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INLEDNING
Denna rapport handlar om en teoris historiska utveckling,
nuvarande status och potentiella framtida utveckling. Denna
skrift handlar om humaninfologisk teori (HIT) som behandlar
utveckling och användning av informationssystem (IS). Humaninfologi som begrepp och teori myntades ursprungligen av
författaren till denna skrift. Detta innebar att beskrivningen
nedan kommer vara mycket personligt färgad och orienterad. Till
stora delar kommer jag behandla min egen utveckling som
forskare, aven om detta inte ar det primära syftet.
Det finns flera skal till att jag skriver denna rapport. Det
har kants angeläget att samlat redovisa den humaninfologiska
teorins historia för personer som nu intresserar sig för denna
teoribildning men saknar kännedom om teorins bakgrund och
tillkomst. Det har ocksa kants viktigt att undersöka om teorin
fortfarande ar wlivskraftign och utvecklingsbar. Under 1991
etablerade jag och Annie Röstlinger forskningsgruppen VITS.
Denna forskningsgrupps teoretiska och metodologiska fundament
utsades vara (Goldkuhl & Röstlinger, 1991a):

-

-

humaninfologisk och verksamhetsinriktad teori om IS
SIM-metoden (som i sig bygger p& sadan teori)

Arbetar vi nu i denna forskningsgrupp med humaninfologi som bas
och med vidareutveckling av denna teori? Detta har kants
angeläget för mig att utröna; inte för att det skall ses som
ett sjalvandam&l och axiom att arbeta med humaninfologi. Det ar
bl a angeläget därför att jag under ett antal ar inte aktivt
använt termen vlhumaninfologiw.
Jag har istället talat om
verksamhetsinriktad teori för informationssystem. Detta gjorde
jag under nagra ar i slutet av 80-talet i min strävan att
sprida mitt budskap mer aktivt till praktikfaltet. Det var d& nar jag till stor del verkade som lärare och konsult - som jag
i syfte att upprätta en aktiv dialog med praktiker försökte
wavakademiserall
delar av mitt sprakbruk. Det var da inte
viktigt att tala om humaninfologi; det kändes däremot viktigt
att betona den del av humaninfologin som galler verksamhetsinriktning av systemutveckling och informationssystem.
För att jag och andra under nagra ar inte aktivt använde termen
humaninfologi, s& betydde inte det att humaninfologisk teori
som sadan försvann. Men hur ar dess innehall och stallning
idag? Är det meningsfullt att fortsatta teoribyggandet i den
riktning som finns utstakad inom HIT? Det ar dessa fragor jag
ocksa ska försöka belysa i denna skrift förutom att ge den
historiska exposén.

2 HUMANZNFOLOGZSK UTVECKLING - ETT
HISTORISKT OCH PERSONLIGT PERSPEKTIV
Humaninfologi ar starkt förknippat med mig som forskare. Det ar
jag som har myntat begreppet och först försökt beskriva
innehallet i denna teoribildning. Mot denna bakgrund blir
alltsa denna historiebeskrivning till stor del en personlig
forskningshistoria. Jag vill dock betona att jag under dessa år
samarbetat med manga människor som jag star i tacksamhetsskuld
till och som p& olika satt ar delaktiga i skapandet av humaninfologiska teorin. HIT ar definitivt inte ett en-mans verk;
det ar resultatet av intensivt samskapande under manga &r.
2.1

F
&

INFOLOGI TILL HUMANINFOLOGI

Startpunkt i ISAC-gruppen
1973 rekryterades jag till forskningsgrupp ISAC vid Stockholms
universitet. ISAC-gruppen leddes av Mats Lundeberg och arbetet
bestod till största delen av utveckling och tillämpning av
ISAC-metodiken för systemutveckling. Vi hade ett tydligt fokus
i var forskning pa det som da kallades problemorienterad
systemering: Verksamhetsstudier och informationsanalys. ISACmetoden byggde uttryckligen och mycket tydligt p& professor
Börje Langefors infologiska systemteori (Langefors, 1966). En
viktig del var teorin för oöverblickbara system, i vilken
formulerades att antal principer för hierarkisk systemanalys.
Andra viktiga delar var den starka atskillnad mellan information (=tillskott av kunskap) och data (=fysisk representation)
samt idéerna om precedensanalys och komponentanalys. Med detta
som fundament utvecklades de första delarna av ISAC-metoden:
Informationsanalys (Lundeberg & Andersen, 1974) och objektsystembeskrivning (Nissen, 1973) som sedermera blev verksamhetsstudier.
Mitt arbete i ISAC-gruppen bestod inledningsvis av mycket
tillämpningsarbete. Jag arbetade i olika projekt dar man
tillämpade objektsystembeskrivning och informationsanalys. Det
var p& Atlas Copco, Försvarets Materielverk och SAS. Jag fick
tidigt ett intresse av att vidareutveckla metoden, särskilt
informationsanalys. (Se Goldkuhl (1980) för en översikt över
olika rapporter som beskriver mina bidrag vad galler tillampning och vidareutveckling av ISAC-metoden).
S& smaningom kom jag med i ett större metodutvecklingsprojekt
(MIDAS) dar vi arbetade med att koppla ihop informationsanalys/ISAC och strukturerad programmering enligt Jackson
(JSP); se t ex Goldkuhl (1976). MIDAS var ett samarbetsprojekt
med SAAB-SCANIA.
Dags för doktorsavhandling

Efter ca tre ars intensivt arbete med tillämpning och utveckling av ISAC-metoden kände jag att det var dags att sammanfatta
detta i form av doktorsavhandling. Naiv som jag var trodde jag

att detta skulle ta ca ett ar att göra. Jag hade ju omfattande
empiriskt material och en hel del utförd metodutveckling bakom
mig. Att sammanfatta detta borde val inte ta sa lang tid? Det
visade sig att det där planerade aret blev närmare fyra innan
avhandlingen var färdig.
Jag ägnade mig förvisso inte bara .&t avhandlingsarbete under
under aren 77-80. Jag skrev tva böcker över ISAC-metoden
tillsammans med Mats Lundeberg och Anders Nilsson (Lundeberg
mfl, 1978ab) samt en hel del forskningsartiklar och undervisningsmaterial förutom att jag undervisade en del.
Att det tog avsevärt längre tid att författa min avhandling kan
emellertid inte skyllas p& sidoaktiviteter. Det finns flera
förklaringar som ligger i mitt forskningsarbetes karaktär och
utveckling. Jag hade bedrivit en hel del empiriskt arbete (bl a
i form av aktionsforskning) utan att ha klargjort mina vetenskapsmetodologiska grunder. ~fteratfick jag försöka rekonstruera dessa och etablera en vetenskapsmetodologisk grund för
mitt arbete. Detta var ett krävande men intressant arbete. Jag
studerade mycket vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk
litteratur.

