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1. Inledning	


Per Flensburg

1 Inledning
Det händer ibland att jag berättar för nya bekantskaper att jag är professor i informatik. ”Informatik?
Vad är det?” blir då alltid den stående frågan. Och det är precis lika svårt att enkelt förklara
det som det var för 40 år sedan då jag för första gången fick frågan. Fast på den tiden hette
det inte ”informatik” utan det hette ”Informationsbehandling-ADB”, vanligen kallat ”ADB”.
Mitt senaste försök är detta: ”Jo, det är det där med IT. Hur man får till det. På ett bra sätt!”
Men egentligen stämmer det inte, informatik i den mening jag lägger i begreppet, behöver
inte ha något alls med IT eller datorer att göra. Min tolkning i denna bok är ganska snäv: Det
handlar om informationsbehandling i olika verksamheter och därmed förknippade problem
och möjligheter. Den första professuren i Sverige, som innehades av Börje Langefors, hade
beteckningen: ”Informationsbehandling, särskilt den administrativa databehandlingens metodik”. Detta tycker jag säger precis vad det handlar om: Metoder för att effektivt behandla administrativ information. Under de senaste 10 åren har dock ämnet kommit att innehålla
mycket mer.
Denna diskussion pekar på att informatik inte alls är ett nytt ämne utan tvärtom, det har alltid
funnits så länge det har funnits mänsklig verksamhet. Den första appen (applikationen) som
finns belagd menar jag är Stonehenge i England.
Fig 1:1 visar en rekonstruktion av Stonehenge. Det byggdes ca 2600 år före Kris
tus och var i bruk i cirka 1 000 år. Det
finns många teorier om vad det egentligen var, men en sak är man alla överens
om. Det finns en korridor som pekar mot
den plats där solen går upp vid sommarsolståndet. Stod man vid altarstenen i
mitten så såg man solen gå upp mellan
två stenar i korridoren mot nordöst då
det var sommarsolstånd. Jag säger med
avsikt ”stod” eftersom vårdagsjämningspunkten flyttar sig ett varv på 26 000 år.
Idag är det inte så.
Fig 1:1 Rekonstruktion av Stonehenge
Min teori är att Stonehenge var en kombinerad kalender, tempel och kultplats.
Salsbury-slätten var då, precis som nu en jordbruksmark men med den skillnaden att det inte
fanns härdiga växter och därför måste man ta tillvara så stor del som möjligt av växtsäsongen
som möjligt. Det var därför viktigt att veta vilken dag på året det var. På den tiden hade man
ju inga klockor och inga almanackor. Ett sätt var att ta sikte på vissa naturfenomen (kullar,
stenar, träd) vid solens upp- eller nergång och med det som utgångspunkt beräkna antalet
dagar till eller från vårdagjämning eller sommarsolstånd. Men på den platta slätten fanns det
inte mycket fasta och tydliga tecken så det förefaller rimligt att prästerna (druiderna?) lät resa
ett antal stenar som bildade vissa siktlinjer. Med kunskap om den bakomliggande beräkningen borde de kunna bestämma ganska precis vilken dag det var. Det är ju också så att solen
skiner inte alltid varje midsommarafton, speciellt inte i det regniga England, men man måste
ändå kunna hålla reda på vilken dag det var. Under årens lopp lappade och lagade man och
satte dit flera stenar allteftersom vårdagsjämningspunkten (se faktaruta om Precession) flyttade sig. Men till sist fungerade det inte längre och monumentet övergavs efter ca 1000 år. Då
hade vårdagjämningspunkten flyttat sig 14° vilket ger ungefär två veckors fel datum.
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Vi har här alla elementen i ett informationssystem.
Själva hårdvaran är stenarna, vi har väl utbildade
användare, druiderna, och vi har systemutvecklare
som räknar ut var stenarna ska stå och vi har datatekniker och programmerare som fraktar dit dem
och reser dem på rätt ställe. Precis som dagens datoranvändare använder datasystemet för att få makt
och inflytande över verksamheten, på samma sätt
kan man tänka sig att druiderna skaffade sig makt
över det samhälle de fanns i. På samma sätt som
buggar i ett datasystem kan göra stor skada, på
samma sätt kunde felaktigheter antingen i placeringen eller avläsningen i värsta fall leda till en förlorad skörd. Precis som dagens datasystem måste
förändras i takt med organisationens förändringar,
på samma sätt måste Stonehenge förändras i takt
med att vårdagsjämningspunkten flyttades.
Vid ungefär samma tid som Stonehenge uppfördes
fanns en blomstrande kultur i området mellan Eufrat
och Tigris, Mesopotamien, nuvarande Irak. Det anses allmänt att det var här civilisationens vagga
grundlades för ungefär 5000 år sedan. En av de stora uppfinningarna man gjorde var skriften i form av
kilskrift. Det finns flera tusen lertavlor med kilskrift
bevarade, från väl utformade pictogramliknande tavlor (fig 1:2) till mer flyhänt utformade och skriftliknande tavlor (fig 1:3). Men det intressanta är vad
som står på tavlorna. De flesta är administrativa dokument. Det är rekvisitioner, skattelängder, mantalslängder, fakturor och liknande. Det finns till och
med mallar, cylindrar, för hur blanketterna ska se ut,
olika för olika delar av landet. Här har vi utdata i
form av lertavlor, vi har processanvisningar i form av
mallar och vi har haft folk som både producerar informationen och som bearbetar den. Kort sagt: Man
hade fungerande informationssystem redan för 5
000 år sedan!

