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UTVECKLING AV ANVANDARES VERKSAMHETSSPRAK
- ETT NYTT SYNSATT PA INFORMATIONSBEHOVSANALY S
av Göran Goldkuhl

Sammanfattning:
Vad gör man nar man utvecklar informationssystem?
Vad är informationssystem för typ av företeelse?
Denna rapport söker inledningsvis besvara dessa frågor,
vilket leder till ett förkastande av synen "Informationssystem som avspegling".Iställetförespråkas synsättet
"Informationssystem som handling". Detta synsätt konkretiseras genom resonemang kring begreppet (formellt)
verksamhetsspråk. Genom detta synsätt på informationssystem framhävs dess språkliga och kommunikativa
karaktär. Informationsbehovsanalys blir därmed en
aktivitet där användares verksamhetsspråk utvecklas
och formaliseras. Härigenom framstår behovet av aktiv
anvandarmedverkan klarare. Detta synsätt har konkretiserats i en metod för informationsbehovsanalys - SIMmetoden
som presenteras översiktligt. Avslutningsvis
behandlas frågan om synsättet kring verksamhetsspråk
och SIM-metoden ar en väg till battre informationssystem, dvs dess inverkan för att åstadkomma hög kvalitet hos informationssystem och omkringliggande verksamhet.
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1 INFOREiZATIONSSYSTEM

- AVSPEGLING ELLER

HANDLING?

Många gånger motsvarar inte utvecklade informationssystem
de behov som användare har. Det kan t ex vara funktioner
som saknas eller ett främmande språkbruk i systemet.
Sättet man utvecklar system på har givetvis betydelse för
systemens egenskaper. En metod kan hjälpa människor att
mer systematiskt angripa utvecklingsarbetet. Men ibland
är detta inte tillräckligt. Metoden kanske hjälper till
att strukturera utvecklingsarbetet något, men en metod
innebar inte bara ett arbetssätt. En metod inrymmer en
syn på vad det ar för slutresultat man vill uppn5. En
metod för systemutveckling inrymmer alltid en (uttalad
ellerunderfirstådd) teori om systemutvecklingens objekt,
dvs vad ett informationssystem ar för företeelse; vad det
består av, vad det är till för och vilken typ av omgivning
det ingår i.
Huruvida en metod kan befrämja utveckling av goda informationssystem beror alltså inte bara av metodens satt att
strukturera utvecklingsarbetet på. Det beror i hög grad på
hur människorna som utvecklar systemet kommer (bl a med
hjälp av metoden) att betrakta karaktären på sitt slutresultat. Vad ar det vi gör nar vi utvecklar informationssystem? Vad ar det för slags objekt vi utvecklar? Vi utvecklar alltså något som vi kallar informationssystem. Man
kan saga att det ar ett system av informationskomponenter.
Dessa komponenter ar informationsmängder och informationsprocesser. Detta betraktelsesätt finns företrätt inom den
sk systemteoretiska infologin (Börje Langefors, 1973).
Detta finns konkretiserat i systemutvecklingsmetoder som
ISAC (Lundeberg mfl, 1978) och MBI (Hugoson mfl, 1983)
Inom denna skolbildning talas det bl a om att informationssystem försörjer omgivande verksamhet med information.
Information ar kunskap, och när man talar om informationssystem menas formaliserad kunskap. Informationssystem försörjer olika delar av omgivande verksamhet med formaliserad
information som underlag för beslut och olika typer av
handlingar.

.

Vad ar den formaliserade kunskapen som representeras i
informationssystem? Ibland säger man att det ar en avbild
av verkligheten. Denna aspekt, att informationssystemet
utgör en avbildning av verkligheten, har särskilt utvecklats inom det som kommit att kallas informationsmodellering eller conceptuell datamodellering (Bubenko &
Lindencrona, 1984). Inom denna skolbildning uttrycks
således, att systemutvecklingsprocessen ar en (eller
snarare flera) avbildningar från verklighet till system.
Detta tankande har uppstått i närhet till utvecklingen
av databaser och databashanteringssystem.

I viss mån kan den först omnämnda skolan (systemteoretick infologi) men särskilt den andra (informationsmodellering) sägas representera ett avspeglingsperspektiv
på informationssystem (figur 1.1). Avbildningen skall
göras så korrekt som möjligt, så att användare kan utnyttja informationssystemet som ett "alternativt fönster"
mot verkligheten. Istället för att gå ut och titta på
verkligheten kan man använda informationssystemet ("erhålla
informationsförsörjning").

Informationssystem =
Modell av
Verkligheten

Figur 1.1. Informationssystem som avspegling.
Systemutveckling, enligt detta synsätt, innebar således
att man skall göra en så korrekt verklighetsbildning
som möjligt. Nej, har tror jag vissa systemteoretiker,
som Langefors och Hugoson, skulle protestera. Man vill
nog snarare saga: Det galler att utforma ett system som
leder till verksamhetseffekter. En aldrig så "korrekt
avbildning" ar otillräcklig om den inte får positiva
effekter i verksamheten. Man utformar något som ar
effektproducerande.
Det kanske ar så att avbildningsresonemanget ar en dålig
analogi; att det lurar oss att göra systemutveckling på
olämpligt satt. Hela avbildningsperspektivet förefaller
bygga på det som den engelske språkfilosofen John Austin
(1962) kallar för "the descriptive fallacyl', dvs vanföreföreställningen att språket endast används för beskrivande syften. Ett exempel: Ordersammanstallningsrapport från
ett datorbaserat ordersystem har förvisso en rapporterande
och beskrivande funktion. Men hur ar det med en orderbekräftelse, en orderannulation, en artikelförfrågan
eller en packorder? Avbildar en orderbekraftelse och en
packorder en framtida tänkt leveranssituation? Den framtida leveransen "finns med" i båda dessa typer av
meddelanden men utgör inte det väsentliga elementet. Vad