P& jakt efter vHrt ämnes vasen
Det var inte bara här som jag upplevde att jag inte hade fast
mark under fötterna. Ämnesteoretiskt blev det allt mer gungfly
för mig. I min avhandling hade jag planerat ett sedvanligt
kapitel för referensramen. Detta kapitel skulle innehalla
definitioner av centrala begrepp som informationssystem,
information, data, meddelande och systemeringsmetodik. Ungefär
1977 skrev jag den första versionen av detta kapitel som da
fick rubriken "En infologisk referensramw.
Efter detta tog grubblerier och litteraturstudier över. Jag
problematiserade dessa begrepp och vande och vred p& dem. Jag
läste mycket litteratur inom filosofi, psykologi, sociologi,
organisationsteori och lingvistik. Jag blev allt mer tveksam
till den systemteoretiska och informationsteoretiska grunden
som jag hade blivit inskolad i och tagit delvis för given under
flera ar. Jag sökte aktivt kontakter med forskare i andra ämnen
för att tränga djupare in i kunskaps- och handlingsteoretiska
fragor. Jag blev med tiden allt mer paverkad av olika humanvetenskapliga skolbildningar, som t ex socialfenomenologi,
symbolisk interaktionism och hermeneutik. Det finns flera
författare och verk att namna; för att namna nagra sa vill jag
lyfta fram Schutz (1970), Berger & Luckmann (1967), Silverman
(1970), Jensen & Rattleff (1976), Von Wright (1971), Marton m
fl (1977), Lindholm (1978) och Ödman (1979).

Humaninfologin tar form
För att saga det lite slagordsmässigt sa kom jag till insikt om
att människan varit för lite synlig i den systeminfologiska
teorin. Det blev viktigt för mig att formulera begrepp för
information och databehandling som tog sin utgangspunkt i
mänsklig kunskapsbildning och handlande. De informationsteoretiska begreppen hade - kanske i en strävan efter "veten-

skaplig objektivitet? - förlorat sitt naturliga manskliga och
sociala ursprung. Information, databehandling mfl begrepp hade
delvis blivit reifierade (förtingligade) för att referera till
en allt viktigare teoretisk utgangspunkt (Berger & Luckmann,
1967) för mig under mitt avhandlingsarbete. Mina teoretiska och
filosofiska djupdykningar ledde fram till ett personligt
paradigmskifte. Det ar givetvis inte tidseffektivt att skriva
en doktorsavhandling under en sadan kunskapsmässig omprövning.
När jag var så gott som klar med min avhandling 1980 skrev jag
om mitt referensrams-kapitel med utgangspunkt i min nyvunna
humanvetenskapliga orientering. Det kändes inte längre adekvat
att det skull rubriceras "En infologisk referensramw. Jag satte
till ett prefix; kapitlet fick heta I1En humaninfologisk
referensramw; och begreppet humaninfologi var därmed myntat
(Goldkuh,l 1980, kap 4).
Övergang fran infologi till humaninfologi

L& mig försöka sammanfatta viktiga skillnader mellan infologi
och humaninfologi.

Humaninfologin bygger p& men samtidigt överskrider den
(systemteoretiska) infologiska traditionen.
Den systemteoretiska infologin sasom uttryckt i bl a Langefors
och flertalet av ISACs arbeten bygger p& ett antal grundläggande principer:

-

stark atskillnad information
systemteoretisk grundsyn
systematisk metodansats
användarorientering

-

data

Viktigt i systeminfologin var definitionen av informationssystem. Den definition som jag lärde mig tidigt i mina ADBstudier är som följer: Informationssystem ar ett system för
insamling, bearbetning, lagring, distribution av informationsmängder. Inom ISAC gjorde vi försök att vidga denna definition
genom att ta med skapa och tolka information i definitionen.
Detta ledde dock till vissa oöverkomliga anomalier; ett
informationssystem kunde därmed inte per definition vara ett
datorbaserat system, nagot som faktiskt förutsattes i var
metodik,
För att uttrycka skillnaderna lite slagordsmässigt sa innebär
en övergang fran infologi till humaninfologi; att man gar
fran data och information till sprak och kommunikation, och
fran systemteori till "social aktörsteori".

Jag menade då (1980) och fortfarande att referensramen inom ISomradet inte bör utga fran informationsteoretiska och systemteoretiska synsätt och definitioner utan istället fran adekvata
föreställningar om mänsklig tolkning, kunskapsbildning,
handlande och sprakanvandning samt social interaktion.

Definition av informationssystem

i at mig här till sist citera den definition av informationssystem som jag formulerade i min avhandling (Goldkuhl, 1980 s
107) :

"Ett informationssystem bestar av meddelanden och meddelandebehandling och regler för dem samt processgeneratorer. Ett
informationssystem ar avsiktligt arrangerat av nagra människor
och dess användning syftar till att informera nagra människor
om nagot som stöd at deras handlingar. Ett formaliserat datorbaserat informationssystem kommer att inbegripa ett formellt
sprak. Ett sadant datorbaserat system kan ses som redskap för
handlingar som innebar att behandla vissa meddelanden till nya
meddelanden enligt specificerade regler."
2.2 HUMOR-GRUPPEN

Humaninfologiska forskningsgruppen formeras
1980 lämnade jag ISAC-gruppen. Den upphörde strax därefter och
Institut V bildades som förde ISAC-traditionen vidare. Jag
själv kom med i SYSLAB (Systems development laboratory), en
gemensam forskningsorganisation för ADB vid Stockholms
universitet och Göteborgs Universitet/Chalmers Tekniska
Högskola, Till en början bildade jag tillsammans med Annie
Röstlinger och Jan Selldén i Stockholm forskningsprojektet SIM;
som da ursprungligen stod för Studies on Information Models. S&
smaningom blev det aktuellt med en omorganisation i SYSLAB och
vi tre fran Stockholm slog oss samman med tre forskare fran
Göteborg: Claes-Olof Kall, Hans-Uno Hansson och Kjell Engberg.
Vi fann att vi hade stor samstämmighet i värderingar och syn pi4
informationssystem och forskning. Vi formerade en forskningsgrupp inom SYSLAB-organisationen. Som utgangspunkt för var
forskning blev det naturligt att ta den humaninfologiska
referensramen. Jag blev gruppens ledare. Vi kallade oss
Humaninfologiska forskningsgruppen och detta förkortades HUMOR.
1983 flyttade jag och Annie Röstlinger till Göteborg. Vi blev
en helt Göteborgs-baserad grupp inom SYSLAB. S& smaningom blev
det aktuellt med skilsmässa fran SYSLAB. Vi blev en självständig forskningsgrupp och med en stark inriktning p& att
utveckla den humaninfologiska identiteten.

Olika delprojekt
Arbetet i HUMOR bestod av nagra olika delprojekt. Vi arbetade
bl a med grundläggande utveckling av den humaninfologiska
teorin. Denna var sedan utgangspunkt för andra delverksamheter:

-

-

Analys av samspelet mellan decentraliserade organisationsformer och ADB-strategier
utveckling av SIM-metoden för verksamhetsutveckling och
systemutveckling:
* förändringsanalys
* informationsbehovsanalys

Kommunikativt handlande
En viktig del i utvecklingen av HIT var det samarbete med Kalle
Lyytinen fran Jyvaskyla universitet i Finland som jag hade
inlett runt 1980 och som sedan fördjupades under HUMOR-tiden.
Kalle var gästforskare i HUMOR under det sista aret som vi var
i Stockholm och vi samarbetade intensivt da. Vi hade bada fatt
ett mycket starkt intresse för talaktsteori (se t ex Searle,
1969) och försökte tillämpa detta inom IS-omradet. En vlktig
utgångspunkt i talaktsteori är att se tal och annan kommunikation som social handling. Vi började definiera IS som
utförande av fördefinierde sprakakter. Begreppet verksamhetssprak blev centralt. Detta hade förebadats i bl a min
avhandling och blev nu fördjupat. Vi skrev flera skrifter
tillsammans (t ex Goldkuhl & Lyytinen, 1982a, 1984) dar den
teoretiska grunden försökte laggas. Vi försökte dra konsekvenserna av detta för metodik och indelning av informationsanalys 4GeMktiM 4 &yyizine=, 1P82b p. -Har-las-grunderna t311 det
som senare har kommit att bli verksamhets- & informationsbehovsanalys/SIM-metoden.
HIT var inte bara utgangspunkt för arbete med informationsbehovsanalys; ett arbete som jag sedan drev vidare med framför
allt Jan Selldén och Hans-Uno Hansson. Detta hade ocksa en stor
betydelse för arbetet kring ADB-strategier och decentraliserade
organisationsformer. Claes-Olof Kall (1984) tillämpade HIT som
ett analysinstrument sitt kritiska studium av konceptuell datamodellering i relation till organisatorisk decentralisering.
FörandringsanaPys/SIM-metoden utvecklas

