tar hänsyn till och så vidare. 

Jag kan ta två något olika exempel för att visa vad jag menar. Det 
första exemplet är Weizenbaums datortillämpning Eliza.5 Eliza ställer 
vissa frågor som ger intryck av att Eliza tar hänsyn till det som Eliza 
frågar efter. Exempelvis frågan: "berätta mer om din pappa", ger intryck 
av att det Eliza tar hänsyn till om jag berättar om min pappas 
förhållanden som barn och så vidare. 

® Se Weizenbaum (1976). 
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Det motsatta kan också mycket väl inträffa, det vill säga att det 
datortillämpningen är mer sofistikerad än vad jag som klient kan ana. 
Det kan exempelvis mycket väl hända att bland de spelprogram som 
cirkulerar i många företag finns ett program som ser ut som ett vanligt 
ganska trevligt spel, men egentligen är det något annat. Spelet 
registrerar nämligen hur ofta du använder det, hur du använder det, din 
tveksamhet inför vissa beslut etc. Egentligen är spelet ett av de mest 
sofistikerade tester man idag har för att mäta intellektuell flexibilitet, 
lojalitet och en hel del andra aspekter som anses värdefulla av någon 
"dold klient". Denne klient kan exempelvis söka efter påläggskalvar, 
alternativt grovgallra bland vilka som egentligen borde, alternativt inte 
borde, ingå i teamet och så vidare. De flesta människor är ännu inte så 
medvetna om möjligheten att sådana dolda motiv kan döljas i 
datortillämpningar på det sätt som demonstreras i dessa exempel. 

Frågan är nu: "Blir vi som klienter hjälpta av ett samskapande system 
som talar om vilka klientintressen som det betjänar? Det kan ju vara en 
lögn. Problemet kan översättas till VDN-märkningsproblematiken. 
Hjälper det konsumenten om han/hon får en deklaration på bilens 
kondition, barnmatens innehåll och så vidare.? - Det kan ju vara lögn. 

Här är det möjligt alt fortsätta argumentationen på en mängd olika 
sätt. Ett sätt är att hävda att VDN-märkning är det bästa sättet att 
invagga klienterna i en falsk säkerhet. Som exempel kan tas den VDN-
märkning i form av varning-för-vilt skyltar som förekommer på vägar. 
Man kör saktare när man ser skylten men därefter slappnar man av, drar 
på litet gas och så smäller det. 

Ett annat argument hävdar att en VDN-märkning gör det då svårare 
för producenten att ljuga kunden "direkt i ansiktet". Dessutom har 
producenten med VDN-märkningen gjort en utfästelse. När en kund 
således tycker att något inte stämmer i VDN-märkningen, kan kunden 
begära rättelse. I SD har man en utförlig VDN-märkning som också visar 
hur kunden skall gå tillväga för att framföra sina klagomål. 

Kritikerna kan nu alltid säga att klagomålsmöjligheten också kan vara 
en falsk yta. Klienten fås att tro att klagomålet påverkar framtida beslut. 
En barnfamilj som exempelvis fått uppgift på att det skall finnas barn vid 
resmålet upptäcker väl framme att det inte finns några barn. Åter hemma 
klagar man på denna felinformation. Datortillämpningen kan då vara 
utformad så att kunden får beröm för att ha framfört sina synpunkter 
samt besked om att dessa synpunkter kommer att leda till en översyn 
datortillämpningen. I verkligheten är dock det enda som händer att 
kunden registreras som "gnällpelle", en information som datortillämp
ningen använder om kunden återvänder. 

Det tredje sättet att argumentera företräds av dem som ropar efter 
ytterligare en typ av datortillämpningar, nämligen den kontrollerande 
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datortillämpningen. Enda sättet att komma tillrätta med falska dator
tillämpningar, är enligt dessa kritiker, att klienterna tillsätter en 
revisionsverksamhet som granskar att VDN-märkningen inte är en falsk 
yta. 

Revisionsverksamheten skall således kontrollera att datortillämp
ningen inte använder en falsk yta. Denna klientstrategi gör det onekligen 
svårare för datortillämpningen att "bluffa". En lösning är dock att 
datortillämpningen är utrustad med ytterligare en yta som kan visas upp 
mot revisorerna. Att kunna bygga den typen av ytor kan bli hårdvaluta 
på redovisningsmarknaden. 

