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1.

PERSONLIG POSITIONSMARKERING

ISAC-metoden ar en spridd och känd metod. Jag som skriver detta arbetade i forskningsgrupp ISAC under flera år under 70talet. Jag ar en av upphovsmannen bakom systemutvecklingsmetodiken ISAC. Efter tiden i ISAC har jag arbetat utefter delvis alternativa teorier och metodik. Med tiden har jag kommit
att bli kritisk mot vissa delar av ISAC-metoden. Det kanns som
tiden nu ar mogen för mig att försöka artikulera en del av min
kritik mot ISAC samt att explicit relatera mig - dar jag nu
befinner mig teoretiskt och metodmässigt - till ISAC. Jag har
nu fått en tids- och känslomässig distans till arbetet med
ISAC-metoden. Jag kommer nedan att främst kritisera författarna till boken Systemering (Lundeberg, Goldkuhl, Nilsson, 1978),
där jag alltså ar en av dessa författare.
Att genomföra denna kritiska analys av ISAC kanns mycket angeläget för mig. Men det är också med stor vånda som jag genomför det. Jag ar klart oroad att kritiken kan komma att utnyttjas för ändamål som den inte är avsedd för. Inledningsvis, vill
jag har deklarera att jag fortfarande anser att ISAC-metoden
har stora förtjänster och att den definitivt tillhör de battre
systemeringsmetoderna. Den har en stor spridning i praktikfältet, vilket jag anser berättigat; men det finns plats för
ännu battre metoder, vilket jag också tar upp i ett avslutande avsnitt nedan.
Min kritik innebar definitivt inte att jag ansluter mig till
"skallet" mot ISAC från formalistiskt och databashåll, som
hörts sedan 70-talets början. Tvärtom, som framgår nedan, så
har jag väsentligt andra utgångspunkter för min kritik.
Jag ar också medveten om att det finns människor som av olika
skal kunna använda detta som ett slagträ mot mig som forskare:
"Nu har han äntligen själv upptäckt hur fel han hade tidigare".

Jag skulle dock vilja vända på detta resonemang. Jag menar att
det ar en vetenskaplig skyldighet att så ärligt och klart som
möjligt redovisa sin egen kunskapsutveckling och tidigare
eventuellt tveksamma utgångspunkter. Att inte öppet redovisa
självkritik innebar antingen att man är vetenskapligt ohederlig eller att man har stagnerat i sin utveckling och inte
kan överskrida tidigare begränsningar.
Jag har försökt rannsaka mig själv och kommit fram till att
jag nu inte har några skal till att vara särskilt positiv
eller negativ apriori till ISAC. Min strävan ar att ge en så
nyanserad kritik som möjligt. Jag anser att jag har mycket
goda möjligheter till analys av metoden, då jag genom upphovsmannaskap känner metoden mycket val (både genom metodutveckling och metodtillämpning).

TILLVÄGAGANGSSATT
Detta arbete representerar således en kritisk analys av ISACmetoden. Innan jag börjar redovisa analysen, skall jag namna
något om mitt tillvagagångssatt. Analysen ar till stor del
inriktad på att avtacka bakomliggande antaganden och varderingar. I Lundeberg m fl (1978) finns flera definitioner, antaganden och principer redovisade men långt ifrån alla. Nu
ar det dock omöjligt att redovisa en metods alla bakomliggande faktorer (se t ex Törnebohm, 1982). Det som ar artikulerat i en teori eller metod ar ofta bara "toppen av ett isberg". Det ar därför en viktig vetenskaplig uppgift att försöka synliggöra och kritiskt granska bakomliggande faktorer.
Min ansats karaktäriserar jag som kritisk - rekonstruktiv
(Habermas, 1979; Mccarthy, 1978). Jag rekonstruerar utifrån
metodbeskrivningen ett antal bakomliggande antaganden, definitioner, värderingar och principer. Jag tar därefter kritisk
stallning till dem. Inriktningen ar inte bara mot normativa
moment (värderingar och principer) utan också mot antaganden
och --definitioner
dvs sättet att betrakta väsentliga
fenomen
- --

.

-
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(som t ex informationssystem, verksamhet). Jag rekonstruerar
också en del möjliga konsekvenser av metodanvändning som inte
direkt förutsågs av metodens upphovsman. Min kritik inriktar
sig både på sådant som jag själv anslöt mig till tidigare och
på sådant som jag inte var direkt medveten om förut. Urvalet
är gjort utifrån mitt nuvarande perspektiv.
Av utrymmesskäl gör jag ingen separat beskrivning av ISAC metoden utan förutsätter att läsaren åtminstone har en översiktlig kunskap om metoden.