Den allt tydligare talaktsteoretiska orienteringen i HIT ledde
oss ocksa till den fördjupade analys av kommunikativt handlade
som finns hos Habermas (1979). Hos Habermas finns val utvecklat
idealet om den genuina och frigörande dialoger. Detta var nagot
som kom att paverka oss en hel del vad galler arbetet med
förandringsanalys (FA). Detta arbete var inledningsvis hela
HUMOR-gruppen engagerad i. SA smaningom koncentrerades FAutvecklingen kring mig och Annie Röstlinger. Problematisering,
rekonstruerad rationalitet och kritisk malvardering ar inslag i
FA som har bl a hämtat sin inspiration fran Habermas socialtkrkkkka t e o r i l Gotdhlrl~1385r.p~etpfinnsandrc delar an den
kritiska traditionen i FA: Ett starkt intresse för kreativitet
och kvalitet (Röstlinger, 1985, 1987).
En viktig utgangspunkt i vart arbete med förandringsanalys var
ISAC-metoden för förändringsanalys (Lundeberg mfl, 1978a) och
erfarenheter fran användning av denna metodik. Det positiva
arvet fran ISAC var orienteringen mot strukturerad metodik och
explicita dokumentationsformer; särskilt grafiska sadana. Vi
utvecklade problemgrafer och malgrafer som har blivit viktiga
inslag i FA/SIM-metoden.
Begränsningar och svarigheter i användning av FA/ISAC var en av
drivkrafterna och inspirationskallorna för utveckling av
FA/SIM. 1984 var tiden mogen att mer offentligt uttrycka och
framföra en del av min kritik mot ISAC-metoden; dvs den metod
som jag sjalv hade varit delaktig i utvecklingen av under 1970-

talet. Jag skrev ttISAComvärderadt1(Goldkuhl, 1984a); en skrift
som har väckt en hel del uppmärksamhet.

sprakakter och sprakspel
Under HUMOR-tiden fördjupades den humaninfologiska tearin.
Kommunikation och sprak med ett handlingsperspektiv blev allt
viktigare. Detta kom i uttryck i flera skrifter, t ex Goldkuhl
(1984bcd). SIM-metoden som var en tydlig metodologisk tillampning och konkretisering av HIT fick uttydningen sprakaktsbaserad Infomationssystem-Metodik. Vi började arbeta med
sprakspels-begreppet. Kalle Lyytinen och jag arbetade med
konversationsanalys och konversationsgrafer för att beskriva
sprakakter i ett IS i relation till andra sprakakter i en
verksamhet (Goldkuhl f Lyytinen, 1984; Goldkuhl, 1984bc). Detta
kan sagas förebada det som senare har kommit att bli handlingsgrafer. Men det är en senare historia.

Definition av infoimationssystem
Definition av informationssystem utvecklades kontinuerligt. L&
mig citera fran Goldkuhl (1984~):
"Computer-based information systems are rule-governed forma1
language action. This language action consists of inferencing
and communication. The purpose of a CIS is to support through
produced messages) some actors (CIS-users) and their action.
The CIS-messages should through interpretation and understanding processes enable or improve some action.fiv
"In my IS conception communication is not restricted to simple
transmfttance of information. It involves establishment of
commitments and other social relationships."
HUMOR-tiden var en intensiv arbetsperiod som kännetecknades av
ett mycket starkt engagemang för vart gemensamma forskningsarbete. ovanstaende beskrivning har fokuserat pa den teoretiska
utvecklingen. Vi bedrev ocksa en hel del empiriskt arbete under
dessa ar. Det var bl a nagra aktionsforskningsprojekt avseende
förändringsanalys och ADB-strategi-utveckling.
De intensiva HUMOR-^^^^ tog slut 1985. Gruppen upplöstes och
jag och Annie Röstlinger flyttade till Linköping. Vi började
arbeta p& Institutionen för datavetenskap (IDA), Universitetet
i Linköping.

Aktiv metodtillämpning, men ocksa metodutveckling

'

Intresset för SIM-metoden fran praktikfältet hade vuxit under
HUMOR-tiden. Vi var nagra personer som var stimulerade av detta
intresse och önskade arbeta mer aktivt med tillämpning av
metoden i praktiken. Jag, Annie Röstlinger och Jan Selldén
startade 81avknoppningsföretagettt
Intention AB. Vi kombinerade
universitetetstjanster med aktivt konsultarbete under nagra ar.

Vi har under dessa år samarbetat med flera olika organisationer, som t ex KF, Arla, Philips, Astra, Saab-Scania,
PrimData och Riksrevisionsverket, Jag har ocksa periodvis
deltagit i forskningsgruppen MDA vid IDA. Detta arbete bestod
till stora delar av aktionsforskning kring förandringsanalys
(Goldkuhl 1990a),
Aren 1986-90 har, vad galler HIT och SIM, varit tydligt
tillämpningsorienterade. Förutom tillämpning i olika projekt
har vi arbetat mycket med metodutveckling. Detta har bl a
resulterat i att Förandringsanalys utkom i bokform (Goldkuhl
Röstlinger, 1988).

&

Kontextuell verksamhetsanalys med handlingsgrafer

En mycket viktig händelse var utvecklingen av verksamhetsanalys
i form av handlingsgrafer. Jag hade fram till 1986 arbetat med
verksamhetsanalys/ISAC (i form av V-grafer; se t ex Lundeberg
mfl, 1978a). I ett större projekt 1986 p& Philips (som gällde
material- och produktionsstyrning) vlslogjag huvudet i taketw
vad galler användning av ISACs Verksamhets-grafer. Det gick
inte att uttrycka det som vi önskade uttrycka verksamhetsmassigt. Mitt 1 projetet flföddesll
handlingsgrafer fram. ~ a n g a
ars teoretisk reflektion kring handlingsteori och sprakspel och
kritisk reflektion avseende systemteoretiska arbetsmetoder bar
plötsligt frukt. Handlingsgrafer har vissa likheter med Vgrafer men bygger p& väsentliga punkter pa ett annat tänkande.
Vissa experiment i riktning mot handlingsgrafer fanns som sagt
tidigare i konversationsgrafer Goldkuhl (1984bc).
Intressant att notera i sammanhanget ar att de i viss man
härstammar i f r h den metodutveckling jag gjorde redan 1974 för
att vidareutveckla informationsanalys/ISAC i syfte att bättre
beskriva dialogsystem. I min första ISAC-tillämpning som avsag
ett realtids orderbehandlingssystem p& Atlas Copco insag jag
begränsningar i IA/ISAC för beskrivning av tydligt interaktiva
IS. Jag föreslog en vidareutveckling av IA/ISAC; en kompletterande analys- och beskrivningsform till ISACs I-grafer: IDgrafer (Goldkuhl, 1974). Dessa var flödesorienterade grafer. De
var dessutom ursprungligen kontextuellt uppbyggda och innehöll
uppgifter om "utförare". (Kontextualitet och utförare är ju
begrepp som härrör fran handlingsgrafer och som jag 1974 inte
hade explicit formulerat utan endast intuitivt insett behovet
av). Den kontextuella uppbyggnaden av grafer som jag föreslog
avvisades emellertid. ID-graferna var ej uppbyggda enligt
teorin för oöverblickbara system (den grundläggande principen
för systemarbete enligt Langefors) som var den väsentliga
utgangspunkten för systemeringsmetodik enligt ISAC. Jag fick
"bakläxaffoch var tvungen att andra ID-graferna fran ett
kontextuellt arbetssätt till ett hierariskt/kompositionellt.
Jag hade inte sa mycket mer argument 1974 an min egen intuition
att ett kontextuellt arbetssätt var mer lämpligt. Det systemteoretiska
angreppssattet med kompositionell nedbrytning ansags
'
i den vetenskapliga miljön runt Langefors och ISAC som Det
Vetenskapliga arbetssättet! Det var först efter läsning av
vetenskapsteoretikern ~ a k a nTörnebohm som jag började inse att
det fanns andra legitima arbetssätt inom vetenskapen. Törnebohm