Ni har börjat märka att datortillämpningar är knepiga saker, som 
absolut kräver det yttersta av vårt intellektuella forskande sinnelag, 

jag inbjuder er, forskarvänner!" - säger samskaparen. 
Som jag tidigare berört finns det dock också en form av kritik som 

riktar in sig på just detta, att datortillämpningar lockar fram tänkandet 
på bekostnad av kännandet. 

Tänka och känna 
För att resonemanget skall bli lättare att följa använder jag åter det 
tidigare beskrivna exemplet med en reseförmedlingsverksamhet. 

För att klienterna i ett reseförmedlingssystem skall kunna tala om vad 
de vill erbjuda, respektive vad de eftersöker, så måste de uttrycka detta 
på något sätt. Den som vill erbjuda en solsemester måste tala om vad 
denna solsemester innebär. Enligt de samskapande idéerna kan det sätt 
som klienten specificerar exempelvis solsemester också ses som en 
mätskala. Denna mätskala kan utformas på oändligt många sätt. 
Vattentemperatur, nöjen, avstånd till butik, barnvänlighet, dykmöjlighe
ter och så vidare. Att mäta världen på detta sätt är också en väsentlig del 
av det vi vanligen benämner som det vetenskapliga eller intellektuellt 
rationella sättet att förhålla sig till verkligheten. En vetenskapsman 
försöker göra världen mera rationell och kontrollerbar med hjälp av 
mätskalor. 

Nu finns det enligt ovan en form av kritik som menar att detta 
rationella mätskaletänkande blir allt mera dominerande på bekostnad av 
intuitivt känslomässigt tänkande. Weizenbaum (1976) och Turkle (1984) är 
två exempel på forskare som anknyter ovanstående problemställning till 
datortillämpningar. Man kan enligt dessa författare påstå att datorer är 
ett viktigt elektroniskt hjälpmedel för mättänkande människor. Med 
datorns hjälp kan dessa människor utföra mätningar och manipulera med 
mätresultat på ett tusenfaldigt mera komplext sätt än vad som kunde 
göras tidigare. Weizenbaum och Turkle påpekar således att dator
tillämpningar är det område där man kan se de tydligaste effekterna av 
mätningstänkandet. De redovisar också argument för att mätnings
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tänkandet successivt leder över mot ett kalkylerande samhälle utan plats 
för känslomässiga överväganden. 

Naturligtvis måste nu vetenskapsmannen inflika, att även 
Weizenbaum och Turkle använder mätskalor. "Kalkylerande - känslo
mässig" är ju exempel på en mätskala, andra skulle kanske vilja använda 
"sakligt grundad - godtycklig". Enligt den senare mätskalan blir världen 
således mindre godtycklig och mera grundad på sakliga bedömningar. 
Det skall dock också sägas att det finns exempel på skarptänkta 
vetenskapsmän som försökt hoppa av mätskaletänkandet. Pirsig (1974) 
beskriver ett hjältemodigt sådant försök, där det rena mätskaletänkandet 
beskrivs som en följd av en grundläggande "genetisk" defekt i det 
västerlänska förnuftet. 

Den samskapande systemutformarens inställning till dessa grund
läggande frågor är att han ser mätskaletänkandet som en grundläggande 
uppfinning som hela vår civilisation vilar på. Att hoppa av detta 
tänkande är att ta avstånd från denna civilisation. Hur svårt detta är, då 
vår civilisation sitter i oss genom vårt språk och våra uppfattningar om 
världen, är ett viktigt tema i Heideggers skrifter.6 

Mätskaletänkandet genomgår dock för närvarande en grundlig 
revision enligt den samskapande systemutformaren. Denna revision 
beskrivs i kapitel 4 som ett skifte i världsbild. I mätskaletermer så innebär 
den nya världsbilden att vi accepterar förekomsten av flera 
konkurrerande mätskalor. 

Ett annat sätt att uttrycka världsbildsskiftet kan göras på följande sätt: 
I den nya världsbilden innefattar skapandet av mätskalor både 

intuitiva och känslomässiga aspekter. I den gamla världsbilden fäster 
man mindre vikt vid skapandet av mätskalor. Där betraktas mätskalorna 
ofta som givna och mätresultatet anges som fakta vilka avbildar verklig
heten mer eller mindre exakt. 
Med reseförmedlingsverksamheten kan vi föra ned dessa filosofiska idéer 
om kunskap på jorden igen. 