KRITIK OCH OMVARDERING AV ISAC
I min kritiska analys av ISAC har jag valt att börja med
teori och begrepp. Jag granskar sedan ett antal principer
för metoden. Aven detta kan sägas inrymma en del teori. Avslutningsvis gör jag en granskning av några metodsteg i
ISAC-ansatsen. I min analys har jag nästan uteslutande använt mig av boken 'Systemering' (Lundeberg m fl 1978). I
texten nedan förekommer ett antal fristående sidhänvisningar.
De är alltid till den boken.
Kritiken nedan görs utifrån min nuvarande ståndpunkt, humaninfologisk teori1). I avsnitt 4 nedan görs en kortfattad
beskrivning av denna teori.
Teori och begrepp
'Systemering' är ingen bok om teori utan i första hand en
metodbeskrivning. Varje systemeringsmetod bygger dock på en
implicit eller explicit teori. Detta gör det möjligt att rekonstruera delar av en ISAC-teori ur metodbeskrivningen. Det
jag inledningsvis önskar göra här, ar att skärskåda ISACs
synsätt och definitioner av centrala fenomen för metoden:
Verksamhet, informationssystem och information.
Jag uppfattar ISAC som en verksamhetsorienterad systemeringsmetod. I detta ligger dock en (av flera) paradoxer. Det saknas en grundläggande artikulering av verksamhetsbegreppet.
'Verksamhet' används genomgående i Lundeberg m fl (1978) utan
att närmare preciseras2). Man får istället gå till beskrivningstekniker för verksamheter, för att få en bättre innebördsbestämning. Jag vänder mig därför till SVB-teknik (Systematisk Verksamhets Beskrivning), som ar en "dominerande" ISACteknik genom sina V-grafer. Vid beskrivningen av V-grafer används ett relativt objektivistiskt språk:"en 'karta' över en
viss 'terräng'" (s 102). Detta är en slags analogibeskrivning,
men vid all användning av analogier finns risk för att man
1)
2)

En kritisk analys av ISAC utifrån humaninfologisk teori
har också genomförts av Pettersson (1984)
I Nissen & Andersen (1978, s 20) finns &n defin.it%an
av verksamhet, som dock inte är speciellt ingående.

-

döljer det väsentliga i det som skall beskrivas.
I V-grafer beskrivs tre typer av fenomen (s 102)
- mängder (av människor, materiella föremål, meddelanden)
- verksamheter
- flöden

Verksamheter beskrivs: "människor och andra resurser som
har till uppgift att omvandla 'input1 (ingående mängder) till
Önskvärda resultat (utgående mängder) " (s 1 02, min understrykning). I Nissen & Andersen (1978) som gör en mer detaljerad beskrivning av SVB-teknik, används dessutom begreppet
"kanaler för flöden". Historiskt så användes inte heller begreppet verksamhet (Nissen, 1972). Man kallade graferna objektsystembeskrivningar och knutpunkterna (som nu definieras
som (del)verksamheter) benämndes (del)system. Jag hävdar att
beskrivningsspråket för verksamhetsanalys i ISAC-metoden ar
orienterat genom använd-.
klart systemteoretiskt/grafteoretiskt
......... -- --.-- ning av termer som mangdeit flöden, kanaler, omvandlingar.
-
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Att så är fallet framgår också genom historisk analys av SVBteknikens tillkomst. Dess teoretiska utgångspunkt var främst
Langefors1 (1973) infologiska systemteori/grafteori1)
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Nåväl, vad är problematiskt med denna systemteoretiska verksamhetssyn? Systemteori/grafteori är ett generellt "språk"
för beskrivning av ett antal olika typer av fenomen (biologiska, mekaniska, sociala). Med användning av sådana generella "språk" löper man alltid risken att skymma fenomenets
essentiella karaktär. Detta menar jag är gjort genom ISAC.
Verksamheters sociala karaktär framgår därmed inte speciellt
klart. Olika verksamhetsaktörers handlingar beskrivs endast
i systemteoretiska termer (mängder, flöden, etc). Den intentionella karaktären av handlande osynliggörs därmed. T ex
kommunikation
beskrivs som meddelandeflöde,
vilket bl a
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1) Nissen, Andersen (1978) tar explicit utgångspunkt i denna
systemteori.

hämmar ett explicitgörande av kommunikationens funktionella/
pragmatiska karaktär1), och samtidigt befrämjar en flödesorienterad verksamhetssyn (transport och omvandlingar). Detta har bl a tagit sig uttryck i metodsteget generering av
förandringsalternativ under förandringsanalysen. En av de
få metodreglerna som namns ar att försöka andra flödet.
"Kan flödet gå på annat satt" (s 121). Detta ger intrycket
av att ISAC ar en metod fokuserad på "flödesrationalisering"
vid administrativ utveckling.
Informationssystem är ett centralt begrepp inom ISAC. Det
definieras som ett system "för att skapa, insamla, lagra,
bearbeta, distribuera och tolka information" (s 11). Detta
ar en utvidgning av Langefors' ( l 973) definition . Man har
lagt till begreppen skapa och tolka. Detta har gjorts i ett
försök att bättre explicitgöra människornas roll. Jag menar
att denna vidgning dock harmonierar illa med de ursprungliga
delarna - insamling, lagring, bearbetning, distribution då dessa snarare bygger på perspektivet "teknisk systemkontroll". De något tafatta försöken att vidga definitionen mot
mänsklig kunskapsbildning borde ha genomförts med en mer total revidering av informationssystembegreppet; se t ex Goldkuhl (1980a) och Goldkuhl & ~ y y t i n e n(1982).
Ovanstående definition (s 11) kan sagas vara den "officiella".
Det finns också en "pragmatisk" som används i metoden; t ex
informationssystemförteckning(s 136f och s 160) och 1-grafer
(s 210). Har har skapande och tolkning exkluderats och man
är tillbaka vid den ursprungliga definitionen (från Langefors).
Informationssystem, i ISAC-teorin, ges ingen verksamhetskaraktar, dvs det ar skilt från verksamheten som ett hjälpmedel för att förbättra den. En alternativ syn ar att betrakta informationssystem som en speciell form av verksamhet och val integrerad med övrig verksamhet. Jag tror att
1)