(1977) talade om olika typer av paradigm, bl a kompositionella
och kontextuella. Det kompositionella tänkandet var närmast
identiskt med Langefors systemteori. Kontextuellt tänkande
betonade att se fenomen i sammanhang (i kontext); dessutom
gärna se fenomen infogade i olika kontexter. Enligt Törnebohm
var det kontextuella särskilt lämpligt i samhallsvetenskap!
Genom Törnebohms uppdelning i kompositionellt och kontextuellt
sag jag tydligare dessa tvii alternativ och dessutom det
legitima i ett kontextuellt angreppssätt. Det är ett sadant
angreppssätt som tillämpas i verksamhetsanalys med handlingsgrafer.
Vi hade redan tidigt (vid metodutvecklingen av FAJSIM) börjat
tillämpa det kontextuella tänkandet för problemanalys problemgrafer; dock utan att vi da sag det som tillämpning av
ett kontextuellt tänkande.

Verksamhets- L informationsbehovsanalys/8IM
Den kontextuella verksamhetsanalysen i form av handlingsgrafer
(se t ex Goldkuhl, 1990b) har fatt stor betydelse för den
fortsatta utvecklingen av verksamhets- & informationsbehovsanalys (VIBA) enligt SIM-metoden (Goldkuhl 1989). Det kontextuella tänkandet innebär p& manga punkter ett radikalt annorlunda designtänkande an det som finns i manga andra metoder
inklusive ISAC.
I samband med den fortsatta utvecklingen av VIBA/SIM har även
den bakomliggande teorin vidareutvecklats. Verksamhetsinriktad
systemutveckling som grundkoncept för VIBA/SIM har artikulerats
(Goldkuhl, 1989, 1990~). Systemutveckling ses som en särskild
form av verksamhetsutveckling. Man betonar ocksa att informationssystem är en del av en verksamhet och som sadan ocksa
verksamhet. En viktig ingrediens i detta verksamhetsinriktade
synsätt är är betoningen att informationssystem ska ha verksamhetskvalitet (Goldkuhl, 1989; Röstlinger, 1990). Begreppet
verksamhetskvalitet har successivt vidareutvecklats
(Röstlinger, 1985; Goldkuhl, 1987; Goldkuhl & Röstlinger,
1991b). Det ar ett begrepp som nu befinner sig i en fortsatt
viktig utveckling i samband med flera VITS-projekt, men lat mig
Inte g& händelserna i förväg.

Verksamhetsinriktad systemutveckling
Denna period har alltsa kännetecknats viktig metodutveckling
och en hel del metodtillämpning. Men det har som sagts inte
bara varit metodinriktat arbete. Integrerat med detta har
viktig teoriutveckling skett. Begreppen informationssystem och
systemutveckling har successivt preciseras. Den tidigare starka
fokuseringen p& verksamhetssprak och kommunikativt handlande
har kompletterats med en djupare verksamhetsinriktning.

'

Den viktigaste skriften i sammanhanget ar wDatasystem och
verksamhets utveckling^^ (Goldkuhl, 1989), som beskriver det
artikulerade synsättet verksamhetsinriktad systemutveckling och
dess metodologiska konsekvenser i form av verksamhets- &
informationsbehovsanalys/SIM-metoden. Här preciseras ocksa den
nya definition av systemutveckling som da formades. Ursprung-

ligen lärde jag mig följande (ungefärliga) definition av
systemutveckling (enligt den systeminfologiska traditionen):
Analys och utformning av informationssystem. Med den
artikulerade verksamhetsinriktade synen definieras nu
systemutveckling p& följande satt:
Analys, utformning och förändring av verksamheter där
informationssystem ingar eller förväntas inga.

Definition av informationssystem
Jag citerar den definition av informationssystem som finns i
Goldkuhl, 1989 s 14; jag använde termen datasystem för
datorbaserat informationssystem i denna skrift:
"Ett datasystem ingar i och ar avsett att stödja en omgivande
verksamhet. Genom datasystemet utförs olika sprakliga handlingar, som ar informationsskapande och kommunikativa, dvs
datasystemet utför arbetsuppgifter i verksamheten. Dessa sprakhandlingar inbegriper sprakliga utsagor (meddelanden) som
bygger p& en verksamhetsvokabular (begrepp/terminologi). Datasystemet innehaller därmed ett formellt verksamhetssprak. Att
verksamhetsspraket ar formellt betyder att det ar fördefinierat
och avgränsat. Ett datasystem relaterar alltid olika grupper av
människor till varandraw.
Dessa ar innebar ocksa ett stort engagemang för grundutbildningen i ADB och SVL i Linköping. Konceptet verksamhetsinriktad systemutveckling har alltmer kommit att prägla
utbildningen (Röstlinger, 1991).
Hösten 1990 kändes tiden mogen för en ny större forskningssatsning. Annie Röstlinger och jag formulerade ideér om ett
nytt forskningsprogram: VITS.
2.4 VITS-GRUPPEN
Dessa planer tog allt mer form och ett antal forskningsprojekt
formulerades och vi sökte om forskningsanslag. vart forskningsprogram ska vara ett uttryck för kontinuitet och samtidigt
nyskapande (Goldkuhl & Röstlinger 1991a). De teoretiska
utgangspunkterna för VITS ar tidigare arbeten med humaninfologisk och verksamhetsinriktad teori: "VITS ar barn av
HUMORII. SIM-metoden ar ocksa den naturliga metodologiska
utgangspunkten för oss.
Vad star VITS för?

VITS star för MVerksamhetsutveckling, InformationsTeknologi,
Styrning och Samverkansformerg1och detta markerar givetvis den
profil som vi försöker sta för.
Verksamhetsutveckling star för var markerade verksamhetsinriktade syn. Det star ocksa för att vi inte bara vill agna
oss systemutvecklingsfr~orutan ocksa har ett starkt intresse
för verksamhetsutveckling och förändringsarbete generellt.