ar orderbekraftelse och packorder för typ av "informationsförsörjning" från ett datorbaserat informationssystem för orderhantering? Att göra en orderbekraftelse ar att utlova (inte enbart beskriva) en framtida
leverans. Att utfärda en packorder ar att beordra (inte
bara beskriva) en framtida leverans. Det väsentliga i
dessa meddelanden ar alltså inte den beskrivande
aspekten utan de andra sociala språkfunktioner (löfte/
åtagande respektive beordning). En sändare (talare)
utlovar (gör ett åtagande om en framtida handling) till
en mottagare (lyssnare). Packordern innebar att
sändaren beordrar mottagaren att utföra en handling.
Detta innebär att sociala relationer skapas mellan
sändare och mottagare genom dessa kommunikationer. Att
kalla meddelanden som orderbekraftelse och packorder
för informationsförsörjning verkar inte helt adekvat.
Jag föredrar att kalla dem kommunikationshandlingar.
Att ett informationssystem betraktas som en modell
(verklighetsavbild) kanske utgör grund för andra problem.
Många gånger verkar det som om informationssystem blir
som ting avskilda från användarna och deras verksamheter.
Användare känner främlingskap inför sina system. Nar en
ordermottagare personligen utfärdar en orderbekraftelse
ar det naturligt att han känner att det ar han som gör
det och kan ta ansvar för sin handling. Men vad händer
nar ett (tämligen abstrakt) datorbaserat system skriver
ut en orderbekraftelse? Vem ar det då som utför handlingen och vem tar ansvar för den? Datorn kanske någon
föreslår. Det verkar mycket märkligt. Det ar som om man
skulle anklaga bilen och inte bilisten för vållande till
trafikolycka; något som verkar fjärran från svensk rattskipning och rättskänsla. Informationssystem bör vara
val integrerade delar i användares verksamheter och
ansvaret för de handlingar som realiseras inom systemen
bör vara klart lokaliserade hos någon eller några
anvandargrupper.
Modelltankandet för med sig andra faror. Inom den conceptuella datamodelleringen framförs krav på integration av
sk lokala anvandarvyer till en gemensam global modell,
för att undvika sk inkonsistens (motsägelser mellan
lokala informationssystem). Dessa krav kan tillsammans
med vissa tekniskt-ekonomiska effektivitetsönskemål och
avancerad databasteknologi leda till skapandet av stora
integrerade databaser i företaget. Detta kan leda till
ännu mer markerat fjärmande av informationssystem från
användarna, Ansvaret för informationen suddas ut och
görs till en sk global resurs i företaget. Detta kan,
som Kall (1984) har analyserat, få allvarliga konsekvenser särskilt i företag med decentraliseringsstravanden.

En av de bärande idéerna inom avbildningstänkandet
verkar vara strävan att få fram ett slags anvandningsoberoende informationsmodell. Vad jag förstår, verkar
detta vara en (inte plausibel) extrapolering av idéerna
kring dataoberoende. Av ADB-tekniska skal har man sökt
separera datas lagringsstruktur från programmens användning av data. Dessa idéer om dataoberoende verkar nu ha
överförts till önskemål om "informationsoberoende", dvs
att informationen görs oberoende av olika användningar.
Jag tror inte det går att göra information "könlös" PS
detta satt. Det finns alltid något syfte med information
(Nurminen, 1982)

.

Att havda att man skall sträva mot en korrekt avbildning
av verkligheten, förefaller bygga på, det underförstådda
antagandet att det existerar en av oss oberoende, objektiv verklighet. Verksamhet i företag inrymmer mängder av
olika sociala konventioner (överenskommelser), språkliga
kategoriseringar och handlingsmönster som utmynnar bl a
från företagets olika målsättningar och affärsidé. Att
tala om informationssystem som en objektiv verklighetsavbildning verkar ske utan vetskap om olika företagskulturer. De informationssystem som väljs och utformas
görs (eller åtminstone bör göras) utifrån vissa särskilda
syften. Det finns alternativa utformningar av informationssystem och valet styrs givetvis av normativa överväganden.
Nar man talar om informationssystem så står informationsbegreppet i fokus. Här kanske föreligger ett allvarligt
kollektivt tankefel. Det kanske ar denna informationsfokusering som är roten till mycket ont. Det kanske ar
mer adekvat att saga följande: Information existerar inte
för sig själv utan alltid i ett kommunikationssammanhang.
Informationen kan alltid relateras till mänskliga kommunikatörer och deras kommunikationshandlingar av olika slag
och med olika syften.
Denna inledningsvis filosofiska utvikning, vart leder den
egentligen? Jag har försökt undersöka några tankemodeller
som ligger bakom vissa etablerade metodansatser för systemutveckling. Vad ar det för underförstådda antaganden om
informationssystem som finns i dessa metoder dvs rörande
själva ändamålet med systemutvecklingen? Jag har gjort
denna undersökning därför att jag tror att det satt
människor tanker om informationssystem har betydelse för
systemutvecklingsarbetets framgång eller misslyckande.
Får vi bra informationssystem eller inte? Ovan har nämnts
några mindre lyckade typer av situationer med informationssystem såsom:

-

Användare känner främlingskap inför sina informationssystem.
Informationssystem blir avskilda ting från användares
verksamheter.
Ansvar för informationssystem har blivit oklart,
Integration till stora oöverblickbara ("företagsglobala")
informationssystem, som bl a försvårar decentralisering.