Detta finns beskrivit i utvidgade V-grafer i Goldkuhl
& Lyytinen (1983), som också innehåller en alternativ
symboldefinition av V-grafer.

denna alternativa syn (Goldkuhl & Lyytinen, 1982) befrämjar
undvikande av reifiering av informationssystem, dvs dar informationssystem uppfattas som svårbegripliga objekt skilda
från användares verksamhet.
Användning av informationsbegreppet ar inte heller konsekvent
i ISAC. Det definieras som "kunskap eller tillskott av kunskap" (s 236). Detta stämmer dock inte nar 'information' används i samband med behandling avinformationssystemsbegreppet
(s 1 1 samt s 164). Dar ar den "pragmatiska" tolkningen av 'information' ofta snarare 'meddelande/språklig utsaga'. 1)

3.2 Några principer

ISAC-metoden ar en grundlig metodansats. Med den kan man göra
omfattande, grundliga och noggranna analyser. ISAC innehåller
många metodsteg för skilda slag av analys-och konstruktionsmoment. Det finns stor risk om man följer ISAC-metoden, att
man får ett stort antal utredningsdokument. Insatsen att göra
ett metodsteg, måste givetvis vagas mot nyttan. Man kan saga
att genom en grundlig metodansats så har man åtminstone möjligheten att göra grundliga analyser och erhålla en grundlig
dokumentation om det behövs i den aktuella situationen.
Jag tror dock att det finns stor risk att nar man tillämpar
ISAC, så kan man gripas av dess ambitiösa ansats och hamna
med en massa dokumentation som kanske leder till en otillräcklig förståelseutveckling bland aktuella intressenter.
Jag ser (ytterligare) en paradox har. ISAC säger sig stå för
en överblickbarhets-princip (s 16). ISACs alla metodsteg och
dokument sammantagna verkar dock ge ett oöverblickbart intryck. Man kan i och för sig saga att ISAC försökt lösa konflikten grundlighet - överblickbarhet genom en systemteoretisk hierarkisk ansats (enligt Langefors, 1973). Jag vill
1)

Se a x n Goldkuhl (198Oa,b).

dock havda att detta inte ar tillräckligt. Problemet ar (igen)
användning av alltför generella (systemteoretiska) principer
för hantering av detta och därmed en för lite essentiellt orienterad (mot systemeringsprocessens karaktär) ansats.
Jag bedömer ISAC-metodens omfattande metodstruktur adhoc-baserad. Det saknas ordentlig motivering för såväl strukturen
som enskilda metodsteg. Jag menar att detta har sin grund i
en dåligt artikulerad och bristfallig bakomliggande teori.
Lundeberg m fl (1978) har en för svag problematisering av
varför olika moment utförs. Det ar för mycket "ren" metodbeskrivning.
Problemet har, som jag ser det, ar inte grundlighetsprincipen
i sig, utan snarare grundlighet utan väsentlighetsorientering.
Genom att metodiken inte har styrts av essentiellt orienterad
systemerings- och informationssystemteori får man denna adhocbaserade metodik. Metodstegen har delvis uppstått utifrån vissa specifika praktikfallserfarenheter och utan en tillräckligt
genomgripande karaktärisering av systemeringsprocessen.
ISAC-principen om abstrakt precedensanalys (utan informationsprocesser) verkar leda till onödig grundlighet. Man har fått
lägga till ett särskilt metodsteg "införande av processer"
(s 228). Har förefaller grundligheten ha blivit omständlighet.

