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Beskrivning av ett FoU-program:
VERKSAMHETSUTVECKLING, INFORMATIONSTEKNOLOGI, STYRNING OCH
SAMVERKANSFORMER

VITS är ett FoU-program vid Institutionen för datavetenskap,
Universitetet i Linköping. Programmet anlägger ett verksamhetsperspektiv på informationsteknologin och dess utveckling. Detta
innebar bl a studium av samspel mellan systemutveckling och
andra former av verksamhetsutveckling. Förändringsarbete och
samverkansformer ingår därmed naturligen i intresseområdet;
liksom olika styrformer och dess betydelse för verksamhetsutveckling och informationsteknologi. Vi avser att bedriva en
kunskapsutveckling kring strategier, modeller, metoder,
samarbetsformer och datorverktyg.
vår kunskapssyn kan sammanfattas som verksamhetsnara kunskapsutveckling med syfte att befrämja praktikers professionalitet
(professionsutveckling), dvs deras förmåga till förbättrad
verksamhetsutveckling. Detta innebar att olika former av
samverkan med praktiker blir viktiga inslag i programmet.
Organisation av VITS-programmet kommer att ges en relativt lös
form dar samverkan med andra forskare och utredare betonas.
I denna skrift beskrivs
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Att utveckla informationssystem baserade p& informationsteknologi (IT) kräver bl a specialiserat kunnande om tekniken
(programvara, hårdvara). Men det galler att ha klart för sig
att IT-system ar tillampningssystem. Man har utvecklat dem för
att de ska användas för informations-/kommunikationsandam~l i
någon verksamhet. IT-systemens varde ligger i att de används p&
ett konstruktivt och andamalsenligt satt. IT-systemen blir av
föga varde om de inte ar tillräckligt verksamhetsanpassade
eller om inte verksamhetens aktörer utnyttjar dem på ett
konstruktivt satt (Goldkuhl, 1989a).
Att utveckla IT-system kräver förutom ett tekniskt kunnande
aven verksamhets- och verksamhetsutvecklingskompetens.
Att utveckla IT-stöd i en verksamhet innebar att verksamheten
utvecklas och förändras. Man förändrar verksamheten fran en
problem-/behovssituation till en ny situation som bör vara
mindre problematisk och mer målinriktad (figur 1).
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IT-utveckling ar en typ av förandringsåtgard. För att gå fran
problemsituation kan olika typer av förandringsåtgarder behöva
utvecklas (Goldkuhl & Röstlinger, 1988). Det ar sällsynt att
det räcker med att bara utveckla/anskaffa IT-stöd för att komma
till ratta med problemen.
Verksamhetsutveckling kan innebära en utveckling av mal och
arbetsuppgifter, utbud, människor och dess kompetens och
motivation samt olika resurser för verksamheten (tex ITsystem). Dessa olika delar kan man inte se isolerat, utan
utveckling av en del påverkar de andra delarna (figur 2).
Verksamhetens olika aspekter ar sammanvavda. Teknologin ar ett
inslag i verksamhetens sammanvavda mönster. Denna mönstermetafor ar styrande för oss i vårt resonemang kring verksamhetsutveckling och IT-utveckling. Det ar fel att helt isolera en
variabel i förändringsarbetet som tex utveckling av IT-stöd.
Det goda förändringsarbetet innebar för det mesta en lämplig
kombination av förandringsåtgarder. En teknikstödsutveckling
kan tex behöva kombineras med kompetensutveckling och
utveckling av olika arbetsuppgifter och dess struktur
(Oscarsson m fl, 1988).
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Vi hävdar således att man bör undvika en isolerad ITutveckling. Istället bör angreppssattet vara kontextuellt.
(Kontext betyder sammanhang). Man ska se på IT-systemen i sitt
verksamhetsmassiga sammanhang.
IT-utveckling ar en form av verksamhetsutveckling. Utveckling av informationsteknologin behöver ofta samspela med
andra former av verksamhetsutveckling.
Utveckling av informationsteknologin kan vara en hävstång för
verksamhetens utveckling. Detta innebar att en IT-utveckling
blir en konstruktiv kraft för verksamhetens utveckling. Men för
att havstångseffekten ska komma till stånd kravs att man låter
de andra aspekterna utvecklas och komma i samklang med
informationsteknologin.
Det ar alltså viktigt att olika former av verksamhetsutveckling
ska kunna samspela på ett fruktbart satt. Olika förändringar
måste kunna samverka i organisationen.