Precession

Eftersom jordaxeln både lutar och snurrar så
flyttar sig himmelspolerna och därmed också
tidpunkterna för vårdagjämning, sommarsolstånd
etc. Detta kallas ”precession” av astronomerna.
En konsekvens är att polstjärnan inte alltid är
polstjärna.

Som en parentes kan jag nämna att man i det gamla
Mesopotamien också löste ett av de stora problemen
Fig 1:2. Kilskriftstavla fr ca 2600 f Kr
vi har idag, nämligen problemet med långsiktigt bevarande av information. Man skriver ut informationen på lertavlor, bränner dem och slänger ut dem i öknen!
Vi gör nu ett stort hopp i historien fram till tiden efter andra världskriget. Då utvecklades något som kallas ”systemteori” mer eller mindre som ett resultat av krigstidens krav på att effektivt styra och kontrollera komplicerade företeelser såsom rustningsindustri, truppförflyttningar,
folkförsörjning etc. Sådan systemteoretisk forskning var påbörjad under kriget och den fortsatte dels under Marshallhjälpen, dels under det kalla kriget på 50-och 60-talen. Indelning i
mindre delsystem blev en effektiv metod för att kunna hantera komplexa företeelser. Men det
krävde ett komplicerat flöde av information mellan och inom delarna och på så sätt uppkom
intresset av att studera administrativa styrsystem ur informationssynvinkel.
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Under mellankrigstidens upprustning och ännu mer under
själva kriget fick man behov av att så bra och effektivt som
möjligt producera krigsmaterial. Henry Ford hade med sitt
löpande band visat på en princip som nu vidareutvecklades under begreppet ”scientific management” eller efter
upphovsmanen, Fredrick Wimslow Taylor, ”Taylorism”.
Huvudidén i taylorismen är att strikt skilja på planering
och utförande. Genom en väl genomtänkt planering och
genom att dela upp arbetet i små och enkla delar kunde
man så effektivt som möjligt masstillverka även komplicerade saker utan att behöva anställa dyr och välutbildad arbetskraft.
I samband med ökad produktionsvolym och ökad handel
blev själva volymen av den information man använde i
administrationen så stor att det blev omöjligt att manuellt
handskas med den. Att använda datorer eller mekaniserad
databehandling var en lösning som faktiskt redan använts
vid folkräkningen i USA 1890 1. Elektriska faktureringsmaskiner, hålkort, peggyboxar och andra hjälpmedel räckte Fig 1:3. Kilskriftstavla från ca 1400 f
Kr
till en viss del men blev även de otillräckliga. Man stod
inför ett val: antingen drastiskt öka databehandlingskapaciteten eller organisera verksamheten
Om kilskriften
på ett helt nytt vis. Vi vet vad man valde, men det Dessutom är själva tecknen och deras uppkomst
hade varit intressant att se vad som hänt om inte da- ett exempel på symbolisk representation, ty getorn funnits. Å andra sidan: vi människor uppfinner nom att t.ex. rita en stiliserad sädeskärve så skapade man en avbildning, en modell, från verkligvad vi behöver och nu behövdes datorn.
het till bild. Man kunde handla med bilderna istälPrincipen är att vi i datorn bygger en modell av
verksamheten, matar in resultat om vad som hänt i
verkligheten i denna modell (faktiskt en simulering)
och så producerar modellen, dvs informationssystemet, den utdata som förväntas bli resultatet av
händelsen och som annars skulle ha beräknats av
människor. Men om modellen eller indata inte är
korrekt så blir resultatet felaktigt och det åtgärder
man vidtar och de beslut man fattar baseras på felaktigt underlag. Man kan lätt föreställa sig att det
t.ex. i ett diagnossystem för sjukvården kan bli väldigt fel om man matat in felaktiga uppgifter i början.
Dessvärre är många system inte speciellt användarvänliga eller anpassade till användarens vardag.