~nformationsteknoloqi star för att det ar datorbaserade
informationssystem som är centralt studieobjekt för oss i manga
sammanhang (dock med den verksamhetskontextuella inriktningen
som poängterades ovan). Informationsteknologi star ocksa för
att vi kanske tydligare an tidigare behöver införliva ett
djupare studium av och beyreppsbildning kring egenskaper hos
informationsteknologin.
Styrning star för ett intresse för strategiska fragor. Detta
galler bade verksamhetsstyrning och styrning av ADB. Strategiska tankemodeller inom IS/SU ar viktigt att studera.
Samverkansformer star för en kontinuitet vad galler vart djupa
engagemang för användarinflytande och tron p& samarbete och
samskapande som existensform. Det star ocksa för ett intresse
för IS som samverkansobjekt; samverkan mellan olika IS och
samverkan mellan IS och verksamhet.

Olika forskningsprojekt
Vi har startat flera projekt i VITS som delvis bygger p&
tidigare arbete men ocksa innebar ny forskningsmark för humaninfologin. Vi arbetar vidare med förandringsanalys och
verksamhets- & informationsbehovsanalys, men dessa är mindre
aktiviteter i gruppen. Förutom detta sa arbetar vi fn med
följande forskningsprojekt:

-

metodanpassning av CASE-verktyg

-

inter-organisatoriska informationssystem

- strategier för informationssystemarkitekturer
- verksamhetsinriktad utvärdering av informationssystem
Forskningsstrategi
Dessa forskningsomradena ar alltsa nya i jämförelse med HUMOR.
Är detta enda skillnaden? Det finns ytterligare nagra viktiga
skillnader. Erfarenheter fran de tillämpningsinriktade aren 8690 har införlivats i var forskningsstrategi. Vi talar idag om
tre (närliggande) strategiska utgangspunkter för oss. Vi eftersträvar att var forskning ska vara:

-

verksamhetsinriktad
praktikfältsorienterad
humanvetenskaplig

Verksamhetsinriktad betyder att vi betonar att utveckling av
informationssystem bör ses som en verksamhetsutvecklingsprocess. Detta har beskrivits ovan i avs 2.3; se aven Goldkuhl
(1989).
Praktikfältsorienterad betyder att vi betonar att var forskning
syftar till ett konstruktivt stöd för människors arbete med
informationssystem och verksamheter i företag och organisationer. Vi eftersträvar samverkan med praktiker i vart FoUarbete. Detta finns mer utförligt beskrivet i Goldkuhl &
Röstlinger (1991a) och Goldkuhl (1992).

Humanvetenskaplig betyder att vi utgar fran manniskor som
aktörer; inte objekt. Vi betonar att strategier, metoder,
verktyg och informationssystem har ett socialt ursprung och
användningssammanhang. Vi betonar att systemutveckling och
verksamhetsutveckling ar mänskligt arbete. vara teorier ska
framhäva detta istället för att skymma det på ett Inreduktionistisktw och mobjektivistisktlvsatt. Detta innebar en
tydligare markering av de humanvetenskapliga och humaninfologiska rotterna.
Forskningsgrupp som arbetsform
Att starta en ny forskningsgrupp innebar att det blir ytterligare en forskningsgrupp som jag verkar i. Jag arbetade i
ISAC-gruppen 1973-80. Jag ledde HUMOR 1980-85. Jag gästspelade
i MDA-gruppen under vissa perioder under slutet av 80-talet. Nu
ar jag forskningsledare för VITS-gruppen sedan 1990/91.
Jag tror p& forskningsgruppen som arbetsform. Jag har mycket
positiva erfarenheter av samskapande i de forskningsgrupper som
jag verkat i. Att arbeta i en forskningsgemenskap med teoretiska och värdemässiga utganspunkter som man delar med andra är
befrämjande bade för forskningsresultaten och för personlig
forskarutveckling. Därför ar det naturligt för mig att aterigen
satsa p& en forskningsgrupp. samtidigt önskar jag dock inte
basera denna verksamhet bara p& de positiva erfarenheterna fran
tidigare grupper. Vilka problem och I1negativawerfarenheter har
funnits? Det ar viktigt att ocksa lära av detta. I viss man kan
man saga att bade ISAC och HUMOR har varit alltför slutna
grupper. Det var kanske för tydlig och hög "gränsw mot omvärlden. Detta var vid dessa historiska tidpunkter naturligt
och nödvändigt tror jag. ~ a d egrupperna var periodvis trängda
och ifragasatta för sina speciella forskningsprofiler. ISAC var
pionjärer för problemorienterad systemeringsmetodik och
anvandarorientering. HUMOR var pionjärer för humanvetenskaplig
IS-forskning.
För VITS ser jag det viktigt att ha en öppen gräns mot
omvärlden. Aktivt samarbete med andra forskare är en av vara
Nverksamhetsidéerll.Vi har aktiv samverkan med flera forskare;
vissa ar närmare knutna till oss; de ar associerade till VITSgruppen (Goldkuhl, 1992b)

.

3 HUMANZNFOLOGZ 1992 - VAD INNEBAR DET?
Jag vill bl a med denna skrift markera att humaninfologi inte
ar nagot avslutat, utan tvärtom att det ar en ulivskraftiglloch
utvecklingsbar teoribildning. Forskningen i VITS och aven
samverkande aktiviteter med andra forskare innebar att HIT
expanderas med nya kunskapsomraden. Grunden ar fortfarande HIT
som social aktörsteori (Goldkuhl, 1990d).

Vad innebar da detta? HIT som social aktörsteori?
En grundläggande utgangspunkt ar den d i a l e k t i s k a f ö r s t a e l s e n av
den sociala världen (Berger & Luckmann, 1967). Människan och
hennes omvarld befinner sig i en kontinuerlig ömsesidig
paverkan p& varandra. Människor ar i n t e n t i o n e l l t handlande och
producerar bl a artefakter (som IS) och som sedan används och
paverkar henne. Denna paverkan innebar inte ett passivt
registrerande av intryck utan istället ett a k t i v t meningsskapande. Människor t o l k a r sin omvarld, t ex meddelanden fran
ett IS. Denna tolkning ar alltid baserad p& och filtrerad genom
hennes f ö r f ö r s t a e l s e (Ödman, 1979), dvs hennes tidigare
kunskaper och erfarenheter. Människans interaktion med
omvärlden och tolkning av den kan leda till att hennes
förstaelse utvecklas, dvs en ny förförstaelse bildas.
Grundläggande i denna omvärldsinteraktion och förstaelseutveckling ar s p r a k e t . spraket ar ett medium för tolkning,
först&else, kommunikation och handling. vara informationssystem
ar sprakliga objekt; och som sadana är de kommunikations-,
förstaelse- och handlingsobjekt. Dessa artefakter ar skapade
för förbättra och möjliggöra människors förstaelse, kommunikation, handling och sociala interaktion. Informationssystem ar
alltid inbäddade i ett sadant socialt, dialektiskt, meningsskapande, intentionellt verksamhetssammanhang.
Som forskare och systemutvecklare maste vi vara mycket medvetna
om de begränsningar som det innebar att satta detta tolkningsoch handlingssammanhang inom parentes (dvs bortse fran det). I
vilka situationer ar det möjligt att göra detta utan förvränga
informationssystemets ontologiska status p& ett oacceptabelt
satt? Visst finns det sadana situationer dar det ar legitimt
att bortse fran det (tex när man ar djupt inne i studium av
algoritmer eller datastrukturer), men man bör vara medveten om
att man satt detta sociala sammanhang inom parentes och inte
far för sig att det inte existerar.
3.2 HUMANVETENSKAPLIGA KUNSKAPSPRINCIPER

FOR FORÄNDRINGSARBETE OCH SYSTEMUTVECKLING
HIT ar inte bara en teori om informationssystem som en
verksamhetsartefakt, det ar ocksa en teori om människors
utveckling av sadana artefakter och de verksamhetssammanhang
som de ingar i.