ISAC-metoden kännetecknas av ett relativt stort antal metodsteg. Dessa skall i princip utföras i sekventiell ordning.
Författarna betonar på flera stallen att iterationer givetvis förekommer. Trots "brasklappen" menar jag att denna
"kokboks-princip" ar mycket tvivelaktig.
Man kan resa frågetecken om inte denna sekventiella metod
kan leda till en mekanisk metodanvandning med bristfällig

förståelse och kunskapsutveckling som följd. Metodbrukare
kan förledas följa metodbeskrivningen som en linjär instruktionsbok.
Detta steg-för-cteq-tänkande har sin grund i en strävan att
få systematik och ordning i systemeringsprocessen. Detta är
vällovligt men jag undrar om det inte fått överdrivna proportioner i ISAC-metoden. Jag menar att man betonat systematiken så kraftigt att sådana viktiga ingredienser i systemering som kritisk analys och kreativ idéutveckling ham-.
nat i skymundan. Man uttrycker i och för sig som en explicit
princip: "I förandringsanalys bör systematik stödja kreativitet" (s 70). Detta ar dock otillräckligt nar man inte i
metodbeskrivningen lyckas beskriva hur detta skall realiseras. Man nöjer sig i stort med att konstatera existensen av
kreativa moment: "Själva genereringen av förändringsförslag
blir sedan ett kreativt moment. Det finns därmed inga exakta
regler för hur detta skall göras" (s 121).
Varför har man just denna ordning av metodsteg? Att motiveringar ar oklara tror jag har sin grund i den bakomliggande
oklara teorin. Jag menar att såväl vissa delar av metodstegentsom ordning dem emellan, är adhoc-baserad. Principen
om steg-för-steg har tvingat fram en ordning dar en sådan
kanske inte ar nödvändig. Som nämnts ovan i samband med
diskussionen om grundlighet, ar flera metodsteg otillrackligt problematiserade och motiverade och därmed adhoc-baserade.
Man får istället försöka rekonstruera motiv för ordning genom det stora antal figurer över metoden som finns i Lundeberg m fl (1978). Det finns figurer som beskriver ordning
mellan metodsteg, men viktigare ar kanske figurer över hur
olika dokument hänger ihop. Dessa olika figurer bidrar dock
till den mycket "handfasta" karaktär som boken har. Man beskriver metoden mycket konkret genom exempel, metodstegsanvisningar och beskrivningstekniker. Jag tror att denna myc-

ket starka metodkonkretisering (utan speciell problematise-

.

rïrig av bakomliggande synsätt) kan öka riskerna med mekanisk
metodanvandning som antyddes ovan. ISAC-författarna har
kortfattat i inledningen till varje systemeringsområde angivit ett fåtal principer. Jag menar att detta ar otillräckligt. En metod uppfattar jag som en konkretisering av
ett bakomliggande kunskapsutvecklande förhållningssätt.
Förhållningssättet bakom ISAC blir genom bokens fokusering
på metoden och dess tillämpning oklart i konturerna. Jag
tror det ar mycket viktigt för en framgångsrik metodanvändning att man har tillgodogjort sig det bakomliggande
förhållningssättet för metoden, annars är riskerna som
sagt stora för -mekaniskmetodtillämpning. ("Jag ritar
V-grafer för att det står så i boken på sid 115").

Nu undrar läsaren kanske om jag inte diskuterar pedagogiken i metodpresentationen och inte metoden i sig. Dessa
saker hör dock ihop menar jag. Hade man en mer problematiserande metod, hade man nog valt ett mer problematiserande
skrivsätt.
Jag tror att denna kokb~ksprincip~som
jag har försökt framföra en del kritiska anmärkningar mot, har sin grund i en
felaktig slutsats i samband med en av ISACs huvudprinciper,
nämligen "Om man vill analysera komplexa problem, måste dessa delas in i delproblem" (s 16). Utifrån denna princip
drar man slutsatsen:

.....

"Systemeringsområden
ar i sin tur underindelade
i ett antal metodsteg. Det komplexa metodområdet systemering ar alltså indelat i delproblem på ett sådant
satt att man kan analysera och lösa ett delproblem i
taget. Detta kallas i metodsammanhang aven för stegför-steg-principen" (s 16, min understrykning).
Resonemanget att dela in i delproblem förefaller vara vettigt, men detta leder val inte nödvändigtvis till en kok-

11.
boksmetod enligt steg-för-steg principen. Det finns andra
alternativ. Man kan ha en systematisk metod utan att den
ar strikt sekvensiell vad galler dess metodsteg.
Om man ser historiskt så har inte ISAC alltid varit helt
kokboksorienterad. Informationsanalysen, ISACs första skapelse, hade ursprungligen en annan mer dynamisk karaktär,
med en växelverkan mellan precedensanalys och komponentanalys (Lundeberg & Andersen, 1974). Dessa har dock i konsekvensens namn (steg-för-steg principen) integrerats ihop
i Lundeberg m fl (1978).