let för med de verkliga kärvarna, men det krävde
att man litade på varandra, att man inte hade
gjort fler bilder än man hade kärvar. Under den
neolitiska perioden (fr. ca. 8000 f. Kr) i Främre
Orienten använde man inom handel och ekonomi små figurer, som avbildade de objekt man
hanterade, inbakade i lera för att dokumentera
de transaktioner som ägt rum. Under 3200-talet
f. Kr. ersattes dessa figurer av avbildningar på en
lertavla eller lercylinder. Dessa avbildningar blev
alltmer stiliserade och omkring 2500 år f. Kr. var
kilskriften ett faktum (Nationalencyklopedin, band
11, sid 4-5). I Mesopotamien var det lagstadgat
att varje transaktion rörande handel eller liknande måste dokumenteras och bokföras. Det var
tom så att man hade färdiga förlagor, i form av
cylindrar, till många dokument. Man hade t. ex. en
cylinder för norra Mesopotamien och en för
södra när det gällde handel mellan dessa landsdelar.

Hur ska då en modell av verksamheten kunna byggas in i en dator? Problemet består av två delar: Den
första delen innebär att göra själva modellen och
den andra att bygga in modellen i datorn. Eftersom slutmålet är datorn börjar man med att ta
reda på vilka krav datorn ställer på den modell som ska matas in i datorn. Kraven kan sammanfattas i två ord: Fullständig formalisering. Därför är det naturligt att man utgår från en
formell beskrivning av arbetet och med denna som grund gör en datoriserad modell av detsamma. Men på detta vis bortser man från den viktiga mänskliga sidan av arbetet!
1 Man använde s.k. Hollerithmaskiner (uppkallade efter deras uppfinnare Herman Hollerith) som var en sorts primitiva hålkortssorterare.
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Hur gör man då en fullständigt formaliserad beskrivning av en verksamhet eller rättare sagt en process i en verksamhet? Jo, i god ingenjörsmässig tradition gör man en handbok för hur detta ska gå till.
Det kallas systemutvecklingsmodell. Den är baserad
på den traditionella ingenjörsmässiga metoden för
problemlösning:
•
•
•
•
•

Analys
Design
Konstruktion
Implementering
Utvärdering

Datorernas kapacitet
Jämför man med de datorer som fanns på 70-talet har dagens en ofantligt mycket större kapacitet. Låt oss ta min iPad, som har 64GB minne och
en 1 Ghz processor. Låt oss anta att en addition
tar tre cykler. Det innebär att på en sekund hinner maskinen göra över 300 milj additioner. Om
vi skriver upp dem på vanligt rutat papper och
lägger dem i en lång rad så blir den 166 mil lång,
dvs lika lång som Sverige! Al,la dessa talen adderas på kortare tid än jag kan säga flasklock. Korrekt dessutom! Ser vi sedan på minneskapaciteten så motsvarar 64 GB ungefär 128 000 böcker.
Sätter vi in dem i Billy-bokhyllor så fyller dessa
samtliga väggar i 53 rum, eller ungefär 2 trappuppgångar i ett vanligt hyreshus eller ett villakvarter. All denna kapacitet bär jag med mig i ryggsäcken och den används till att sköta min kalender, min Facebook och ca tre spel. I själva verket
skulle dess kapacitet med annan programvara
och andra ut- och inmatningsenheter kunna driva
hela SJ:s bokningssystem bättre än vad SJ kan
göra!