Bakom och inbäddat i SIM-metoden finns ett antal humanvetenskapliga arbetsprinciper som successivt utvecklats under
arens lopp. Dessa principer har aldrig fatt någon samlad
rekonstruktion och artikulering. Det som följer nedan ar en
mycket preliminär sadan genomgang.

Kontextuellt tankande
En viktig utgangspunkt ar det kontextuella tänkandet
(Törnebohm, 1977; Lindholm, 1979). Man studerar fenomen i
sammanhang.; inte kontextlösa objekt. Detta innebar att man
riktar sitt fokus p& företeelser, men ser till att bevara dess
kontext. Man fokuserar i kontext. Ett exempel p& detta ar att
fokusera en IS-funktion i en verksamhetskontext som görs tex
mha handlingsgrafer.
Detta har sitt ursprung i varseblivningsprinciper i formulerade
i gestaltteori. ~ a g o tbildar gestalt mot en bakgrund genom vart
satt att se. Detta innebär ocksa möjligheter att växla fokus.
Det som tidigare var kontext (bakgrund) kan istället komma i
fokus. Denna dialektiska gestaltväxlingsprincip formulerades
redan i min avhandling (Goldkuhl, 1980). Det som trader i
förgrund kan vara beroende av ett medvetet perspektivseende
(Asplund, 1970). Jämför t ex växlingen mellan problem- och
malanalys under förandringsanalys.

Helhetssyn, kongruens och genomskinlighet
Ett viktigt specialfall av denna princip för fokusvaxling ar
vaxlingen mellan helhet och delar, dvs mellan olika abstraktionsnivaer. Detta har kunskapsteoretiskt val uttryckts i den
hemenuetiska cirkeln om växling mellan helhet och delar (Ödman,
1979). I en verksamhets- & informationsbehovsanalys behöver man
bade fokusera p& den verksamhetsmässiga helheten (särskilt dess
mal) och olika delar i denna verksamhet. Dessa delar kan vara
olika handlingar, olika meddelanden, olika regler eller olika
begrepp. Som en konsekvens av denna helhetsidel-princip finns
behovet av kongruens. De olika delarna behöver tillsammans
bilda en sammanhängande helhet. Olika delar i en VIBAdokumentation far inte vara motsridiga utan maste harmoniera
och tillsammans bilda en verksamhetsmassig helhet.
Det maste vara möjlgt att bedöma kongruensen i en utförd
analysidokumentation. Har finns ett krav p& genomskinlighet. En
analysdokumentation (galler bade FA och VIBA) kan ses som en
argumentation för en viss lösning (design). Utförd analys av
problem, mal, verksamhet och konsekvenser bildar en argumentativ bakgrund till föreslagna förändringar, D& galler det
ocksa att dessa analyser har utförts p& ett allsidigt satt; en
strävan till en analys som ar wun-biasedtt.En samlad FAdokumentation ska i ideal-fallet utgöra en rekonstruerad
rationalitet; Goldkuhl & Röstlinger (1988), Habermas (1979).

Kritisk rekonstruktion
Rekonstruktion ar en viktig tankeprincip inom HIT. Olika
sociala regler och mal finns inte alltid explicit formulerade
och dokumenterade. De finns i människors handlingar och under-

förstadda i tankande och kommunikation. sadana olika mal och
regler ar viktiga att rekonstruera och göra explicita, Det ar
endast genom att göra dem synliga som vi överlagt kan göra dem
föremal för eventuell förändring.
Detta innebar ett kritiskt och rekonstruktivt förhallande till
det oreflekterat för-givet-tagna (Schutz, 1970). En viktig del
i malanalysen (i FA) ar att rekonstruera implicita mal och
normer i verksamheten för att kritiskt kunna ta ställning till
dem. Vi eftersträvar en problematiserande attityd i FA. Olika
problem- och maluppfattninagar behöver klargöras och ifragasattas. En god förandringsanalys bör vara reflektiv praxis
(Freire,1972; Schön, 1983). Vi tar da ett steg tillbaka fran
vart normala agerande i verksamheten och försöker göra det vi
tar för givet och har svart att se tydligt. Vi behöver synliggöra det valkandas osynlighet (Lindström, 1973) s& att vi kan
reflektera över det och ifragasatta det.
Den genuina dialogen

Denna kritiskt-rekonstruktiva rationalitet ar ofta inte möjlig
att uppna endast genom individuell reflektion. Dialog med andra
är viktigt för att göra "sitt eget seende till objekt för
seendett(Goldkuhl 1992d). Man behöver da eftersträva en genuin
dialog (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Lindström, 1973; Habermas,
1979). Detta innebar en dialog dar man försöker klargöra egna
standpunkter och försöker första andras. Detta bör vara en
dominansfri kommunikation dar styrkan i de bättre argumenten
avgör och inte auktoritetsrelationer. Ett villkor för
rationalitet ar kommunikation i full utsträckning: Dialog under
öppet fragande och svarande, dvs alla relevanta spörsmal ges
möjlighet till full artikulering och argumentation, utan att
mötas av hinder.
Intentionell utveckling

Den kritiska rationaliteten innebar ett intresse för mal och
värderingar. Rekonstruktion och artikulering av samt stallningstagande till mal bildar en värdegrundande bas för
förändringsarbetet och systemutvecklingen. Denna princip om
tydlig intentionalitet finns bl a klart uttryckt i VIBAISIM
genom dess inledande arbetsmoment m&laktualisering och
betoningen av att verksamhetsmalen ska vara styrande för
designarbetet.
Kreativitet

Analys och design handlar inte bara om kritisk rekonstruktion.
Det ar viktigt att växla mellan ett kritiskt och kreativt
förhallningssatt. Förandringsanalys beskrivs ofta som problemlösning och som sadan en kreativ process. Vi har i flera
skrifter betonat vikten av innovativa, kreativa sprang i
utvecklingsprocessen; Goldkuhl & Röstlinger (1988), Röstlinger
(1987). En viktig princip i sammanhanget ar tillämpning av
"tv&-stegstankandem (DeBono, 1984). Detta innebar att man
börjar med att göra en "kartat1(beskrivning) och först därefter
tar stallning till aktuell fraga. Det handlar om att förskjuta
sitt ställningstagande tills man har ett tillräckligt bra