Klar åtskillnad mellan verksamhet och informationssystem,
...................................................
---ISAC-metoden ar en verksamhetsorienterad systemeringsmetod.
Man har bl a ett område, verksamhetsstudier, dar informationssystem studeras i verksamhetsmassigt sammanhang. Ändå
hävdar jag att metoden bygger på en princip om åtskillnad
mellan verksamhet och informationssystem. Hur kan jag havda
detta?
Jag har redan i avsnitt 3.1 ovan framfört synpunkter på informationssystembegreppets bristande verksamhetsrelatering.
Jag skall har gå vidare och särskilt studera uppdelningen av
problemorienterad systemering i delområdena verksamhetsstudier (VSS) och informationsanalys (IA). Uppdelningen har inneburit en verksamhetsorientering i VSS och en "ren" informationsorientering i IA.
Det har visat sig ibland i praktikfaltet att man under
VSS nästan helt tappat bort studier av informationssystem.
Vid diskussioner med praktiker har det framgått att missförstånden har en grund i övertolkning av verksamhetsaspekterna. Detta ar i och för sig en felaktig metodtillämpning,
men frågan ar om inte verksamhet/informationssystemuppdelning
har lite skuld har.

Enligt metoden skall informationssystems relationer till
verksamheten analyseras under VSS. Nar man sedan kommer
till IA så skall man alltså ha lämnat de verksamhetsmassiga aspekterna bakom sig. Man skall då, enligt metoden,
helt koncentrera sig på informationssystemets interna
struktur (informationsmangder och informationsprocesser).
Informationsanalysen syftar till att ta fram en specifikation av "vad de framtida informationssystemen skall innehålla" (s 177, min understrykning). Jag tror att den fokusering på internt innehåll (och inte funktion) har sin grund
i två väsentliga ISAC-principer: precedensanalysen och den
systemteoretiska hierarkiska analysen. I Lundeberg m fl (1978)
beskrivs precedensanalysprincipen på följande satt: "Informationsanalysen utgår från de terminala informationsmangderna ('resultatet') " (s 177) Man startar ifran de terminala
mängderna och tittar in mot informationssystemet och därmed
ej ut. Genom den systemteoretiska hierarkiska principen så
har man avgränsat informationssystem och skall behandla ett
system isolerat åt gången (s 178). Detta ar möjligt genom en
skarp definition av granssnitten mellan delsystemen.

.

Xr inte detta bra då, att man kan lämna vissa (verksamhetsmässiga) aspekter och kan koncentrera sig på informationsaspekter? Leder inte det till bättre arbetsekonomi? Problemet ar har att man genom ISACs IA-principer döljer informationssystemens verksamhetsmassiga karaktär. Man har trott
att det räcker med en grov analys av verksamhetsaspekter under VSS.
Konsekvenserna av detta ar alltså att det finns ett antal
aspekter (som trots metodens grundlighet) ej analyseras
och beskrivs. Man beskriver ej syften med meddelanden dvs
dess avsedda effekter i verksamheter (i form av utanvandares handlingar). Detta beskrivs bara på en mycket grov nivå under VSS genom en bidragsanalys. Någon detaljerad bidragsanalys1) under IA förekommer inte (då skulle man ju
1)

I Goldkuhl (1982) finns exempel på en detaljerad bidragsanalys.

gått utanför informationssystemets grans). Man beskriver inte heller explicit de kommunikationsfunktioner som realieras
genom terminala informationsmangder. Med detta menas vilken
social språkfunktion (t ex rapportiv, direktiv, åtagande)
som meddelandet har för mottagaren1'. överhuvud taget så är
rapportmottagare (utanvandare) och uppgiftlamnare (inanvandare) exkluderade under IA. Man får försöka härleda vilka
dessa grupper ar från t ex V-grafer.
Relationer mellan informationssystem och verksamhet beskrivs
allså på en grov nivå genom (grova) initiala och terminala
informationsmangder. Om det dessutom skall förekomma mer detaljerade relationer (konversationsstruktur, dialogstrukturer)
beskrivs dessa inte alls.
Allt detta ar, enligt min syn, ett resultat av ISACs teori
om och definition av informationssystem (se avs 3.1 ovan).
Lundeberg m fl (1978) uppfattar inte informationssystem som
mänskligt handlande utan det ar reducerat till strukturer av
informationsmangder och informationsprocesser. P g a att man
inte sett informationssystemens handlingsmässiga karaktär
har sådana viktiga aspekter som syften, komrnunikationsfunktioner, in-/utanvandare, detaljerade meddelanderelationer
informationssystem-övrig verksamhet exkluderats från informationsanalysen och därmed också från systemeringen. IA/ISAC
kännetecknas tyvärr av aktörslöshet och handlingsreduktionism. Det har kanske framför allt kommit till uttryck genom
att aktörerna bakom informationssystemen har gjorts osynliga.
Vilka ar ansvariga för de handlingar som utförs i/genom informationssystemet? Var skall det organisatoriska ansvaret
för informationssystem lokaliseras? Detta har man p g a bristande verksamhetsorientering av informationssystembegreppet
helt tappat bort i ISAC-metoden.
Detta ar ytterligare en paradox i ISAC-metoden. Trots en uttalad verksamhets- och anvandarorientering, så finns det i
metoden en bristande verksamhets- och anvandarorientering.
1)