Ingenjörer är bra på metoder för att göra konkreta,
fysiska saker, men här handlar det om informationssystem, som i grunden är sociala system. Ingenjörer
tillämpar mekanistiska synsätt, men människor är
fundamentalt annorlunda än mekaniska system. Därför blev resultaten sällan bra. Det är tveksamt om
något systemutvecklingsprojekt över huvud
taget nånsin levt helt upp till sina målsättningar! Ingenjörerna gör goda data-och datorsystem, men de har svårare för att handskas med den mänskliga aspekten och då systemens nytta står och faller med deras användbarhet inser man lätt att resultatet av
Utvärdering
systemutvecklingen sällan blir som man
tänkt sig. Men människan har en förunderlig
förmåga att improvisera och hitta lösningar,
så i slutändan brukar det ändå bli tämligen
bra.
Införande

Verksamhetsanalys
Kravspecifikation

Systemdesign

Systembeskrivning

Systemkonstruktion

Systemet
Det finns många sätt att mäta informationssystems effekter (ca 500 st enligt en uträkning i Datamation) och många av dessa hän- Fig 1:4 Traditionell systemutvecklingsmodell. Verksamför sig till rent tekniska förhållanden. Således hetsanalys och systemdesign är traditionella områden
kunde dataavdelningen lätt påvisa att syste- för informatik, medan systemkonstruktion behandlas i
men var framgångsrika, fast enbart i tekniskt området programvaruutveckling. Införande och utvärdering hör återigen till informatikområdet.
avseende. Andra aspekter är inte lika lätta att
mäta och det går kanske inte ens att prata
om dem eftersom det inte finns någon väl
utvecklad och känd terminologi inom området. En del av skulden till detta kan man hänföra
till utbildning och forskning, där universiteten och högskolorna traditionellt fokuserat på
mätbara, kvantitativa fenomen. Inte heller statsmakterna har insett sambandet och betydelsen
av de sociala och verksamhetsmässiga aspekterna vid bruk av datoriserade informationsbehandlingsssystem.