De klienter som erbjuder resmål har säkert krav på att den mätskala 
som beskriver resmål utformas så att vad de anser som fördelar med sitt 
erbjudande framgår av mätningen. Sådana exempel kan vara frihet från 
undervattensströmmar, vackra solnedgångar i havet, stort nöjesutbud, 
etc. Säkert är också att de som erbjuder resmål har olika uppfattningar 
om vad som kan vara nackdelar, exempelvis nedsmutsat vatten, störande 
trafik etc. 

Slutsatsen blir att krav på mätskala skiljer sig betydligt mellan olika 
reseerbjudare. På motsvarande sätt kan vi lätt föreställa oss att de som 
ämnar resa har olika krav på hur mätskalan skall utformas. 

6 Se t ex Heidegger (1974) Teknikens Väsen, Inledning av Richard Matz sid 7-14. 
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Slutsatsen blir att krav på mätskala skiljer sig betydligt mellan olika 
reseerbjudare. På motsvarande sätt kan vi lätt föreställa oss att de som 
ämnar resa har olika krav på hur mätskalan skall utformas. 

Med samskaparens ögon kan vi således se att skapandet av mätskala, 
t ex nedsmutsat vatten, solnedgångar och så vidare innehåller såväl 
rationella som estetiska som moraliska aspekter. Samskaparen är således 
oförmögen att separera tänkande från kännande. 

Ovanstående resonemang leder också till att samskaparen är 
oförmögen att utesluta eller "hoppa av" från det vetenskapliga mätska-
letänkandet. Enligt samskaparens filosofi måste vi kontinuerligt arbeta 
med att skapa och omskapa de mätskalor som vi använder i våra samtal 
och i våra datortillämpningar. Med denna utgångspunkt har vi också, 
som jag försökt visa, goda möjligheter att undgå det förändringsproblem 
som inledningsvis beskrevs i kapitel 2. Så är jag tillbaka till det 
förändringsproblem som startade "allt detta arbete" och där finner jag 
det lämpligt att avsluta. 
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SUMMARY 

This thesis starts by observing a change problem in a medical computer 
application. The change problem occurs when data and rules that make 
up the core of a computer application degenerate. Sometimes the process 
is slow, but it is not unusual for the application to be out of date even 
before it has been put into use. 

The aim of this work is to develop a theoretical framework in which it 
is possible to formulate the change problem such that it becomes more 
accessible for conscious consideration and decision making. It is my 
intention that this work should be useful for people engaged in the 
development of computer applications (chap.l and 2). 

Accordingly, the thesis follows a theoretical approach. There are good 
reasons to believe that this type of approach can be of special value within 
a relatively young discipline such as administrative data processing 
(chap. 3). 

First, in order to place this thesis in a historical perspective, some major 
lines of research in administrative data processing are outlined (chap. 4). 

The change problem has led the author to investigate the birth and 
change of facts. The result of this investigation is that two fundamental 
points of view can be identified. 

One is closely related to a view of knowledge that is characteristic of 
the age of enlightenment. The basic idea in this view is that facts are more 
or less depictions of reality. 

The other point of view can be associated with philosophers such as 
Kant and Hegel. Strong arguments for this view are also to be found in 
works of modern scientists such as Churchman, Rosen and Prigogine. 
The fundamental idea in the constructive view is that facts are related to 
measuring systems that are created by man. 

It is also argued that the difference between the depictive view and the 
constructive view amounts to no less than a difference in world view 
(chap. 5). 

In order to derive clues as to how this difference in world view can give 
new insights into the change problem, a deeper inquiry into the work of 
some modern researchers in systems science is necessary. 

These researchers obtained their constructive view of knowledge via E 
A Singer's philosophy of measurement, which was inspired by Kant. In 
this philosophy the facts can always be related to those who are served by 
the measurement, namely the clients. This philosophy of measurement 
has been developed by C W Churchman and others into a systems 
approach that describes how measurement and output from 
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measurement is related to the client's different ideals. Important to notice 
is that such ideals include inheritance from past generations and ethical 
considerations about future generations. This approach also highlights 
that the conflicts among different client ideals are important to the 
creation of new ways of measurement and the development of new facts 
(chap. 6,7). 