Detta finns analyserat bl a i Goldkuhl
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Informationsanalysen skall leda fram till formaliserade beskrivningar av informationsmängder och informationsprocesser.
Informationsmangder dokumenteras i K-grafer och informationsprocesser i processtabeller. I K-grafer beskrivs s k meddelandetyper. En elementär meddelandetyp består av identifikationsbegrepp och ett egenskapsbegrepp. I arbetsgången för
komponentanalys skall man förteckna alla begrepp (inom en
informationsmängd) och därefter satta ihop till e-meddelandetyper (s 228). Det har empiriskt visat sig en del problem
med detta tillvägagångssätt. Jag har tidigare (Goldkuh1,198Ob)
redovisat och analyserat en del av dessa problem och svårigheter. Idag vill jag dock förklara problemen något annorlunda.
Det innebar svårigheter för människor att abstrakt relatera
lösryckta begrepp till varandra som görs i komponentanalysen.
Man inser inte att e-meddelandetyperna representerar en formalisering och standardisering av ett naturligt språkbruk.
I ett naturligt språkbruk använder vi vanligtvis fullständiga (naturliga) satser. I mer formaliserade sammanhang (blanketter o dyl) har man exkluderat en del icke nödvändiga ord
samt standardiserat användning av vissa ord (som variabler)1).
Komponentanalys ar, i detta perspektiv, ett satt att rekonstruera en (redan) genomförd formalisering från naturligt
språk till formaliserat (där alltsa K-graferna representerar
en del av det formaliserade språket). Arbetssättet har borde
ta hänsyn till insikten om IA som språkformaliseringsprocess.
I så fall skulle detta arbete bli en stegvis och explicit
formalisering, och inte som nu med snabbt hopp till formaliserade beskrivningar (K-grafer) och med en ofta besvärlig
rekonstruktion av grammatiken i satserna (e-meddelandetyperna)

.

l)

Denna problematik finns analyserad i Goldkuhl (1982).

ISAC ger sig ut för att vara en steg-för-steg metod (s 16).
I detta avseende så menar jag man inte ar steg-för-steg-inriktad utan tar stora och snabba hopp till formaliserade
beskrivningar. Jag uppfattar att detta har sin grund i den
bakomliggande teorin. Ovan har jag kritiserat ISACs informationssystemdefinition för att vara för svagt verksamhetsrelaterad. Jag menar att detta inbegriper en avsaknad av
koppling till begrepp som kommunikation och (verksamhets)språk. Det ar den informationsteoretiska inriktningen bakom
ISACs komponentanalys som osynliggör aspekter av språkformalisering och därmed leder till svårigheter med relatering
av abstrakta begrepp till varandra samt att förstå formaliserade modeller (K-grafer).
Även processanalysen lider en del av detta. Processtabellerna är avsedda att på ett precist satt beskriva formaliserade
informationsprocesser. Ett informationssystems olika informationsprocesser styrs av olika handlingsregler i verksamheter (som t ex regler för lagerpåfyllning, regler för fakturakrav etc). Nar man beskriver verksamhetsregler med en
formell notation (som görs i processtabeller) finns en risk
att man därmed döljer dess verksamhetsmassiga karaktär. Genom hårda (formella) beskrivningstekniska regler, förvanskas
olika verksamhetsregler till svårigenkannlighet. Det leder
till en för verksamheten onaturlig beskrivningsform. Det
blir svårt för användare att kanna igen sina regler.
Det formella beskrivningssättet har en fördel för den efterföljande datasystemutformningen. Det minskar riskerna för
felaktig tolkning och realisering ( = implementering i datorprogram) av reglerna. ISAC-principen "Resultatet från informationsanalysen skall vara direkt användbart både för användare och datasystemutformare" (s 178) kan har ifrågasattas. Jag tror att det ar en fördel om man har beskrivningsformer som ar särskilt anpassade till respektive målgrupp.
Användare behöver beskrivningsformer som gör att verksamhetsreglerna blir synliga och förståeliga. Då bör de vara

uttryckta i användarnas egna verksamhetsspråk. Även processanalysen bör betraktas som en språkformaliseringsprocess.
Detta innebar att man kan arbeta med beskrivningssatt på olika formaliseringsnivåer. Därmed skulle man kunna få beskrivningssatt (som är sinsemellan översättningsbara) och
som riktar sig till olika målgrupper.
Även processanalysen ar alltså "drabbad" av bristande stegför-steg-orientering. Detta ar ytterligare en paradox i ISACmetoden. Jag vill formulera en till: Precisionsparadoxen.
Man har krav på hög precision i beskrivningarna. Detta innebar alltså en hög grad av formell precision, men dar man
alltså som konsekvens får en låg verksamhetsmassig precision.
Att notera har ar att detta galler för ISAC, trots att man
inte har en beskrivningsteknik (processtabeller) som ar "belastad" med mycket logisk formalism. Jag tror att beskrivningsformer med stora inslag av logiska formalismer gör det
mycket svårt (särskilt för ovana) att kanna igen olika handlingsregler som normalt uttrycks i naturligt verksamhetsspråk.