Det har man däremot gjort i verksamheterna, där kunskap om verksamheten, dess processer
och medarbetarnas kompetens är starkt efterfrågade och högt värderade. Men märkligt nog är
det i de flesta fall tekniska kunskaper som efterfrågas i platsannonserna! Helt enkelt för att de
är lättast att dokumentera!
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Ett annat utmärkande fenomen för systemutveckling är att den bedrivs i projektform, fristående från den övriga organisationen. I denna form är det möjligt för ett fåtal människor att skaffa sig stort inflytande. Att använda sig av en sådan systemutvecklingsmodell är ytterligare en
manifestation av Taylorismen, eftersom den på ett slutgiltigt sätt skiljer på planering och utförande. Att följa modellen innebär att även planeringen, betraktat som systemarbete, blir planerad i form av systemutvecklingsmodell, dvs. vi har Taylorism av andra graden. Man säger
ofta att man har modellen som en checklista, för att kontrollera att man gjort allt som behöver göras, men att man i övrigt inte bryr sig så mycket om den. Men även i detta fall styr modellen, fast osynligt, utifrån det givna perspektivet. Den definierar vad som är viktigt.
Man säger också att modellen är ett kommunikationsredskap, att den ger projektdeltagarna
ett gemensamt språk. Det är riktigt och det ger en ännu mer sofistikerad form av styrning, i
och med att modellen definierar vad som är
möjligt att prata om, på samma sätt som OrModell av verksamheten
wells nyspråk. I själva verket definierar modellen världsbilden för systemutvecklingsprojektet och därmed också för resultatet av detta
projekt, dvs. informationssystemet och ytterst
Systemutvecklingsmodell
för själva arbetet och organisationens möjligheter att förändras och anpassa sig. Detta försöker jag beskriva i figur 1:5.
Systemutvecklingsprocess
Jag pratar här om olika påverkansnivåer. Ytterst handlar det om verksamheten, det är den
som påverkas. Datasystemet, dvs. det datorbaserade informationsbehandlingssystemet, påverkar verksamheten. Om antagningssystemet
Datasystem
endast medger att de studerande söker 45 hp
per termin är detta ett oeftergivligt krav, hur
flitig och kunnig den studerande än är. Att datasystemet ser ut på ett visst sätt bestäms unVerksamhet
der systemutvecklingsprocessen, dvs. den process under vilken det designas, utformas, konFig 1:5. Påverkansnivåer vid bruk av datasystem
strueras och införs. Detta sker som sagt i projektform och i fallet med hp-begränsningen
kan det ha varit kapacitetsmässiga problem i datasystemen under 80-talet som satte denna
gräns. Det kan också tänkas att någon byråkrat bestämde att det är viktigare att de de flesta
studerande blir klara i tid än att några duktiga får läsa allt de vill. Man standardiserar helt enkelt. Systemutvecklingsprocessen påverkas i sin tur av systemutvecklingsmodellen. Det är inte
alltid denna är tydligt formulerad, men det finns alltid någon form av uppfattning om vilka
förhållanden som är viktiga och som man ska ta hänsyn till. Likaså finns det uppfattningar om
vilka förhållanden som inte är viktiga och som man kan bortse från. Många gånger talar man
om ”gnälliga användare” och tycker de ställer orimliga krav. Om systemutvecklingsmodellen
enbart tar upp tekniska förhållanden blir det färdiga systemet inte bra. Slutligen är det ju så
att systemutvecklingsmodellen påverkas av den uppfattning om verksamheterna som dess
konstruktör har. Om uppfattningen är strikt Tayloristisk, om den säger att så mycket som möjligt ska automatiseras och att människan inflytande ska minimiseras, ja, då påverkar detta det
slutliga systemet och den verksamhet det är tänkt att stödja.
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Läget idag
Vad händer i våra dagar, då förändring är ett nyckelbegrepp? Hur kan taylorismen fungera,
när organisationen drastiskt förändras en gång i kvartalet? Hur kan systemutveckling över huvud taget fungera?
Det kan den inte. Men märkligt nog använder man samma gamla modell, gång på gång och
med samma klena resultat. Kanske fungerar systemet driftsmässigt något bättre, men det svarar definitivt inte mot kostnaderna. Därför har vi sett olika försök att få kontroll över kostnaderna:
• Dataavdelningen blir självständigt profitcenter
• Dataavdelningen blir självständigt dotterbolag
• Outsourcing av systemdrift, -underhåll etc.
Framgången har varit växlande och dessutom tillkommer nu driftskostnaderna (och strulkostnaderna!) för persondatorerna. Själva grunden för systemutvecklingen, datorn, förändras med
en otrolig och ständigt ökande fart. Idag finns datakraft i överflöd, folk har också en helt annan kunskap om datorn än tidigare och det går inte lika lätt som förut att förklara varför projekten inte ger de väntade resultaten.Vi märker också en tendens mot taylorismen; vi ser istället en tendens att dela upp verksamheter i mindre och mera självstyrande enheter, ett försök
att reducera administrationen. Även i denna tendens passar den traditionella systemutvecklingen dåligt in. Slutligen lämpar sig traditionell systemutveckling för stora transaktionsbaserade system. Dessa system finns redan, de stora vinsterna är inhämtade och ytterligare vinster
är marginella. De kan definitivt inte motivera den stora investeringen i nya, egenutvecklade
datasystem.
Detta motiverar vi genom att se på den möjliga rationaliseringspotentialen (fig 1:6). Om vi
säger att maximal rationaliseringspotential är 100 enheter så utnyttjar vi kanske 30 av dessa
vid manuell bearbetning. När vi införde första generationens system tog vi ett språng upp till
kanske ca 70 enheter, dvs.
en ökning med 40 enheter.
Detta system var relativt
enkelt och okomplicerat.
Visserligen var det dyrt,
men vinsten blev trots det
tillräckligt hög för att motivera utvecklingen. Vid
övergången till andra generationen fanns det inte så
stor potential; vi kunde
kanske endast ta ut 10 enheter till. Men samtidigt
blev systemet mera komplicerat att designa och utFig 1:6 Grad av rationalisering för olika systemgenerationer
veckla och trots att maskinvaran blev billigare var totalkostnaden snarare högre.
Samma förhållande gäller förstås i ännu högre grad för tredje och fjärde generationens system. Dessa system blir dyrare och dyrare att utveckla, samtidigt som möjlig vinst blir mindre
och mindre. Det gör att det tar längre tid att skriva av dem, samtidigt som förändringstakten i
samhället blir högre och högre. Hade man förutsett detta (och det var i själva verket inte
svårt) vid första generationens utveckling hade vi inte haft något 2000-problem. Risken för
8