I verksamhetsutvecklingsprocesser deltar vanligtvis olika
utvecklingsspecialister (t ex systemerare) och verksamhetsspecialister ("brukarew). Dessa olika intressenter behöver
samverka på ett konstruktivt satt (se t ex Andersen m fl, 1986;
Utvecklingsprogrammet, 1988). Gemensamgörande av problem, mål
och åtgärder ar viktigt i denna process. För att åstadkomma en
god samverkan i utvecklingsarbete kravs att en god
kommunikation och konflikthantering kan etableras.
För att undvika en fragmenterad verksamhetsutveckling i en
organisation kravs att sådana utvecklingsinsatser baseras på
vissa strategiska ställningstaganden (t ex AU/ADB-strategier,
AU-planer) Modeller och metodik för verksamhetsutveckling
spelar givetvis en stor roll. Det handlar om att få en god
styrning av utvecklingsverksamheten och se till att den ar i
harmoni med grundläggande verksamhetsidéer och verksamhetsstrategier.

.

Olika styrformer för organisationer vidareutvecklas successivt.
t ex idéstyrning, målstyrning, decentralisering, serviceorientering, brukarinflytande, marknadsreglering, (se t ex
Beckérus & Edström, 1988; Stewart, 1988; Pihlgren & Svensson,
1989). Verksamhetsutveckling och informationsteknologi har
givetvis en stor betydelse för dessa olika styrformer.
Betydelsen galler både som en strategisk bakgrundsfaktor och
som satt att realisera olika styrningsprinciper.
Sammanfattningsvis vill vi saga att vårt FoU-intresse är
teorier, strategier, modeller, metoder, samarbetsformer och
datorverktyg avseende både

-

förandringsarbete/verksamhetsutveckling (generellt) och
systemutveckling (som en form av verksamhetsutveckling)

KUNSKAPSSYN
Den skisserade FoU-idéen bygger på en viss kunskapssyn. Denna
kunskapssyn kan sammanfattas på följande sätt:

Verksamhetsnara kunskapsutveckling med
syfte att befrämja praktikers professionalitet (professionsutveckling).

Vi vänder oss mot den förenklade syn att kunskap utvecklas och
lärs ut av akademierna och sedan tillämpas av praktiker i deras
yrkesverksamhet. Detta bygger på en stark separation av kunskap
och handling.
Nar praktiker handlar innebar det att man utnyttjar tidigare
kunskaper på ett målinriktat och ofta nytt satt. Situationens
krav bestämmer hur kunskapen ska utnyttjas och vidareutvecklas.
Att handla i praktiken kan inte generellt ses som att endast
härleda handlingsvagar utifrån inlärda teorier. Även om
problemlösning skulle ske på ett sådant instrumentellt satt så
måste den åtminstone föregås av någon form av problemformulering. En snävt instrumentell syn på kunskap i relation
till praktiskt handlande måste avvisas (Schön, 1983). Att
definiera och hantera problem kännetecknas ofta av vaghet,
osäkerhet, instabilitet, situationsvariation, säregenhet,
kontextberoende, komplexitet och vardekonflikter.
Man kan saga att praktiker bygger upp en erfarenhetsbaserad och
handlingsinriktad kunskap som de tillämpar och vidareutvecklar
på ett professionellt satt i olika situationer. Den kompetente
praktikern agerar utifrån en egen sk praktisk yrkesteori
(Gerdman, 1989). Detta innebär en integration av kunskaper,
färdigheter, värderingar och erfarenheter.
Vi vill ansluta oss till en pragmatisk kunskapssyn med integration av kunskap och handling. Att betona samspelet kunskap -