3.3

Några analyssteg

Problemanalys
Problemanalysen ar, enligt min uppfattning, en av de svaga
momenten i ISAC-metoden. Problemanalys (under förändringsanalys) görs huvudsakligen i två metodsteg: Probleminventering (s 113) och problemgruppering (s 114). Dessa två metodsteg innebar dock i min mening ingen egentlig analys. Vid
beskrivning av metodsteget probleminventering, utsags att
"inget krav på struktur föreligger t ex hur olika problem
samverkar med varandra" (s 113). Dock utsags två satser senare:
"Man bör i möjligaste mån inrikta arbetet på att finna bakomliggande problemorsaker" (s 114). Detta ar en klar inkonsis-

tens i metoden: Att man å ena sidan inte skall inrikta sig
på problemstruktur, men å andra sidan inrikta sig på orsakssamband (som måste ses som en väsentlig form av problemstruktur) .

Om man betraktar beskrivningstekniken för probleminventering
(problemlistor) så ar de inte särskilt lämpliga för dokumentation av problemsamband. Vid studium av exempelp& problemlista (i Lundeberg m fl, 1978) ser man att problemsamband har
uttryckts implicit i problemformuleringarna: "Som konsekvens
av", "vilket försvårar", "vilket innebar", "vilket medför"
(S 72).
Som sammanfattning vill jag saga att ISAC-metoden ar motstridig vad galler utförande av problemanalys. Man saknar också
lämpliga beskrivningsformer för analys av problemsamband.

ISACs målanalys är både lätt och svår att analysera och kritisera. Metodbeskrivningen ar mycket kortfattad. Man säger
inte mycket mer an:
"Det ar då av varde att precisera önskemålen i ett
antal realistiska verksamhetsmål, som man bedömer
att ha tillräckligt med resurser för att kunna uppfylla med hjälp av utvecklingsarbetet. Denna avvägning upplevs ofta som ett svårt analysmoment" (s 120).
Nar man har konstaterat att detta ar ett svårt analysmoment,
borde man nog i konsekvensens namn också försökt utarbeta
mer detaljerade metodanvisningar. Så ar dock inte gjort.
Den enda beskrivningsformen ar en enkel måltabell. Man utför ingen analys av mål/medel-samband.
Som helhet kan man alltså saga att ISACs målanalys ar mycket
ytlig. (Denna kallas "bara" för "målbeskrivning" (s 120)
Det ar därmed svårt att komma med mer detaljerad kritik av
den rudimentära målbehandlingen.

.

ISACs väsentliga beskrivningsteknik under förandringsanalys
(FA) ar SVB-teknik (s 99). Den används bl a under ett metodsteg 'nulagesbeskrivning'. Denna nulagesbeskrivning skall
"konstrueras enligt SVB-teknik" (s 120). Andra beskrivningsformer används i princip inte1) V-grafer är kraftfulla instrument för att beskriva verksamheter. Det har använts i
många sammanhang med positiva erfarenheter. Att helt fokusera nulagesbeskrivningen på verksamhetsstrukturer enligt
V-grafprinciper, finner jag dock begränsat. Det innebar en
begränsning av problemformulering och'-analys till verksamhetsstrukturer. Man bortser därmed från en hel del andra
aspekter, av t ex organisationsmassig karaktär. Hur behandlas och beskrivs frågor som rör organisationsstrukturer,
arbetssituationer/arbetsmiljö, organisationsansvar m m?
Xven om man har en fokusering på verksamhetsaspekter under
nulagesbeskrivningen, så finns det en del aspekter som ej
berörs. För detaljerade arbetsrutinbeskrivningar ar V-grafer
ofta inte lämpliga. Hur beskrivs väsentliga verksamhetsprinciper och -regler? Dokumenteras olika anvandargruppers skilda verksamhetsuppfattningar?

.

3.4

Sammanfattande slutsatser

Jag stannar med min kritik dar. Det finns i och för sig ytterligare ett antal aspekter att ta upp som t ex
- svag begreppsanalys
oklar avgränsning av formaliserade informationssystem
felaktig förutsattningslöshet i VSS (ej skiljt klart
mellan innebördsanalys av informationssystem och teknologival).
Jag väljer dock att satta punkt har och kommer att försöka
sammanfatta en del av kritiken nedan.

I en fotnot (s 120) antyds att andra beskrivningsformer
(som t ex "attitydenkatern)kan behöva användas.