1. Inledning	


Per Flensburg

konservering och stelbenthet är under sådana förhållanden stor. Detta visar sig i stora underhållskostnader. Mellan 50 och 80% av dataavdelningens kapacitet krävs för underhåll. Faktiskt är det så att det som idag kallas för systemutveckling i företagen hos konsulterna under
70- och 80-talen betecknades som systemunderhåll. Ännu märkligare är att man i grundutbildningen på universitet och högskolor fortfarande (detta skrivs 2011) undervisar i hur man
utvecklar system från början och skräddarsytt för en organisation som inte alls har någon databehandling. Hur man däremot förändrar de befintliga systemen undervisas det nästan inte
alls på.
Idag sker en fokusering på användandet av själva informationen. Det förutsättes att man har
en central och relativt lättåtkomlig databas (data warehouse) och kring denna bygger användarna mer eller mindre på egen hand lokala, enkla och lättföränderliga system.
Dataavdelningens roll inskränker sig mer och mer till att bli en drifts- och underhållsorganisation för de gemensamma stora systemen de sk ERP-systemen (Enterprise Resource Planning).
De lokala, ofta PC-baserade systemen används för att både hämta och bearbeta centrala data,
men också för att uppdatera dessa. Dataavdelningen, eller som de numera brukar heta, IT-avdelningen blir också en supportorganisation för PC-bruket.
Med denna struktur och organisation blir systemutvecklingen helt annorlunda än i traditionella sammanhang. Baserat på fig 1:6 borde den inte alls förekomma. Men faktum är att ser
man på jobbannonserna så är det systemutvecklare som efterfrågas mest. Dock menar man
något helt annat, nämligen anpassning och uppdatering av befintliga system, som ofta är
standardsystem i botten. Istället för att göra en förutsättningslös systemutveckling från grunden köper man ofta ett färdigt standardsystem. I praktiken är detta allenarådande idag. I fig
1:7 finns en modell för hur en upphandling av standardsystem skulle kunna se ut. Märkligt
nog finns det i skrivande stund (juli 2011) väldig få utbildningar på våra universitet och högskolor som tar upp detta. Standardsystem tas ibland upp i kurser som handlar om affärssystem, men då mer som exempel på systemanvändning. Det finns en särskild organisation,
Sante-akademin, som tillhandahåller några standardsystemen för universitet och högskolor.
Den första fasen är marknadsundersökning. Det innebär att man först gör en beskrivning av
vad slags system man behöver. I princip är detta en verksamhetsanalys och en systemdesign,
men man gör det väldigt ytligt. I regel han man redan datoriserad databehandling och då utgår man från den. Man gör en kravlista och undersöker vilka av de system som finns på
marknaden, som uppfyller denna. För att kunna göra detta måste man känna till vilka standardsystem som finns på marknaden, hur man gör en funktionsbeskrivning; ha färdigheter i
att göra en kravlista, bedöma om ett givet system uppfyller givna krav och ha ett grundat omdöme om vad leverantörens beskrivning egentligen innebär.
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Nästa fas är systemupphandling.
Detta moment skiljer sig väsentligt
från allt annat inom systemutvecklingsområdet. Här handlar det mest
om juridik, kontraktskrivande, vad
man ska tänka på, vad som kan gå
fel, kort sagt: Beställarkompetens!
Detta undervisar man förmodligen
inte om någonstans! Här måste man
känna till kontraktskrivande, juridiska
regler vid upphandling, vilka fallgropar som finns vid upphandling av ITsystem, ha färdigheter i att formulera
krav så de blir juridiskt bindande, beräkna ett kontrakts värde, beräkna
Fig 1:7. Modell för systemupphandling
anpassningskostnader, göra en investeringskalkyl och ha ett grundat omdöme om rimligheten i en beräkning och ett kontrakt.
Så vidtager då systemanpassningen. Här gäller det att anpassa det köpta systemet till den aktuella verksamheten. Det gäller då att känna till leverantörens terminologi och hur denne
tänkt att systemet ska användas. Det gäller också att kunna beräkna konsekvenserna om en
anpassning inte görs, både för verksamhet och framtida uppdateringar. Det handlar förmodligen om att skriva en del program som gör de funktioner som saknas och att hitta work-arounds till andra. Här måste man veta vilka funktioner som kan anpassas på de vanligaste standardsystemen, lämpliga värden på parametrar och vad som händer då de ändras, ha färdighet
i att förklara hur systemen fungerar, skriva kompletterande program och ha ett grundat omdöme om användarnas egentliga behov.
Nästa fas är införande. Det kallas ibland också för implementering. Det är nu man matar in
data i databasen, utbildar personalen både i knappologiskt handhavande och i hur arbetsrutinerna ser ut med det nya informationssystemet. Denna del ingår normalt sett inte i utbildningen och gör den det handlar det i regel bara om att översiktligt känna till aktiviteter som
bör genomföras. Delen hör till informatikområdet. Det finns också en rent teknisk komponent
i form av att dra nätverk, konfigurera servrar, installera programvara etc. Denna del hör till
det datalogiska och nätverkstekniska området. De senare delarna täcks av nuvarande utbildningar inom dessa områden.
Vid utvärderingen undersöker man vilka konsekvenser det blev av det nya systemet. Det görs
väldigt sällan, för pengarna brukar vara slut. Därför gör man om samma misstag nästa gång.
Området hör till informatiken men det sker inte speciellt mycket undervisning undervisning
inom det. Däremot finns det kurser i allmänna konsekvenser för samhället, organisationen
etc. När utvärdering sker brukar det vara tämligen direkt efter systeminförandet och då är det
alltid problem, dels med själva inkörningen, utbildningen är inte klar och användarna gillar
inte det nya arbetssättet. Men undersökningar av bl.a. Gäre (1999, 2003) och Keen (2001)
visar att det tar mellan två och sju år innan organisationen riktigt insett hur man kan använda
systemet. Väldigt ofta är detta ett helt annat än vad som var tänkt från början.
Till sist har vi driften. När systemet är infört vidtar systemunderhåll, dvs datasystemet förändras i takt med att verksamheten förändras. Om detta görs ordentligt kan systemet ha en
mycket lång livslängd (det finns exempel på system som kört sedan 70-talet) men risken är att
systemet degenererar och blir alltmer svårt att överblicka och ändra i. Underhållskostnaden
uppgår ofta till ungefär 80 % av den totala kostnaden för systemet. Även här finns en teknisk
komponent som handlar om att säkra driften hos delarna, att skydda mot obehörig åtkomst
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och mot oavsiktlig manipulation. Denna del hör till den traditionella datalogin. En annan del
handlar om att anpassa systemet till förändrade rutiner i verksamheten. Det brukar innebära
att nya delar läggs till; däremot är det sällsynt att moduler som inte används, tas bort. Undervisningen inom detta området är på sin höjd ngn 7,5 hp kurs i ett tre-årigt program.