Dessa problem har, som jag tror, delvis grund i avbildningstänkandet, dvs att se informationssystem som modell
av verkligheten. Det finns några grundbultar i avbildningstänkandet som:

-

-

-

Förstora språkets roll som beskrivning och därmed bortse
från andra sociala språkfunktioner.
Försöka göra informationen oberoende av syfte och
användning.
Betrakta information oberoende av sitt kommunikativa
sammanhang.
Integrera lokal information till global konsistent
information.

Vi bör nog förpassa dessa föreställningar till ett
"historiskt museum", Men vad finns det för alternativ?
På vilket sätt kan man betrakta informationssystem som
organisatorisk företeelse? Istället för "informationssystem som avspegling" väljer jag "informationssystem
som handling" (figur 1.2). Enligt detta senare perspektiv
utgöres informationssystem av s p r å k l i g t / k o r n m u n i k a t i v t
handlande. Dessa handlingar är formaliserade vilket innebär att de styrs av ett antal förutbestämda regler. Ett
datorbaserat informationssystem innehåller, enligt handlingsperspektivet, ett s k formellt verksamhetsspråk.
Vad detta innebär skall närmare utrönas i nästa avsnitt.
Informationssystem
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Figur 1.2. Informationssystem som handling.
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INFORMATIONSSYSTEM OCH FORMELLA VERKSAMHETSSPRAK

Låt oss nu titta på ett förenklat exempel av datorbaserat
informationssystem: Ett system för orderbehandling. Detta
används för att illustrera resonemangen om "informationssystem som språklig handling".
Mycket kommunikation i (samt aven till och från) organisationer sker med hjälp av blanketter och formulär. Ett
exempel på en sådan blankett finns i figur 2.1. Det ar en
packordersedel. Den har ett antal förspecificerade uppgifter som skall ifyllas. Genom denna blankett har man
alltså fördefinierat kommunikation mellan i detta fall
ordermottagare ( = sändare) och lagerpersonal ( = mottagare).
Man har begränsat kommunikationen genom att i förväg ange
vad den skall handla om, dvs i detta fall uppgifter om
framtida leverans (aktuella produkter etc). Man har också
angivit vilken typ av kommunikation det ar frågan om, dvs
en packorder, som ar en beordran från orderavdelningen
till lagret om leverans.

PACKORDER
Ordernr :

Orderdatum:

Leveransdatum:

Ordermottagare:
Leveransadress:

Kund :
Beställare:

Produktnr

Produktbenämning

Uppskattad totalvikt:
Figur 2.1.

Antal
enheter

Lagerplats

Leveranssatt:

Exempel på meddelande i formellt verksamhetsspråk.

Kommunikationen mellan sändare och mottagare har i detta
fall förbestamts och begränsats. Man har förenklat för
sändare och mottagare så att de inte behöver reflektera
över vad som skall sagas i kommunikationen. Detta kan vara
bra, ibland. Vissa delar av verksamheten ar likartade (tex
att beordra en leverans) så att man har valt att standardisera dem. Därigenom behöver dessa likartade situationer
mötas med ett minimum av energi och eftertanke, och tid
kan finnas för andra arbetsuppgifter. Att formalisering av
kommunikation på detta satt inte alltid ar positivt vet
dock de flesta blankettifyllare och blankettmottagare.
Användning av formaliserad kommunikation genom blanketter
kan innebära monotoni och arbetsutarmning, minskning och
reglering av personliga kontakter, svårigheter att skilja
på standardfall och andra situationer, alltför stora inskränkningar i uttrycksmöjligheterna samt ibland svårt
att förstå vad som skall sägas eller sägs i kommunikationen.
Formalisering av kommunikation genom blanketter har
förekommit i organisationer långt före datorns användning. I och med införande av datorer har dock omfattningen
av den formaliserade kommunikation ökat drastiskt. Det
aktuella exemplet (packorder) kan ske direkt från ordermottagare till lagerpersonal. Genom införande av ett datorbaserat ordersystem så kommer ordermottagaren att använda
sig av detta system för att kommunicera packorder med
lagret.
Som alla datorbaserade informationssystem kommer ordersystemet att ha olika "indata" och "utdata". I figur 2.2
beskrivs systemet schematiskt. Dessa olika indata och
utdata innebar att olika kommunikationshandlingar utföres.
En (kund)order innebar en begäran om leverans (samt ett under
förstått åtagande om framtida betalning). Lagerförandringsuppgifter och ordersammanställningsrapport ar rapporter
(eller beskrivningar) av inträffade aktiviteter. Packorder
är som sagt en beordran om framtida handling (leverans).
Det finns också andra typer av kommunikationshandlingar
som åtagande (orderbekraftelse), förändring av åtagande
(orderannulation, leveransförseninq) samt frasa (gör-

Kund

I

4
Via order-

Lagret

Ordermottagare

mottagare

J
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'------J
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\1

Ordermottagare

/

kräftelsd
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Forsäljningsplanering

4
Kund

Figur 2.2. Exempel på informationssystem (Ordersystem).