underlag. Den utbredda användningen av explicita modeller i
SIM-metoden ar ett försök att tillämpa denna princip,
Modeller för visualisering, kommunikation och samskapande
Detta fokuserande p& explicita modeller (över problem, mal
verksamheter etc.) kan givetvis ses som ett stöd till saväl
kritisk rekonstruktion som kreativ idéklackning. Visualisering
av komplexa förhallanden genom lämpliga typer av beskrivningar
är ett kännemärke för SIM-metoden. sadana beskrivningar ar ofta
grafiska (tex problemgrafer, malgrafer) men även andra lampliga
beskrivningsformer finns. Tillämpat i praktiskt bruk innebär
detta en flerdimensionell kommunikation: En blandning av det
talade, det skrivna och det ritade. Det ligger en mycket stor
potential, enligt min mening, i att medvetet integrera dessa
kommunikationsformer under SU-arbete. En aktiv användning av
SIMS dokumentationsformer innebar ofta att man far tillstand
aktiva och kreativa arbetsformer dar olika deltagare kan bli
delaktiga och ge konstruktiva bidrag till utvecklingsprocessen.
Detta innebär samskapande; ytterligare en grundbult i det
humaninfologiska tänkandet.
Den rika användning av modeller i SIM kan givetvis ses som ett
arv fran ISAC och infologin. Det är ett arv och ett positivt
sadant som gärna ska erkännas. Men det räcker inte bara med en
strukturerad metod för att f& tillräckligt goda resultat i
användning. Det behövs att metoden bygger p& en adekvat
ontologi, dvs en lämplig teori om informationssystem och
verksamhet. Den humaninfologiska teorin om informationssystem
och verksamhet ar enligt min mening ett exempel p& en sadan
lämplig teori. Det behövs ocksa att metoden bygger p& en
adekvat epistemologi, dvs lämpliga kunskapsprinciper för
systemutvecklingsarbete. De humanvetenskapliga kunskapsprinciper som ovan har beskrivits ar enligt min mening exempel
p& lamplig llöverbyggnadwför arbetsmetodik.
SIM uttydes sedan ett antal ar flSamverkangenom f fra gas att ande
och Idéutveckling med stöd av Metodikvr.Ett annat satt att
uttrycka det ar att säga att man genom SIM-metoden försöker
förena

-

ett strukturerat angreppsatt
kritiskt och kreativt tänkande
samverkande arbetsformer

Informationssystemarkitekturer

I VITS-gruppen arbetar vi nu med flera nya projekt och därmed
finns möjligheten att den humaninfologiska teorin ytterligare
utvidgas. Ett omrade som ligger nara den ursprungliga kärnan i
HIT ar informationssystemarkitekturer. I forskningsprojektet
Strategier för strukturering av informationssystem (TRAST)
studerar jag tillsammans med Karin Pettersson och Owen Eriksson
arkitekturstrategierna IRM och VBS (Goldkuhl, Pettersson t
Eriksson, 1992). Med IS-arkitektur menas hur olika IS ar

strukturerade och relaterade till varandra och till omgivande
verksamheter. Tidigare teoribildning om IS har inte varit
fokuserad p& flera IS utan snarare ett IS. Att teoretisera om
IS-arkitektur är en naturlig expansion av den humaninfologiska
teorin. I detta projekt arbetar vi med flera viktiga begrepp
inom humaninfologin-sasom ansvar, intentionalitet/syfte,
begreppsbildning och förstaelse.
Ett närliggande projekt ar Statliga inter-organisatoriska
informationssystem (STINS); ett samarbetsprojekt med
Riksrevisionsverket (Andersson t Nilsson, 1992). Det handlar
ocksa om samband mellan olika IS, men i detta fall IS i olika
organisationer (statliga myndigheter).

I samband med studier av IS-arkitekturer s& har begreppet
verksamhetskvalitet hos IS vidareutvecklats. Ett antal olika
kvalitetskriterier för bedömning av IS har nyformulerats
(Goldkuhl, Pettersson t Eriksson, 1992; Eriksson, 1992).
Utvärdering
sadana kriterier behövs vid utvärdering av IS. Detta studerar
vi i projektet Utvärdering och förändring av datorstödda
kommunala verksamheter (RASTER). Detta projekt innebar en
tydlig tillämpning av den verksamhetsinriktade synen p& IS.
Detta projekt bedrivs delvis p& aktionsbasis med Annie
Röstlinger och Anna Brolin som forskare. utvärdering som
aktivitet ar viktigt fokus i detta projekt, Inspiration hämtas
givetvis fran tidigare arbete med SIM-metoden,
Metoder och CASE-verktyg
Systemutveckling har sedan 70-talet genomgatt en metodbasering
(Goldkuhl, 1991a). Nu genomgar systemutveckling delvis en
datorisering i och med utveckling och införande av CASEverktyg. I projektet Principer för metodanpassning av CASEverktyg (PRIMCASE) studerar vi samspelet mellan SU-metodik och
CASE-verktyg. Vi ar särskilt intresserade av sk CASE-skal, dvs
verktyg med vars hjälp man kan skapa CASE-verktyg anpassade
till önskad metod (Goldkuhl, 1992~).
Kan detta "tekniskaw projekt innebära nagon vidareutveckling av
den sociala aktörsteorin HIT? Ja, definitivt menar jag.
PRIMCASE-arbetet representerar en viktig vidareutveckling av
HIT just därför att vi maste fokusera p& datorverktygsegenskaper. IS är socio-tekniska artefakter. En mer fullständig
aspekter.
teori om IS maste aven inbegripa mer
Utmaningen ar att utan att förvränga den humanvetenskapliga
karaktären p& HIT även inkorporera mer tekniknara egenskaper.
Jag vagar ocksa pasta att den sociala aktörsteorin represenet.
terar ett mycket viktigt teoribidrag för ~ ~ ~ ~ - 0 m r a dDen
sociala kontexten för CASE-användning verkar i manga studier
som ofta
vara exkluderad. Metodanpassning av CASE-verktyg
kallas methodology engineering med ett snävt tekniskt
perspektiv
behöver ges en tydligt social innebördsbestamning.
~ a n g aCASE-verktyg och CASE-skal förefaller vara utvecklade
utifran en svag förstaelse av SU-processen; Goldkuhl, Cronholm,

-

-

Krysander (1992). Vi har pabörjat formulering av en teori om
systemutvecklingsarbete som grund för skapande av lämpliga
det
verktyg inom ~ ~ ~ ~ - 0 m r a(ibid).

Argumentativ design
Ett annat omrade som vi har utvecklat vart intresse för ar
argumentation under utvecklings- och utvärderingsarbete, Detta
ar ett "gammaltttintresse fran FA (genuina dialoger) som nu
fatt ny näring genom Design Rationale (DR). Detta ar en samling
ansatser (främst inom design av anvandargranssnitt) som arbetar
med att explicitgöra och dokumentera argument för olika designalternativ. Har finns klara paralleller till FA/SIM och en
expansion av en DR-ansats (DSA; MacLean mfl, 1991) har gjorts
med FA/SIM-begrepp; Goldkuhl (1991b) och Sjöberg (1992). Detta
ar en forskning som sker i samarbete med MDA-gruppen, särskilt
Cecilia Sjöberg.
Avsikten har inte har varit att ge en komplett och uttömande
bild av de olika aktiviteter som sker i VITS och dess samverkande omgivning med humaninfologisk orientering. Avsikten
har varit att visa p& nagra viktiga nya och nygamla inriktningar av forskningsarbete med sadan orientering. Det finns
ytterligare aktiviteter och personer som inte ar nämnda har men
för den skull inte ar glömda.
3.4 HUMANINFOLOGI OCH METAVETENSKAP