Offentlig IT
Ett område som växt väldigt mycket de senaste 5 åren är offentlig IT, även kallat e-förvaltning.
Det omfattar statlig förvaltning, där skatteverket är det mest iögonfallande exemplet. Men
även inom sjuk- och hälsovård finns många tillämpningar (e-hälsa) och så även inom kommunal förvaltning. Området har rönt stort intresse inom fackpressen och det sker även mycket forskning inom området. Det finns även utbildningsprogram som är speciellt riktade mot
offentlig IT.
Det finns ett antal viktiga och principiella skillnader mellan offentlig och privat IT. Med det
senare menar jag förstås den databehandling som sker i privata företag. Den viktigaste skillnaden är typerna av transaktioner som behandlas i de olika områdena. Inom den privata sektorn är den övervägande delen av transaktionerna affärstransaktioner. Dessa kännetecknas av
att det är alldeles fullkomligt kristallklart vad saken gäller. Köper jag en kamera så vet jag
precis vilken jag får, dess prestanda och övriga viktiga tekniska data, jag vet när jag får den
och jag vet exakt hur mycket den kostar. Men går jag till vårdcentralen i Sjuntorp med en
svullen fot vet jag inte vad som kommer att hända. Jag vet när jag ska vara där, jag vet vad
det kostar men därutöver vet jag inget. Det kan bli att jag måste åka ambulans i ilfart till
sjukhuset, det kan vara att det inte är något att bry sig om eller jag måste kanske ta medicin i
flera månader. Denna typ av transaktioner är mycket mer oklara och oförutsägbara. De bygger dessutom ytterst på en professionell bedömning och därför kallar jag dem för bedömningstransaktioner. Om landstinget då ska köpa vård från en tredje part blir det självfallet
svårt att exakt specificera vad man ska köpa eftersom behovet är okänt. Man kan visserligen
statistiskt sett säga att så och så många benbrott sker under ett år, så och så många influensafall etc. och baserat på detta göra en upphandling av x st benbrott och y st influensabehandlingar, men därutöver kan ju mycket hända. Vad händer om det skulle bli färre benbrott? Ska
vården ändå betala för upphandlad kvantitet? Vad händer om det blir fler? Ska de inte behandlas eller kostar det extra? Ska man dessutom ha kvalitetssäkring behövs en kontrollfunktion. Men hur kontrolleras en läkares professionella bedömning? Rimligtvis av andra läkare,
och det fördyrar vården ytterligare. Att blanda hop affärstransaktioner med bedömningstransaktioner som man gör i den s.k. beställar-utförarmodellen kan resultera i en väsentligt dyrare
vård än vad som hade behövts.
En annan viktig skillnad är konsekvenserna vid misstag. Om det sker ett misstag i ett affärssystem kan det visserligen få stora ekonomiska konsekvenser, men det är trots allt ”bara” pengar det handlar om. Men blir det fel i ett offentligt system blir i regel konsekvenserna mycket
större. Man kan ju bara tänka sig om det skulle bli fel medicin ordinerad (detta har hänt!), att
journaluppgifter blandas hop (detta har också hänt!), om en utbildningsplats felaktigt skulle
avvisas eller om systemet plötsligt skulle hävda att min fru är en helt annan person.
En tredje skillnad är marknaden. År 2010 fanns det nära 920 000 företag i Sverige, men bara
290 kommuner och 21 landsting. Statliga förvaltningar är alla unika så där finns bara en av
varje slag. Storleken på marknaden skiljer sig alltså väsentligt åt. Det säger sig själv att intresset för att utveckla för den privata marknaden är mycket större än för t.ex. den kommunala.
Men det finns företag som gör dedicerade system för t.ex. skolor och journalhantering på
sjukhus. Självfallet är dessa tämligen dyra och har en förvaltning väl köpt ett system från en
leverantör vill ju denne ha så stor del som möjligt av de kvarvarande kakan. I den privata sektorn inser systemleverantörerna mer och mer vikten av att kunna exportera och importera in11
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formation från andra system, men i offentlig sektor är man väldig ovilliga till det. Man vill
förstås hellre sälja sitt eget system inom området.
Vi kan alltså konstatera att
• Offentliga system behandlar mera komplexa transaktioner än affärssystem
• Det ställs väsentligt större krav på de offentliga systemens korrekthet
• Offentliga system är mycket mer svårintegrerade än affärssystem.
Detta gör att utvecklings- och upphandlingsmodellerna ser helt annorlunda ut för offentliga
system. Det kan faktiskt även förekomma traditionell systemutveckling av skräddarsydda system för den aktuella verksamheten.
Till detta kommer så den svenska offentlighetsprincipen,som föreskriver öppenhet, transparens och likabehandling. Det gör att upphandling, både av tjänster och av produkter, måste
ske på ett mycket mer genomtänkt sätt än inom privat verksamhet. I nästa kapitel går vi genom hur upphandling av offentliga system ska gå till.
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2. Upphandling av offentliga system
All upphandling i offentliga sammanhang måste följa Lagen om Offentlig Upphandling
(LOU). När man läser denna inser man att en offentlig upphandling är tämligen komplicerad
och kräver god beställarkompetens. Därför finns det ofta särskilda enheter på offentliga förvaltningar (ämbetsverk, landsting, länsstyrelser och kommuner) som bara sysslar med upphandling.
En systemutvecklare inom offentlig sektor bör känna till lagen i dess huvuddelar. En god orientering är ett utdrag från konkurrensverkets hemsida om upphandling: Frågor och svar –
upphandling: http://www.konkurrensverket.se/t/Page____2100.aspx Följande är en lätt bearbetning av detta med tonvikt på vad som kan vara intressant för en systemutvecklare.