I orderverksamheten, nar man gör packorder, orderbekräftelse
m.m. så talar man om order, leveranser, produkter m.m. Man
använder en vokabulär '(ordförråd) för att tala om aktuell
verksamhet. Man använder olika begrepp, som är kategoriseringar
av verkligheten. Man talar om kunder, order m.m. Dessa begrepp
är inte godtyckligt valda utan har uppstått utifrån behovet av
att kunna hantera och tala om verksamheten. En verksamhetsvokabulär (begrepp och terminologi) behövs givetvis för att
beskriva verksamheten. Men det är viktigt att se att språket
inte bara ar ett "passivt beskrivningsinstrument" utan faktiskt också ett "aktivt konstruktionsinstrument**.Genom orden
(som t ex order, leverans) kan vi skapa en verksamhet (order-

hantering). Det ar inte möjligt att bedriva en organiserad
verksamhet om vi inte använder språket för att bl a
kategorisera, nyskapa, uttrycka olika delar av verksamheten, "I begynnelsen var ordet".
Informationssystem ar som ovan beskrivits att betrakta
som kommunikationssystem. Men ar kommunikation den enda
typen av handling som förekommer i ett informationssystem?
Nej, givetvis inte. I informationssystem sker andra handlingar; olika typer av "informationsskapande" som beräkningar, härledningar, jämförelser, sammanställningar m.m.
Dessa olika handlingar syftar alltså på att ur viss information skapa annan information. Sådana olika handlingar
kallas har för inferenshandlingar (inferens betyder slutledning)

.

Informationssystem består alltså av olika typer av språkliga handlingar (inferenser och kommunikation) samt en avgränsad vokabular. Informationssystem ar därmed att betrakta som en speciell form av människors språkanvändning. Den
typ av språk som ett datorbaserat informationssystem
realiserar kallas här för formellt verksamhetsspråk. Ett
informationssystem består av ord, språkliga utsagor och
språkliga handlingar, och är därmed en språklig företeelse.
Det ar ett slags språk kopplat till en viss avgränsad verksamhet. Bland verksamhetsspråk kan man skilja på oformaliserade och mer formella. Ett formellt verksamhetsspråk har
avgränsats och definierats mer bestämt vad galler vokabular,
inferenser och kommunikation. Man har fastställt vad man får
"tala om" inom informationssystemet. Inom det tidigare omnämnda ordersystemet "talas" det t ex inte om produktionsbeläggning, bokslut eller marknadsandelar. Det talas istället
bl a om order och leveranser. I ett företag existerar det
flera olika verksamhetsspråk som t ex "orderbehandlingsspråk", "bokföringsspråk", "produktionsstyrningsspråk" och
"säljplaneringsspråk". Verksamhetsspråk i ett företag kommer
att ha vissa överlappande delar (se figur 2.3)

Figur 2.3.

Olika verksamhetsspråk i en organisation.

Inom ett verksamhetsspråk kan det finnas formaliserade
delar som realiseras som ett datorbaserat informationssystem. Inom orderbehandling finns bl a manuell delvis
oformaliserad ordermottagning samt ett datorbaserat ordersystem (som alltså realiserar ett formaliserat orderspråk).
Ett formellt verksamhetsspråk/datorbaserat informationssystem
ingår alltid som en del i en verksamhet, och dar denna verksamhet består av människor med omdöme och erfarenhet, och
dessa människors olika språkliga och "materiella" handlingar
samt olika materiella resurser. Ett informationssystem är
inte något utanför en verksamhet utan ar (eller åtminstone
bör vara) en väl integrerad del i verksamheten.
Låt mig nu sammanfatta vad synen på "informationssystem som
handling" innebär. Jag hänvisar tillbaka till figur 1.2.
Ett informationssystem består av språkligt handlande i olika
former som kommunikations- och inferenshandlingar. Dessa
olika handlingar inbegriper och använder "informationsmängder" (språkliga utsagor) som baseras på en verksamhetsinriktad vokabulär. Det språkliga handlandet i ett datorbaserat informationssystem styrs av (språkliga) regler som
ar förbestamda. Dessa regler som fastställs under kravspecificeringsarbetet ( = informationsbehovsanalys) kommer sedan
att transformeras till datorprogram, databasschema etc. för
den "operativa styrningen" av systemet. Ett informationssystem ar avsiktligt skapat av några människor och det syftar
till att utföra vissa typer av språkliga handlingar till stöd
för människors handlande i olika verksamheter. Det ar dessa
"externa syften" (vad informationssystemet ar till för) som
bestämmer systemets innehall och struktur.
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INFORMATIONSBEHOVSANALYS
AV VERKSAMHETSSPRBK