handling innebar inte en naiv inställning att kunskap och
handling ar samma sak och att forskare och praktiker gör precis
samma saker. Givetvis innebar forskarrollen en betoning av kunskap men denna kunskapsfokusering bör inte åtföljas av en i
grunden falsk och osund avskiljning fran whandlingsvarldenw. P$
ett motsvarande satt betonar praktiker handling, men att bortse
från dess kunskapsmassiga ingrediens vore mer an naivt.
Det galler att i vardera kunskaps-/handlingssfär skapa en god
balans mellan reflektion och handling (Goldkuhl & Röstlinger,
1988).

Det finns stora risker med udistansforskningm dar forskaren
inte involverar sig i den praktiska verkligheten. Det kan lätt
uppstå missförstånd samt felaktiga och förhastade slutsatser
(Gummesson, 1985; Filstead, 1970). Att utveckla trovärdig
kunskap om komplexa mänskliga verksamheter kräver ofta närhet,
aktivt deltagande samt samverkan och dialog med praktiker, dvs
en verksamhetsnära kunskapsutveckling.
Frågan reser sig då; för vem ar kunskapen till för i
samverkansprojekt forskare-praktiker? såda givetvis, men på
olika sätt. Praktiker, som deltar i samverkansprojekt, lär sig
mer om sitt satt att bedriva verksamheter på, vilket
förmodligen ger både kortsiktiga effekter i verksamheten och en
bättre kompetensberedskap inför framtiden.
Forskare deltar i sådana projekt för att vinna kunskap som kan
systematiseras och generaliseras. Fallstudier spelar en stor
roll vid teoretisering och abstraktion. Men det är viktigt att
resultaten på teorinivå inte stannar inom akademierna.
Fallstudier har ofta en nyttig effekt av att vara förebildliga
exempel. Det ar emellertid också viktigt att teorikunskap ges
en form som möjliggör att den vidareförs och vidareutnyttjas i
andra praktiska sammanhang. Goda teorier ska inte bara varderas
utifrån normala metavetenskapliga kriterier som inre logik,
precision och giltighet samt empirisk hållbarhet. De bör aven
ha en god pedagogisk form, dvs ur praktikers synvinklar vara
begripliga och igenkännbara och kunna omsattas i praktiskt
handlande.
Detta innebar ett kunskapsmassigt ställningstagande som kan
sammanfattas p& följande satt:

Att utveckla kunskap om ffutvecklingoch användning av
informationsteknologi i organisationerw innebar att man
utvecklar kunskap i och för sådana verksamheter.

Ordet i betyder inte att man hela tiden måste vara involverad i
praktisk verksamhet. Det ar nyttigt och nödvändigt med
reflektion och distans emellanåt. Men det krävs som sagt en
närhet till verksamheter. Ordet för betyder att kunskapen till
syvende och sist ar till för verksamma praktiker. Att utveckla
kunskaper om utveckling och användning av IT-system bör, enligt
vår FoU-syn, syfta till att utveckla den professionella

hanteringen av dessa frågor. Kunskapsutveckling blir en del i
professionsutvecklinq. Det syftar till befrämjande av systemutvecklares och kvalificerade IT-användares professionalitet.
Kunskapande om IT-användning sker enligt ett lvserviceorienterat
paradigmvv( Törnebohm, 1976)

.