The constructive view is then developed to include computer applications, 
encompassing a concept with seven key elements: In an Activity which is 
led by Leaders, the Actors and Computer Applications are serving Clients. 
The Designer makes suggestions as to how an activity should work while 
the Philosopher makes suggestions as to how the designer should interact 
within an activity (chap.8). 

In order to demonstrate the usefulness of the concept, two case studies 
are discussed: a computer-aided travel agency and the discussion around 
a computer-aided social research project (chap. 9). 

An attempt is then made to use the constructive view as an approach to 
the change problem. One important result of this work is that the change 
problem shifts into a problem of justice. That is, instead of worrying about 
changes in the application's environment, which is the problem in the 
depictive view, it now becomes important to worry about whether or not 
the application is an obstruction to changes in the environment. According 
to the constructive view, an ideal computer application should encourage 
clients with different ideals to take part in redesigning the application and 
its relations to the environment. 

The conclusion is that a depictive view of facts gives theoretical 
support for transforming every human activity into deterministic 
machinery. When this fails, we experience a change problem. A 
constructive view of facts gives theoretical support for participation in a 
redesigning process. When this fails we experience a problem of injustice 
among clients, (chap. 10). 

Following that conclusion, one way to approach the injustice problem is 
to encourage clients to take part in a continuous reconstruction of the 
activity. This is the same as looking for solutions to the change problem. 

The focus of the thesis then turns to different strategies to encourage 
clients to participate in the reconstruction process, which also is known as 
the question of implementation. The following complementary strategies 
for implementation are considered (chap. 11). 

• The Metaphorical Strategy concerns finding the right metaphor, one 
that has the power to lead thoughts in the right direction, that is to say 
into a constructive view. The author has created the phrase co-
constructive as a metaphor for thinking about computer applications. 
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Co-construct is intended to give associations to the process of 
indeterminately reconstructing measurement systems, which in 
themselves influence our views and reform our work. "Co-", is 
intended to give the association that the reconstruction is always made 
within a social system. 

• The Heuristic Strategy is the elaboration of the constructive view into 
a set of core assertions and questions that can be used as guidance for 
criticism and design. One possible set of proposed questions that 
epitomizes the ideas behind a constructive view on computer 
applications is presented. In other words the questions ask for one 
possibility for identifying the key elements and their interrelations in 
the constructive framework. Some preliminary attempts to use this 
strategy are also presented (Forsgren 1984). 

• In the Documentation Strategy, the heuristic questions together with 
different versions of the answers, are kept accessible as part of the 
computer program documentation. This documentation shows some 
decisions and assumptions made in the history of the computer 
application that have contributed to form its present status. The 
documentation serves as a foundation in the reconstructive work. A 
case study from environmental administration demonstrates this 
strategy (Forsgren 1984). 

• In the Computer Application Strategy, the heuristic questions and 
their answers are an essential part of the computer application. This 
implies that the application can always give a view of itself in terms of 
the heuristic questions. It is possible for Clients, Actors, Leaders and 
Designers to ask for the relationship of a specific measurement, rule or 
action to client interests, the historical arguments behind the design, 
the possibilities to get in contact with a human actor, and the 
constitution of the leader group when the actual design was decided. 
When the application is developed into an editor, the application is able 
to use the heuristic questions to guide someone who wants to create a 
new application. 

• The Education Strategy includes efforts to influence education about 
computer applications in such a way that the students are made aware 
of the change problem and the possibility to approach it from a 
constructive point of view. This can be done by critical investigations of 
the education process itself or the development of new educational 
aids. A critical investigation of elementary computer education in 
Sweden is described as an example of this strategy. The conclusion 
drawn from that study was that almost no attention was paid to the 
change problem in the examined literature (Forsgren 1985). 
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The strategies of constructive computer applications are then applied to 
the first mentioned medical computer application. This case study 
demonstrates one possible approach to the change problem (chap. 12). 

Some outlines of further research on constructive computer applications 
are made and the thesis concludes with some fundamental questions 
which criticize the idea of constructive computer applications. These 
questions focus on the necessity for further work on the ethical aspects of 
the constructive view (chap.13). 
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