-

UTVECKLING OCH FORMALISERING

Vad innebar systemutveckling i perspektivet "Informationssystem som formella verksamhetsspråk"? I detta perspektiv
beskriver vi systemutveckling som en process av utveckling
och formalisering av språk och kommunikation i verksamheter.
Nar -jag skriver denna artikel använder jag det svenska
språket. Jag följer därmed ett antal språkliga regler, bl a
av grammatiskt slag. Jag kan tala och skriva svenska men jag
klarar definitivt inte av att formulera alla de grammatiska
regler jag följer. Jag kan dessa regler men endast på ett
intuitivt omedvetet sätt. Det ar den professionella språkvetaren som klarar av att formulera olika språkliga regler.
Om man nu överför detta resonemang till verksamhetsspråk,
vad innebär det? En ordermottagare som utfärdar en packordersedel (se figur 2.1.) följer ett antal verksamhetsspråkliga
regler. Han följer en (i detta fall given) struktur på meddelandet (syntaktiska regler). Han vet vad som menas med ett
antal förbestämda begrepp/termer, som t ex beställare, lagerplats och leveranssatt (semantiska regler). Han känner till
den funktion som utfärdandet av en packorder har; att beordra
laser~ersonalatt packa och ivassända ett antal produkter
till en kund (pragmatiska regler). Ordermottagaren följer
alltså ett antal regler, men han kanske inte omedelbart
klarar av att formulera dem om han blir tillfrågad. Om man
genom en datorisering väljer att låta en dator framställa
en packorder kan man därmed inte längre förlita sig på ordermottagares erfarenhet, omdöme och intuitiva kunskap om verksamhetsspråkliga regler. En dator kan bara följa uttryckligt
formulerade regler. En datorisering innebär att användares
kommunikativa kompetens (kunskap om verksamhetsspråkliga
regler) behöver klargöras och formuleras uttryckligen. Att
specificera informationssystem utgörs av rekonstruktion,
transformation, nyskapande, formalisering, formulering och
precisering av verksamhetsspråkliga regler. Nar man utför
informationsbehovsanalys utgår man (så gott som alltid)
från befintliga verksamhetsspråk i bruk (se figur 3.1.)
A.ttdatoriserainnebar att man (nästan alltid) gör förandring av verksamhetsspråk. Eftersom verksamhetsspråket (såväl
handlingar som vokabulär) utgör en integrerad del av en verksamhet, så innebar det att Sven den omkringliggande verksamheten förändras, Informationssystemutveckling ar verksamhetsutveckling! Eftersom informationssystem inte ar självändamål
utan avsedda att stödja verksamheter innebar förändringar
av informationssystem att man aven förändrar verksamheten.
Det sker utveckling av språkbruk, verksamhetskunskap, handlingsregler och handlingsmönster. Informationsbehovsanalys

Befintliga
verksamhetsspråk i bruk

I

Utveckling
och
formulering
av
språk och
kommunikatior+
l

språkliga
regler

-

pragmatiska aspekter
(syfte, användning)
semantiska aspekter
(innehåll)
syntaktiska aspekter
(struktur)

Figur 3.1. Informationsbehovsanalys.
innebar utveckling av verksamhet dar formella verksamhetsspråk ingår (eller förvantas ingå) som del. Det går ej att
separera bestämning av informationssystemets innehåll och
struktur från hur den omkringliggande verksamheten skall
bedrivas. Alla Överväganden avseende innehåll och struktur
i ett informationssystem har betydelse för verksamheten.
Det finns inga informationsanalytiska frågor som ar verksamhetsoberoende!
Vilka bör då utföra informationsbehovsanalys? Vilka ar
användares roller i utvecklingsarbetet? Informationsbehovsanalys har definierats som rekonstruktion, nyskapande och
formulering av (ofta intuitiva) verksamhetsspråkliga regler
hos olika användare. I ljuset av detta framstår behovet av
en aktiv användarmedverkan som självklart. Hur skall andra
personer (systemutredare) klara av att formulera användares
icke uttryckta regler utan att användare aktivt deltager i
dialog om dessa regler. Om ansvaret för informationssystem
skall vara lokaliserat på anvandarsidan (vilket jag anser
ar självklart) hur kan man då delegera regelutformning till
helt andra personer och undlåta att deltaga i processen?

Men ibland möter man självsäkra systemerare som säger:
"Användare vet inte vad dom vill. Därför får vi göra
jobbet!" Att användare inte på en gång har klara och
beskrivningsbara informationsbehov ar nog en riktig
iakttagelse. Så ar ofta
fallet. Informationsbehovsanalys
ar behovsutveckling och inte en dokumentation av något
fixt färdigt informationsbehov. Men om nu användarna inte
omedelbart vet vad de vill, hur kan då systemerare veta
vad användarna vill? Nej, systemerarnas uppgifter måste vara
att stödja användarna i deras behovsutveckling. Systemerarna
skall, med sin professionalitet, stalla frågor som stimulerar användarna att successivt klargöra och uttrycka sina behov.
Systemeraren bör vara kritiker genom att ifrågasatta sådant
som användarna verkar ta för givet. Det ar viktigt att frigöra
sig från snäva tankebanor ("mentala skygglappar"). Att det ar
användarna som ar primärt ansvariga för informationsbehoven
betyder inte att systemeraren inte får komma med kreativa
lösningsförslag. Det ar viktigt att systemerare genom sitt
agerande understödjer ett kreativt och innovativt tänkande
kring informationssystem och verksamheter, Systemerare bör
också, genom sin yrkeskunskap, hjälpa till att hålla ihop
arbetsprocessen och se till att man får en sammanhängande
och allsidiq dokumentation. Systemerare bör också bidra till
en god samverkansprocess. s an-bör försöka att få till genuina
samtal (dialoger) istället för monologer, prestigefyllda
ordstrider (debatter), orddo~fnans (verbal överlägsenhet.
ordergivning) eller tystnad.
Systemerare behöver kanna
till olika "knep" som befrämjar samarbetet i utvecklingsprocessen (se t ex Olivegren, 1981, Hedberg, 1980). Systemerare bör vara en s k "katalysator" som underlättar anvandares egen problemlösning (Targama,lg81),