. :e

Genom min rekonstruktiva-analys har jag identifierat ett antal
paradoxer i ISAC-ansatsen. Det finns i ISAC ett antal viktiga
principer (teser). Men för några av dem så inrymmer ISAC aven
inslag av dess motsats.
- överblickbarhet
- Verksamhetsorientering
- Anvandarorientering
- Precision
- Steg-för-steg
ar alltså teser dar det i ISAC även existerar dess motsats.
Många av de svagheter och brister, som jag identifierat i
ISAC-metoden, har jag härlett tillbaka till ISACs bakomliggande
teori. Jag menar att man inte har lyckats ta de teoretiska
konsekvenserna av en vällovlig anvandar- och verksamhetsorientering. Mycket i ISACs "världsbild" ar oartikulerat. De delar
som ar artikulerade eller åtkomliga för en rekonstruktion ar
inte tillräckligt essentiellt orienterade mot viktiga fenomen
(som verksamhet, informationssystem).
Man måste vara medveten om att all kritik mot historiska företeelser ar lite "orättvis". Då man kritiserar en metod (med
ett antal år "på nacken") bedömer man den utifrån den kunskap
som föreligger i nuet. Den vetenskapliga utvecklingen inom
administrativ databehandling går fort. ISAC-metoden ar en
produkt från 1970-talet. Min analys har ar gjord utifrån ett
perspektiv som fått sin artikulering under 1980-talet. Detta
innebar också att denna kritik skiljer sig en hel del från den
kritik som jag tidigare (under min ISAC-tid) riktade mot metoden (se t ex Goldkuhl,l980b). Nu ar det dock dags att har
mycket kortfattat ange konturerna till en alternativ teoribildning och metodik.

4.

ALTERNATIV:

HUMANINFOLOGISK TEORI OCH SIM-METODEN

Denna beskrivning blir mycket summarisk. Jag har ändå valt
att ta med den för att ge läsaren lite kunskap om ett alternativ samt mer explicit beskriva förutsättningarna för min
kritik.
Den humaninfologiska teorin (som fick sin första preliminära
formulering i Goldkuhl, 1980a, b) har tagit utgångspunkt i
humanvetenskapliga traditioner inom samhällsvetenskap och
filosofi. Informationssystembegreppet har successivt utvecklats
till sin innebörd. Datorbaserade informationssystem definieras
som s p r å k l i g t / k o m r n u n i k a t i v t handlande i ett formellt verksamhetsspråk1). Ett verksamhetsspråk består både av en vokabulär
(terminologi/begrepp) och (typer av) språkliga handlingar.
Språkliga handlingar ar inferensakter ("informationsskapande
handlingar") eller kommunikationsakter. Genom att definiera
informationssystem som en speciell typ av mänskligt handlande
(=formaliserade språkakter) så undviker man samtidigt en
reifiering av informationssystem (då systemen betraktas som
från människor åtskilda ting). Systemeringsprocessen betraktas
i detta perspektiv som utveckling, formalisering och gemensamgörande av människors språk och kommunikation. Den teoretiska
bakgrunden för humaninfologisk teori är främst sociologisk
handlings- och kunskapsteori (t ex Schutz, 1970 och Berger &
Luckmann, 1979) och språkaktsteori (t ex Searle, 1969 och
Habermas, 1979). Implikationerna av denna teoribildning för
informationssystemutveckling är omfattande. Vi har ännu bara
börjat exploatera de humaninfologiska insikterna för systemering. Vi har påbörjat utveckling av en metodik för förändringsanalys och informationsbehovsanalys, SIM-metoden (Språkaktsbaserad Informationssystem Metodik). För båda dessa områden
har vi försökt undvika en strikt kokboksmetod, utan vi arbetar
med ett antal analysområden. Dessa skall genom situationsanpassning kombineras och tillämpas efter olika behov. Förändringsanalys (Goldkuhl, Röstlinger, 1983) består av analysområdena:
1)

Se t ex Goldkuhl (1982), Goldkuhl
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Lyytinen (1982, 1983)

- Problemanalys
- Målanalys
- Verksamhetsanalys

-

Analys av förandringsbehov
- Bestämning av förandrings5tgarder
Genom FA/SIM-metoden vill vi främst stödja
- skapande av djup problemförståelse (som går bakom
"det givna")
- en rekonstruktiv och kritisk målutveckling
- en kreativ utveckling av förandringsidéer, samt
- en kritisk konsekvensanalys,
vilket tillsammans skall innebära att FA blir en genomskinlig
beslutsprocess.
Informationsbehovsanalys (IBA) motsvarar ISACs områden VSS
och IA. Integrationen ar en följd av den humaninfologiska
insikten om informationssystemens handlingsmassiga karaktär.
Informationsbehovsanalys består av analysområdena:
- Verksamhetsanalys
- Aktörsanalys
- Kommunikationsanalys
- Meddelandeanalys
- Inferensanalys
Genom IBA/SIM-metoden (Goldkuhl, 1 9 8 3 ; Goldkuhl, Hansson,
Selldén, 1 9 8 4 ) vill vi inte bara
- stödja framställning av en god kravspecifikation av
konstruktiva informationssystem, utan också
- bidra till en rekonstruktiv utveckling av anvandargruppers förståelse av verksamheter och verksamhetsspråk.
Vårt arbete med FA och IBA ar också inriktat på att befrämja
konstruktiv samverkan och autentisk kommunikation bland berörda
intressenter.
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