3 ORGANISATION
Att tala om ett FoU-program innebär något som ar större an ett
enskilt projekt. Ett FoU-program innebär i detta sammanhang
olika aktiviteter som har ett idémässigt samband. I detta fall
utgörs det av VITS FoU-idé och kunskapssyn som beskrivits ovan.
Denna FoU-idé är därmed sammanhallande för olika aktiviteter.
VITS är ett FoU-program bestående av olika aktiviter som
utföres av olika personer. Dessa personer bildar VITS FoUgrupp. Vi eftersträvar en relativt lös organisationsform. Vi
vill inte att VITS ska vara en grupp med starka gränser till
andra verksamheter. VITS-aktiviteter ska mycket val kunna ingå
i andra forsknings-/utvecklingsprojekt. Vi önskar bedriva en
gränsöverskridande FoU-verksamhet; bade kunskapsmässigt och
organisatoriskt.
Att tala om FoU (Forskning och Utveckling) innebär ett medvetet
ställningsstagande till att inte vara begränsad till Ivtraditionellw forskning. En väsentlig del av verksamheten är att
bidra till utveckling av olika praktikers professionella
hantering av dessa frågor i enlighet med kunskapssynen (avsnitt
2). Detta kan innebära olika former av samverkan, t ex:
Utbildning, gemensamma FoU-projekt, uppdragsverksamhet,
konsultinsatser, forskardeltagande i praktiska förändringsarbeten (aktionsforskning), praktikerdeltagande i forskning,
referensgrupper, kontaktgrupper, seminarier, etc.
Vi ser Universitetet i Linköping som en primär bas för var
verksamhet, men aktiviteter kan mer än garna bedrivas inom
ramen för andra organisationer. Dessutom är som sagt olika
typer av aktiviteter (forskning, uppdrag, utbildning etc)
tänkbara samt givetvis också olika finansieringsformer.
Aterigen det ar FoU-idén som ska vara sammanhållande.
VITS innebär ett antal aktiviteter som alltså kan förändras och
variera över tiden, en idémässig ram samt ett antal barare av
denna idé. Vi vill garna se VITS som en inspirationskälla för
olika typer av kunskapsutvecklande aktiviteter. Samverkan med
andra är en huvudidéerna bakom denna relativt lösa
organisationsform.
Associerad till V I T S

-

VITS

nätverk

Förutom en "kärnall av medarbetare i VITS vill vi garna knyta
ett antal andra intresserade personer till VITS. Om man
bedriver kunskapsutvecklande arbete med anknytning till
verksamhetsutveckling/systemutveckling (avsnitt 1 ovan) samt
ansluter sig till VITS-synen på verksamhetsutveckling och
kunskapsutveckling (avsnitt 1 och 2 ovan) kan man bli

associerad till VITS. Personer som blir associerade till VITS
kan vara verksamma i andra projekt, forskningsgrupper,
universitet eller andra organisationer dar kunskapsutveckling
bedrivs. P& detta satt bildas ett natverk. VITS natverk utgörs
av till VITS associerade forskarelutredare samt de "fastall
VITS-medarbetarna som sk fokalpunkt i nätverket.

Att ingå i VITS natverk innebar att man

-

-

ingar i en intressegemenskap
har möjlighet att utnyttjalta del av varandras kompetens
kan utbyta erfarenheter och kunskaper genom VITS kohtaktforum
kan deltaga på VITS seminarier (minst ett heldagsseminarium
planeras att anordnas arligen)
har möjlighet att publicera rapporter genom VITS

De personer som har intresse att ingå i VITS natverk och därmed
bli associerade till VITS ar välkomna att ta kontakt med Göran
Goldkuhl eller Annie Röstlinger.
Initiativtagare

Initiativtagare och därmed initiala barare av VITS FoU-idé ar:
Göran Goldkuhl, docent i ADB
Annie Röstlinger, linjestudierektor SVL, högsk.adjunkt i ADB
Vi har båda lång erfarenhet av forskning, utbildning och
praktisk tillampningsarbete inom systemutveckling och
förändringsarbete. vårt forskningsarbete har bl a bestått av
metodutveckling och aktionsforskning och till stor del haft en
tvärvetenskaplig karaktär. Vi har arbetat med forskning och
utbildning på Stockholms Universitet, Chalmers Tekn Högskola/
Göteborgs Universitet samt Linköpings Universitet. Vi har också
en hel del erfarenhet av konsultarbete inom administrativ
utveckling (Intention AB). Vi ar medförfattare till böcker i
förändringsarbete och systemutveckling.
GG arbetade 1973-80 som forskare inom forskningsgrupp ISAC,
Stockholms Universitet och disputerade 1980 (ekon dr i ADB).
GG var 81-85 forskningsledare för Humaninfologiska forskningsgruppen (HUMOR) vid GUICTH. 1973-80 arbetade AR under flera
perioder med systemering/progammering i praktikfaltet bl a i
ansvarig stallning. 81-85 arbetade AR som forskare i forskningsgrupp HUMOR och var då projektledare för arbetet med
förandringsanalys (metodutveckling/metodprövning).