1) Se Röstlinger (1984) om kunskapsutveckling
under systemutveckling som skall vara kritisk,
kreativ, kumulativ och kommunicerande.
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SIM-METODEN FOR INFORMATIONSBEHOVSANALYS

Verksamhetsspråk är inte bara ett synsätt på informationssystem och dess utveckling, utan det har också manifesterat sig i en konkret rbetsmetodik för informationsbehovsanalys: SIM-metoden. lP Först en avgränsning av informationsbehovsanalys (IBA): Det baseras på ett beslut om atorisering
och föregås därmed av en s k förandringsanalys. 251 IBA skall
leda fram till en detaljerad kravspecifikation. Utifrån denna
skall man utföra datasystemkonstruktion, programmering och
övrig realisering av system. Det skall också vara underlag
för övrig verksamhetsutformning i samband med systemutveckling (manuella rutiner, etc).
Många metoder för informationsanalys etc tar sikte på att
utforma en kravspecifikation för databehandlingssystem. Så
gör också SIM-metoden, men bara som en del i en större helhet.
SIM-metoden leder snarare fram till en "verksamhetsspecifikation" och dar beskrivning av formaliserat informationssystem
utgör en viktig delbeskrivning. Man kommer bl a beskriva olika
"indatas" och "utdatas" kommunikationseffekter, kommunikationsfunktioner, relationer till andra språkhandlingar i
verksamheten och dess sändare och mottagare. Detta betyder
att kravspecifikationen ur programmerarens synvinkel kommer
att innehålla uppgifter som ar onödiga för att konstruera
system och skriva program. Men dessa (ur snavt synsätt)
"onödiga" uppgifter är nödvändiga, då informationsbehovsanalysen blir en utveckling av verksamhetsspråk och verksamheter. Men inte bara kravspecifikationen blir bredare utan
hela syftet med informationsbehovsanalysen blir bredare vid
användning av SIM-metoden. Informationsbehovsanalys skall
inte bara leda fram till en specifikation av informationssystem och dess bruk i verksamheter utan också innebära en
utveckling av människornas verksamhetskunskap, språkbruk
och handlingsregler. Ur ett snavt system- och metodperspektiv kan därför vissa arbetsmoment i IBA/SIM förefalla
onödiga. De blir begripliga först i ett bredare inlärningsperspektiv.
IBA/SIM består av fem analysområden: Verksamhetsanalys,
kommunikationsanalys, aktörsanalys, meddelandeanalys och
inferensanalys. I figur 4.1 ar dessa angivna i relation
till ~linformationssystemi verksamhet".

1) SIM står för "Samverkan genom Ifrågasättande och
Idéutveckling med stöd av Metodik1'.
2) Det finns en SIM-metod för förandringsanalys också.
Se Goldkuhl & Röstlinger (1985).

INFERENSANALYS

\

/

MEDDELANDEANALYS
KOMMUNIKATIONSANALYS

Figur 4.1. Informationsbehovsanalysens analysområden
relaterade till "Informationssystem i
verksamhet1'
Jag skall nu kortfattat beskriva metoden
och delvis med
hjälp av exemplet från avs. 2 (orderbehandling). De ovan angivna
analysområdena består i sin tur av olika arbetsmoment med tillhörande dokumentationsformer. Metoden karaktäriseras som situationsanpassbar. Detta innebar att man har försökt undvika en
"sekvensiell kokboksmetod". Istället skall metoden uppfattas som
en "verktygslåda" och dar det ar metodanvandarnas ansvar att
bruka och kombinera "verktygen" (arbetsmomenten) på ett förnuftigt satt.
Jag börjar beskrivningen har med verksamhetsanalys, Verksamhetsanalysen (och hela informations behovs analysen^ bör inledas med
------------ Detta arbetsmoment innebar att själva målsatten kriterieanalys.
ningen med systemutvecklingsinsatsen formuleras. Man skall för
planerade informationssystem ange dess primära funktioner för
att uppnå en ökad verksamhetskvalitet. Dessa formuleringar skall
vara styrande ( = överordna97 kriterier) för hela arbetet med
informationsbehovsanalys.
I fortsatt verksamhetsanalys beskrivs framtida verksamhetsstruk----------------turer Man beskriver hur informationssystem (t ex orderbehandling) och övriga delverksamheter (t ex ordermottagning, lager,
fakturering) är relaterade till varandra genom kommunikation,
resursanvändning och materiell produktion. Vi använder oss av
en etablerad beskrivningsform, verksamhetsgrafer (se Lundeberg

----- .