Jag betecknar humaninfologi som en humanvetenskaplig teori- och
metodbildning inom informationssystem/systemutveckling. Som
sadan bygger den ocksa p& ett humanvetenskapligt tänkande och
förhallningssatt vad galler vetenskapsteori och forskningsmetodik. Jag vill inte placera humaninfologi i nagon avgränsad
skolbildning. Humaninfologin ar snarare humanvetenskapligt
eklektisk med inspiration fran flera olika inriktningar som t
ex hermeneutik, fenomenologi, analytisk sprakfilosofi, kritisk
social teori. Överhuvudtaget ar jag inspirerad av kvalitativa
samhällsvetenskapliga forskningstraditioner (Hughes & s ans son,
1988; Cuff & Payne, 1982) och den inriktning mot olika
kvalitativa forskningsmetoder som därav följer. Samtidigt vill
jag dock betona att jag personligen med tiden har blivit allt
mer pragmatisk vad galler metavetenskap och forskningsmetodik.
Min grundsyn ar pluralistisk. Jag är definitivt inte främmande
för att hämta inspiration fran mer positivistisk metodlära. Där
finns givetvis en lang och god tradition av strukturering och
tvordningoch redattsom är ett nödvändigt inslag i forskningsarbete. Viss sadan forskningsmetodik ar givetvis möjlig att
använda aven med humanvetenskapliga förtecken.
Teori- och metodutveckling kommer att fortsatta, men jag vagar
nog pasta att VITS-gruppen kommer att arbeta mer utpräglat
empiriskt än t ex HUMOR-gruppen. Genom att vi nu har en sa god
teoretisk bas sa kan empiriska studier generera goda teoretiska
ividareutvecklingar. Olika ansatser och metoder för empiriska
studier kommer att tillämpas allt efter problemställning och
kunskapssyfte. Aktionsforskning ar i manga sammanhang viktigt
men givetvis finns andra ansatser. Viktigt ar ocksa sättet att

bearbeta insamlade data. För att vidareutveckla teorier ar det
nödvändigt att abstrahera och generalisera, men se till att
dessa abstraktioner ar grundade i empiriska data. I manga
sammanhang kommer vi nog arbeta med k v a l i t a t i v a n a l y s enligt sk
ttgrounded-theorytt-ansats
(Strauss & Corbin, 1990). Detta gör vi
fn i en analys av empiriska data avseende metodanpassning av
CASE-verktyg (Cronholm & Goldkuhl, 1992).

-

En viktig del i var forskningssyn ar samspelet forskning
praktik, Detta finns omtalat i avs 2.4 ovan och mer utvecklat i
Goldkuhl (1992a).
Avslutningsvis maste namnas det arbeta kring design av
forskningsarbete och undersökningar som görs med hjälp av en
arbetsmetod för kunskapsprojektering (Goldkuhl, 1992d). Genom
denna ansats kan man uppna en s t r u k t u r e r a d och r e f l e k t e r a d
forskningsplanering.
3.5

HUMANINFOLOGISK DEFINITION AV INFORMATIONSSYSTEM ANNO 1992

Ett tema i denna rapport har varit olika definitioner av
informationssystem vid olika faser av den historiska
utvecklingen. Hur ser definitionen av informationssystem ut
idag? Jag ska har försöka sammanfatta min nuvarande syn p&
informationssystem. Det finns en kontinuitet och utveckling i
dessa definitioner. Ett datorbaserat informationssystem
definieras har p& följande satt:
Ett informationssystem ar en intentionellt skapad artefakt av
nagra människor och dar detta informationssystem anses ha varde
för verksamheten. Ett informationssystem ingar alltid i ett
verksamhetssammanhang och utgör därmed del av sadan verksamhet.
Ett informationssystem ar en datorbaserad artefakt som ar
socialt inbäddad, Ett informationssystem utnyttjar informationsteknologi i form av hardvara och programvara och som
därmed utgör del av informationssystemet.
Ett informationssystem innehaller ett avgränsat verksamhetssprak som vanligtvis ar formaliserat men kan innehalla
semiformaliserade delar. Ett informationssystem sasom ett
verksamhetssprak innebar att det innehaller meddelanden och
operationer samt regler för styrning av dessa meddelanden och
operationer. Ett informationssystem ar ett automatiserat system
styrt av verksamhetsregler av sprakligt och annat slag och som
ar definierade p& förhand eller ibland i realtid. Reglerna ar
formulerade av människor och ar uttryck för deras intentioner
med informationssystemet, Ett informationssystems funktionalitet styrs därmed av de människor som har makt och förmaga
att formulera och omformulera informationssystemets regler. Ett
informationssystem innebar att människor har institutionaliserat och materialiserat viss del av en informationsbehandlande och kommunikativ delverksamhet. Ett informationssystem
\.har därmed en hög grad av permanens i verksamheten. För att
förändra ett informationssystems funktionalitet kravs att nagra
av dess regler förändras.

Ett informationssystem utför informationsskapande och kommunikativa operationer som ar att betrakta som handlingar i verksamheten hänförbara till ansvariga aktörer (dvs handlande
människor). Ett informationssystem innehaller meddelanden som
behövs för dessa informationsskapande och kommunikativa handlingar. De meddelanden som ingar i ett informationssystem är
alltid definierade och konceptualiserade av människor för att
tjana de syften som anses gälla för informationssystemet och
verksamheten. Meddelanden är uttryckta i den verksamhetsvokabulär (del av verksamhetsspraket) som gäller för informationssystemet.
Informationssystem ska genom kommunikation informera och
paverka människor. Denna kommunikation anses ha betydelse för
dessa människors handlingar, tex att förbättra eller möjliggöra
handlingar. Dessa människor tolkar dessa meddelanden fran ett
informationssystem p& basis av sin förförstaelse och motivation. Vanligtvis tar ett informationssystem emot meddelanden
formulerade och uttryckta av nagra människor. Dessa människor
kar formulerat meddelanden till informationssystemet p8 basis
av regler för informationssystemet och verksamheten samt deras
förförstaelse, tolkningar och motivation.
För att ett informationssystem ska fungera i en verksamhet
behövs en intersubjektivitet avseende informationssystemets
verksamhetssprak bland olika IS-aktörer. Ett informationssystem
ar alltid via kommunikation relaterat till människor, men kan
ocksa genom datakommunikation vara relaterat till andra
informationssystem samt ibland även till andra typer av
maskiner och verktyg för styrning eller registrering.

När jag ser tillbaka p& det skrivna ser jag givetvis att
historiebeskrivningen är fragmentarisk aven om jag försökt
fokusera på viktiga inslag och vissa markerade utvecklingslinjer. En mycket mer utförlig historiebeskrivning skulle kunna
skrivas. Skrivandet har fyllt ett behov hos mig att rekonstruera den humaninfologiska teorins utveckling. Syftet har
inte varit självbiografiskt; dvs att beskriva min forskarbana.
Detta har delvis skett men endast som en nödvändig bieffekt av
den historiska teoribeskrivningen.
Det finns mycket mer att säga om den humaninfologiska teorin.
Det finns flera aktiviteter, personer och skrifter som inte ar
tillräckligt omtalade eller inte alls. Jag har inte heller
gjort mycket relateringar till andra liknande teoribildningar.
Det finns flera andra teoriansatser som har liknande inriktning
-oeku+ghgptr~sum
f I M + . K a l T e Tyyt-Tnenssenare arbeteF
behöver givetvis omnämnas. Det finns ocksa andra svenska och
nordiska kollegor som t ex Nurminen (1988), Ehn (1988), Dahlbom
t Mathiassen (1991). Utomnordiskt bör Hirschheim & Klein (1989)
och Boland (1991) omnämnas samt flera andra t ex bland de som
finns representerade f Nissen mfl (1991).
p

Detta forskningsarbete har utförts med ekonomiskt stöd fran
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsradet och
Filosofiska fakulteten, Universitetet i Linköping.
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