VITS startas inte kunskapsmassigt från "scratchtt.VITS innebär
en fortsättning på våra tidigare arbeten kring verksamhetsutveckling och systemutveckling. Vi avser att arbeta vidare
utifrån och med vara tidigare forskningsresultat:

-

humaninfologisk och verksamhetsinriktad teoribildning kring
informationssystem och systemutveckling

-

förandringsanalys, verksamhetsanalys och informationsbehovsanalys enligt SIM-metoden

Se t ex Goldkuhl & Röstlinger (1984, 1988), Goldkuhl & Lyytinen
(1982, 1984) , Goldkuhl (1989a, 1990d) och Röstlinger (1987)

.

Själva programmet och gruppen VITS befinner sig i ett
uppstartsskede. Vi kan dock ändå redovisa ett antal pågående
aktiviteter, just mot bakgrund av att programmet utgör en
kontinuitet utifrån tidigare forskning och kunskapsutveckling.
Följande aktiviteter pågar fn:

-

Vidareutveckling av förandringsanalys

-

Verksamhetsutveckling av datasystem

-

Design-rationalitet i systemutveckling
Kunskap och handling

Dessa olika aktiviteter beskrivs kortfattat nedan:

Förandringsanalys (FA) innebar att man undersöker problem och
mål i en verksamhet för att därigenom formulera olika
förandringsbehov och förändringsåtgarder. Ett de primära
syftena var ursprungligen att utveckla en generellt orienterad
llförstudiemetodmtill systemutveckling. I forskningsgruppen
HUMOR bedrevs ett intensivt arbete med metodutveckling och
metodprövning av förandringsanalys enligt SIM-metoden. Detta
arbete ledde bl a fram till att metoden och dess bakomliggande
synsätt och förhallningssatt beskrevs i bokform (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988).
Metoden har tillämpats i manga olika sammanhang med intressanta
och positiva erfareheter. vår syn på metoden har under åren
successivt fördjupats och nyanserats. I dag betonar vi metoden
som ett kraftfullt hjälpmedel för problemlösning och
förandringsarbete.
B1 a på basis av tillämpningserfarenheter har en fortsatt
teori- och metodutveckling skett. Arbetet har bl a behandlat
problemlösning och kreativitet (Röstlinger, 1986,1990) samt
konflikthantering (Goldkuhl, 1990b). Goldkuhl (1989b)
innehåller en beskrivning av hur man kan tillämpa FA/SIMtänkandet vid utveckling av ADB-strategier. Nyligen har också
analys och redovisning av två större fallstudier skett:

-

organisationsutveckling p& vårdcentral (Goldkuhl, 1990a)

-

verksamhetsöversyn avseende en inköpsfunktion
(Goldkuhl, 1990c)