1) För andra beskrivningar av IBA/SIM se Goldkuhl f Selldén
(1985) och Selldén(1984a,b, 1985)
2) Om man har en val genomförd förandringsanalys bakom sig,
bör man ha mycket gratis för detta arbetsmoment.

m fl 1978). Man beskriver sedan olika delverksamheter
i strukturen mer detaljerat. Man beskriver ---informationsr---7---systems
verksamhetsfunktion.
Man
beskriver
ocksa
olika
- .........................
manuella delverksamheter genom en arbetsup~qiftggng&yg.
Andra arbetsmoment under verksamhetsanalysen ar: Analys
av organisatoriska, strategiska och teknologiska -----förutsättning~:
för
planerade
system,
sakerhetsanalys
(data------------------- analys.
säkerhet och verksamhetssakerhet) samt ekonomisk
-------------Aktörsanalys
innebar att man identifierar olika
intressentgrupper som ar relaterade till informationssystemen. Man anger de som kommunicerar till systemet
("inanvandare") och de som erhåller kommunikation från
systemet ("utanvändare") (se figur 2.2). Man anger de
som skall vara ansvariga för de handlingar som utförs
genom informationssystemet. För ordersystemet ar det
orderpersonalen. Man bör också ange informationssystemets
klienter, dvs den grupp som informationssystemets handlingar till syven och sist ar avsedda att tjäna. I orderexemplet ar det närmast kunder som ar klienterna. Aktörs-----------------analysen innehåller, förutom denna aktörsidentifierinq,
aven en --------------ar bets situationsa---ana ly^. Man analyserar hur aktörernas arbetssituationer paverkas av nya/förandrade informationssystem. Man analyserar effekter på t ex yrkeskunnande,
fysisk arbetsmiljö, arbetsinnehåll, arbetsbelastning,
kontroll/autononi , sociala kontakter.
I kommuniRationsanalysen undersöker man karaktären av
informationssystemets kommunikationshandlingar. Ett informationssystem ingår alltid i ett handlingssammanhang. Det
innebar att enskilda kommunikationshandlingar hos ett
informationssystem ar relaterade till andra handlingar
i systemets omgivning. Informationssystem och dess omgivning bildar tillsammans ett slags "strukturerad konversation". Systemets handlingar blir obegripliga om man betraktar dem isolerat. Man måste istället beskriva dem i relation till andra handlingar i den "konversation" som informationssystemet ar en del av. I figur 4.2 har vi en handlingsmönstergraf för "ordersystem - konversationen".

I analysen av handlinqssmönster
------- --------- beskriver vi olika handlingar i relation till varandra. Man beskriver bl a initiering av
."konversationen" ( >) , handlingssekven) , alternativ (eller) flera samtidiga handser ( >
lingar (och), återkopplingar ( 2) samt avblhtaride av konversationen (----!l
) . Dessa olika språkhandlingar har olika
kommunikationsfunktion. Man anger komrnunikationsfunktion
......................
hos systemets "indata" och "utdata" samt övriga handlingar
i konversationen. De vanligaste kommunikationsfunktionerna
'

1) Vi använder termen aktörsanalys för att betona
människorna som aktiva handlande varelser.
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Figur 4.2.

Handlingsmönstergraf.

hos informationssystem är (med exempel från ordersystemet) :
rapport (lageruttag)
begäran (kundorder)
beordran (packorder)
åtagande (orderbekräftelse)
fråga
(produktförfrågan)

-

-

Men det finns andra komrnunikationsfunktioner också, som
t ex förutsägelse, utfärdande, föreskrift, avtal (ömsesidigt åtagande), karaktärisering och vardeutsaga. Man
beskriver också informationssystemhandlingarnas b ~ p r n g n i b a =
tionseffekter. Vilka typer av handlingar skall utanvandare
företa på basis av "utdata". Detta ar då en analys av informationssystemets verksamhetsbidrag, dvs vilken nytta man får
av systemet; ett mycket viktigt arbetsmoment således!
I kommunikationsanalys ingår också dialoqanalyg som ar en
detaljerad beskrivning av tänkt människa
maskininteraktion.

-------------

----- ----

-

I meddelandeanalys går man in och beskriver "informa-------tionsinnehåll" hos systemets meddelanden. Man gör
layoutbeskrivninqgg
(se figur 2.1) dal- s5 ar aktuellt.
-------------Detta analysområde inrymmer också analys av verksamhetsvokabulären hos informationssystemet. Man gör hqgrpps=
m g _ l y g . Man definierar begrepp (som t ex leveranssätt,
ordervolym, lagerplats) där så känns nödvändigt för att
säkerställa en god kommunikation genom informationssystemet. I meddelandeanalysen görs också analys av olika
faktorer och regler, som är bestammande/dimensionerande
för systemstruktur och datastrukturer.
Inferensanalysen beskriver inferenshandlingar. Eftersom
informationssystem består av många olika inferenshandlingar behöver man först ange &~fgggncsgggkture~
innan
själva inferensreglerna definieras. Inferensstruktur
inferens - - - w
beskrivs i termer av "premisser
slutsats" och med hjälp av Inferensgrafer (se exempel
figur 4.3 a).

---+

-

-____

Inmedd
Lev.order:

-4

-

\
--e

-

Apris (produkt)

1) Alla Lev.order med samma
produkt och med datum inom
aktuell månad
2) Samma produkt i. Lev.order
och Produkt.info

I'----Ordersammanst.
(prod.del)

Produktinfo:

Antal lev (produkt,
order, datum)

I

-

- 3

Figur 4.3 a. Inferensgraf.

Härledningsregler
Såld kvantitet: = x ~ n t a llev
Summa belopp:
= Såld kvantitet x Apris
Utmedd
- Såld kvantitet (produkt,
månad)
- Summa belopp (produkt, månad)
Figur 4.3 b. Inferensbeskrivning.