Kunskap om den praktiska användningen av metoden utvecklas
successivt; se t ex Goldkuhl (1990e). Vi avser att fortsatta
vår teori- och metodutveckling kring förandringsanalys; bl a ar
en ny bok planerad.
4.2 VERKSAMHETSUTVECKLING AV DATASYSTEM
Verksamhetsinriktad systemutveckling är ett synsätt
(teoribildning) som successivt utvecklats under åren, se bl a
Goldkuhl (1987a11989a). I detta synsätt betonas att datasystem
ar en del av verksamheten samt att utveckling av datasystem och
övrig verksamhet måste ske på ett integrerat satt. Detta brukar
uttryckas i I1slagordetwsystemutveckling ar
verksamhetsutveckling. Utveckling av datasystem bör inte ske på
ett isolerat satt, utan istället som en verksamhetsutveckling
av datasystem och verksamhet.
P& basis av detta har metodutveckling skett som resulterat i
metoden verksamhets- & informationsbehovsanalys (VIBA) enligt
SIM (Goldkuhl, 1989a11990f). Ett mycket väsentligt inslag i
denna metod ar verksamhetsanalys med sk handlingsgrafer, som bl
a beskrivits i Goldkuhl (1987b11990d).

Denna graftyp har bl a empiriskt använts av MDA-projektet
(Holmgren & Timpka, 1990) som också finns vid Institutionen för
datavetenskap. MDA-projektet studerar systemutveckling inom
primärvård. Samverkan sker med MDA-projektet; se nedan avsn
4.3.
Fn sker författande av en bok c verksamhets utveckling av
datasystemI1; vilket ar en omarbetning av Goldkuhl
(1989a,1990g) .
4.3 DESIGN-RATIONALITET I SYSTEMUTVECKLING
Utformningsbeslut under systemutveckling behöver ske
välgrundat. Motiv och kriterier för utformningsbeslut behöver
tydliggöras. En genomskinlig systemutvecklingsdokumentation bör
innehålla inte bara en beskrivning av designresultatet (en
systembeskrivning) utan också de motiv och grunder man haft för
gjord design (se t ex MacLean m fl, 1989; Timpka m fl, 1991). I
FA och VIBA/SIM-metoderna betonas genomskinligt beslutsfattande
och välgrundad problemlösning.
Inom MDA-projektet (som nämndes ovan avsn 4.2) deltager Göran
Goldkuhl. I detta projekt studeras bl a på aktionsforskningsbasis verksamhets-/systemutveckling inom primärvård. Delar av
SIM-metoden utnyttjas. Se t ex Goldkuhl (1990a) och Holmgren &
Timpka (1990).
I ett av av delprojekten inom MDA-gruppen studeras designrationalitet under systemutveckling. I detta arbete samarbetar
Göran Goldkuhl med bl a Hans Holmgren.

Göran Goldkuhls medverkan i MDA-projektet ar ett bra exempel på

de gränsöverskridande organisationsformer som vi önskar
tillämpa i VITS och som beskrevs ovan i avsn 3.
4.4 KUNSKAP OCH HANDLING

Den huvudsakliga delen av VITS kunskapsutveckling syftar till
att skapa en god förstaelse och vägledning kring hantering av
komplexa frågor vid verksamhetsutveckling och systemutveckling.
Även om detta arbete har klara inslag av förståelseorienterade
(teoretiska) moment finns det en tydlig normativ och tillampningsorienterad inriktning. Vid sidan om detta arbete sker
också ett visst grundläggande teoretiskt arbete. Grundläggande
begrepp som kunskap, tolkning, kommunikation och handling
studeras (Goldkuhl, 1986,1990h). Detta arbete behövs för att
övrig kunskapsutveckling ska ha en god teoretisk grund.

FÖRESLAGNA/PLANERADEAKTIVITETER
VITS befinner sig fn i ett uppstartsskede. Vi avser att
fortsatta med ovanstående aktiviter men ytterligare aktiviteter
planeras att ingå i VITS. Nedan beskrivs kortfattat några
aktiviteter som kommit längst i planering:

-

informationssystemarkitektur och verksamhetsformer

-

utvärdering och förändring av datorstödda verksamheter

-

metodanpassning av CASE-verktyg

För dessa förslag finns bl a mer omfattande beskrivningar,
huvudsakligen i form av forskningsansökningar. Planer för
genomförande ar givetvis beroende av om finansiering kan
erhållas. Förutom dessa projekt finns ytterligare nhgra
projektidéer skisserade (Goldkuhl & Röstlinger, 1991).
Vi avser för FoU-samverkan och empiriska studier inrikta oss
mot olika samhallssektorer; affärsföretag, statliga
myndigheter, landsting och kommunala förvaltningar. ånga
intressanta problemställningar ligger i den offentliga sektorns
förnyelse.
5.1 INFORMATIONSSYSTEMARKITEKTUR OCH VERKSAMHETSFORMER
Det finns en lång tradition inom databehandling att integrera
och föra samman. Man har skapat stora informationssystem och
databaser för att tillgodose tekniskt-ekonomiska effektivitetskriterier. Ny småskalig teknik ger bättre förutsättningar för
system som är lokala och mindre. Traditioner och integrationstankande fortsätter dock att verka. utifrån IM-strategier
(=Information Resource Management) reses krav på en starkt
samordnad dataadministration.
Alternativet till en integrationsstrategi behöver inte vara en
Ilanarkistiskw modell med totalt fristående system. Ett möjligt

alternativ ar avgränsade verksamhetsinriktade informationssystem med decentraliserat ansvarstagande samt med en
definierad samverkan mellan system (Hugosson, 1986, 1990;
Goldkuhl, 1983, 1989a; Andersson, Norström 1990; RRV, 1991).
Hur strukturering och samverkan sker kallas för informationssystemarkitektur.
Dessa två strategier - dataadministrativa vs verksamhetsinriktade - har kontrasterats och ställts mot varandra
(Magoulas & Pessi, 1991). vår hypotes ar att en
verksamhetsinriktad och funktionell strukturering ar en mer
konstruktiv ansats. Detta behövs emellertid empiriska studier
kring informationssystem utvecklade enligt dessa olika synsätt
för att battre klargöra de olika strategiernas för- och
nackdelar.
Ur en fortsatt teoretisk analys och empiriska studier bör
framkomma mer klargjorda principer för informationssystemarkitektur och samspel med olika verksamhetsformer. Särskilt
intressant ar att studera IS-arkitektur i relation till
verksamhetsformer som ar baserade på målstyrning och
decentralisering. Vilken roll spelar informationsteknologi och
därmed aven informationssystemarkitektur för dessa styrformer.
En hypotes är att väl utformade informationssystem kan ge ett
gott stöd för sådana nya styrformer, medan a andra sidan
olämpliga system och systemarkitekturer kan försvara och hindra
förverkligandet av sådana styrformer.
Hur studerar man sin befintliga inforrnationssystemarkitektur?
Ett praktiskt behov i detta sammanhang ar battre analys- och
beskrivningsmetoder för informationssystemarkitektur.
5.2 UTVARDERING OCH FÖRÄNDRING AV DATORSTODDA VERKSAMHETER

En långtgående datorisering av organisationer har lett till att
systemutveckling helt från "scratchw ar ovanligt. Ofta finns
datasystem inom aktuell verksamhet och utvecklingen innebar
snarare vidareutveckling av dessa system an total nyutveckling.
ystem mun der håll och systemförvaltning tar en allt större andel
av systemavdelningars resurser.
Systemförvaltning som koncept syftar bredare an det snävare
begreppet systemunderh~ll(RDF, 1987). Det innebar bl a ökad
inriktning mot att uppna ett gott utnyttjande av datasystem i
verksamheter. Men det ar ändå inte säkert att man når anda
fram. Systemförvaltning sysslar med förändringar i "det lillaw.
Det finns risk för att man hamnar i de "små stegens tyranneril1.
Genom många små beslut har man skapat datasystem och
verksamhetsstruktur som inte motsvarar vissa övergripande
verksamhetsstrategier.
utvärdering av datasystem behöver göras som underlag för beslut
om systemförandringar. Det räcker inte att isolerat studera
datasystem utan istället behöver helheten Ilverksamhet med
datasystemI1 studeras. Man behöver förankra utvärdering/
förändring i verksamhetens mål och strategier. Det ar viktigt
att undvika ett reaktivt beteende med enbart åtgärdande av

utsagda systembrister. Det galler att valja ratt
problemfokusering.
En verksamhetsinriktad metodik för systemvardering och systemförändring behöver utvecklas och då baseras på tidigare
kunskaper och erfarenheter kring verksamhetsinriktad
systemutveckling samt systemförvaltning. En sådan metodik
innebär att man inte enbart fokuserar på systemen utan snarare
på verksamhet inklusive datasystem (datorstödda verksamheter).
5.3 METODANPASSNING AV CASE-VERKTYG

Under senare år har många sk CASE-verktyg skapats och
marknadsförts (Söderström m fl, 1990). CASE-verktyg innebar
stöd åt en (eller flera) metoder för SU-arbete. (CASE betyder
Computer-Aided Systems Engineering). Man kan saga att CASEverktyg automatiserar delar av systemutvecklingen. sadana
verktyg stödjer dokumentationsarbete, framställning av diagram
samt kan utföra vissa analyser och kontroller av gjord
specifikation/konstruktion. CASE-verktyg innebar, så att saga,
att en metod blir datormassigt implementerad.
CASE-verktyg har, om de används, säkert en kraftig inverkan på
systemutvecklingsarbetet. Det man kan göra i verktyget det gör
man, men hur blir det med andra aspekter som inte tacks av
verktyget? Har tror vi att det finns en stor risk att CASEverktygen blir tankedominanta, dvs man fokuserar på de aspekter
som kan uttryckas genom CASE-verktyget, medan andra aspekter
faller ur blickpunkten och blir därför förbisedda eller ytligt
behandlade (Goldkuhl, 1991). Har man bara gjort de modeller som
kan uttryckas genom CASE-verktyget så tror man kanske att man
har gjort en bra design. Verktyget blir norm för utveckling.
Detta ställer krav på att verktygen stödjer lämpliga metoder
(som innehåller behandling av viktiga aspekter för
systemutvecklingen).
Vad innehåller då de CASE-verktyg som nu i ökad utsträckning
saluförs? slående ar hur lika de flesta verktygen ar. De
stödjer vanligtvis några amerikanska standardmetoder från 70talet (Bergsten m fl, 1989). Dessa metoder ar typiska exempel
på en isolerad systemutveckling med snabb fokusering på
systemens interna egenskaper. I och med en kraftfull marknadsföring av CASE-verktyg finns det risk för en "okritisk massimportttav amerikanska metoder och tankande från 70-talet.
Det finns i skandinavisk forskning och arbetsliv en lång
tradition av mer humant och verksamhetsinriktat förhållningssatt. Detta gäller aven systemutveckling. Det har påverkat
metoder och strategier för systemutveckling. Det Itskandinaviskalt tänkandet har bl a inneburit en stark strävan att
verksamhetsinrikta ADB-systemen samt aven göra analyser av
konsekvenser på arbetssituationer och användare. Med CASEverktyg baserade på amerikanska 70-talsmetoder finns risk att
dessa "skandinaviskaw aspekter tappas bort.
Vissa CASE-verktyg har särskilda moduler som gör det möjligt
att "programmeran verktyget med nya dokumenttyper och

funktioner (t ex olika analyser) för att verktyget därigenom
ska kunna stödja ett systemutvecklingsarbete enligt viss önskad
metod. Detta brukar kallas att verktygen har CASEskalfunktioner (Bubenko, 1989; Lyytinen m fl, 1989).
Betydelsen av CASE-skal kommer säkert att öka. s ånga företag
kommer förmodligen att inse riskerna med att satsa på CASEverktyg som är svåra att anpassa. Mot bakgrund av detta så
finns ett behov av kunskap om metodanpassning av CASE-verktyg.
Vilka olika principer för metodanpassning finns i olika
verktyg?
Vi har ett intresse av kunskapsutveckling om CASE-skal på både
generell nivå ("allmänna principerI1) och specifik nivå
(metodanpassning för SIM-metoden).
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