Inferensreglerna
----- (figur 4.3 b) beskrivs sedan i fyra steg.
Först beskrivs informationsstrukturen på utmeddelande
("slutsats") och inmeddelande ("premisser"). Därefter beskrivs urvalsregler (hur man selekterar inmeddelanden) och
härledningsregler (hur beräkningar etc sker). I dessa inferensbeskrivningar bör man använda ett uttryckssätt som ligger
så nära användarnas eget verksamhetsspråk som möjligt. Vi
har försökt undvika ett logiskt formelspråk vid beskrivning
av inferenser för att användare skall kunna "kanna igen sig".
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VERKSAMHETSSPRAK
SYSTEM ?

-

EN VAG TILL BATTRE INFORMATIONS-

Jag skall avslutningsvis har ta upp frågan hur denna
verksamhetsspråkliga ansats kan ha betydelse för att
åstadkomma battre informationssystem. Med ansats menar
jag både synsättet och metoden (IBA/SIM). Verksamhetsspråk är ett satt att tanka om informationssystem dar
manunderstryker systemens språkliga och handlingsmassiga
karaktär. Detta synsätt har sedan också manifesterat sig
i den konkreta arbetsmetodiken informationsbehovsanalys
enligt SIM. Men för att behandla frågeställningen "verkbattre informationssystem?" kravs att
samhetsspråk
man reflekterar över vad som menas med goda informationssystem.

---+

Informationssystem används av människor i en verksamhet.
För att denna användningssituation skall vara en god sådan
kravs att de som använder systemet har tillracklig kunskap
i och intresse av att bruka systemet. Kan man saga något om
krav på själva systemets godhet (kvalitet)? Jag anger har
fem viktiga faktorer: Kongruens, arbetssituation, genomskinlighet, kommunikation, kvalitetsbeframjande (se Röstlinger, 1985).

Med kongruens avses om systemets handlingar harmonierar
med handlingar i övrig verksamhet. Ingår dessa olika handlingar i en gemensam helhet? Bidrar de olika handlingarna
till att gemensamt uppnå några mål? SIM-ansatsen lyfter fram
informationssystems handlingskaraktar. Man behandlar på ett
integrerat sätt handlingar inom och utom informationssystemet. Beskrjvningen av inferenser och kommunikation relateras
alltid till externa syften (effekter i verksamheten). Man
skiljer inte ut verksamhetsanalys och "informationsanalys"
från varandra.
Arbetssituation
--------------Hur påverkas användarnas arbetssituationer av informationssystemet? Har ar t ex handlingsutrymme en viktig aspekt;
dvs om användarnas handlingar är fördefinierade och styrda
av systemet eller om det finns alternativa handlingsmöjligheter. Ar användning av systemet personligt utvecklande?
Sammanfattningsvis innebär denna faktor hv.ruvida systemet
bidrar till att vidmakthålla och utveckla manniskovardiga
arbetsmiljöer. Genom SIM-ansatsen försöker man synliggöra
systemets olika användargrupper. Man analyserar tänkta
effekter på användarnas arbetssituationer. Sedan är givetvis frågan om graden av manniskovardiga arbetsmiljöer
beroende av människornas medvetenhet i detta avseende.

Genomskinlighet
------------Ar informationssystemets handlingar begripliga för
användarna? Ar systemets regler synliga? Genom SIMansatsen försöker man uttryckligen beskriva olika verksamhetsspråkliga regler, samt göra det med ett användarnära uttryckssätt. SIM-ansatsen byyger på ett aktivt
deltagande av användare där man successivt lär sig om
nya möjligheter med framtida informationssystem. Själva
dokumentationen som tas fram under IBA bör också kunna
utnyttjas vid systemets användning och förvaltning för
att öka systemförståelsen hos användare. SIM-ansatsen
befrämjar också skapandet av lagom stora, överblickbara
informationssystem istället för stora integrerade svåröverskådliga system.
Kommunikation
------------Systemet bör möjliggöra en rationell och meningsfull
kommunikation. Olika användargrupper skall kunna kornmunicera med/genom systemet. Informationssystemet skall harmoniera med användarnas verksamhetsspråk. SIM-ansatsen lyfter
fram den språkliga och kommunikativa karaktären hos informationssystem. Man beskriver uttryckligen användarna som
"kcmmunikatörer"; indata/utdata beskrivs som kommcnikationshandlingar med olika funktioner och syften. Man analyserar
också informationssystemet som en del i en större verksamhetsmassig "konversation". Den verksamhetsspråkliga vokabulären analyseras genom begreppsanalys.

--------------- ---Kvalitetsbefrämjande
Ar systemet socialt konstruktivt och bidrar det till
konstruktiva handlingar. Människors användning av informationssystem bör leda till handlingar som är meningsfulla
i ett vidare sammanhang. De handlingar och beslut som användare utför på basis av informationssystem bör leda till
ökad kvalitet i organisationer och samhälle. Detta ar stora
och viktiga frågor som handlar om vilken typ av samhälle
som skapas genom informationsteknologin. Förhoppningsvis
bör SIM-ansatsen leda till ökad medvetenhet hos användare
och utredare om att informationssystem inte är neutrala
avseende verksamhetskvalitet, men kan bli konstruktiva
inslag för att bidra till ökad kvalitet. SIM-ansatsens
fokusering på verksamheten och dess mål ha givetvis betydelse har. Viktiqt är också kravet att definiera vilka som ar
ansveriga för informationssystemets handlingar och som
därmed också har det moraliska ansvaret.
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