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter
Vem omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU)?
De organisationer som omfattas benämns upphandlande myndigheter i lagen om offentlig
upphandling (LOU). Upphandlande myndigheter är enligt 2kap. 12 § och 19 § LOU:
• statliga och kommunala myndigheter, såsom beslutande församlingar i kommuner
och landsting,
• offentligt styrda organ (till exempel kommunala bolag) och
• sammanslutningar av en eller flera myndigheter eller ett eller flera organ.
Med offentligt styrda organ avses sådana bolag, föreningar, delägarförvaltningar, särskilt bildade samfällighetsföreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse,
under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och som till
största delen är finansierade av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande
myndighet, eller vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, ett landsting eller
en upphandlande myndighet, eller vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, ett landsting eller en upphandlande
myndighet.
Upphandlande enheter inom försörjningssektorerna är:
statliga, kommunala och andra myndigheter, landsting samt vissa offentligägda bolag (t.ex.
statligt ägda bolag), stiftelser, föreningar och samfälligheter, vilka bedriver verksamhet inom
vatten-, energi-, transport- och postområdena, privata företag som bedriver verksamhet inom
vatten-, energi-, transport-, postområdena med särskilt tillstånd. Uttrycket ”särskilt tillstånd”
innebär att ett eller flera företag ska ha förbehållits rätten att bedriva viss verksamhet.
Finns det någon officiell förteckning över alla svenska upphandlande myndigheter och enheter?
Nej, olika organisationer får själva bedöma om de omfattas av upphandlingslagstiftningen
eller inte. Frågan om en organisation är en upphandlande myndighet eller upphandlande enhet kan avgöras av domstol i samband med överprövning eller skadeståndstalan enligt 16
kap. i respektive upphandlingslag.

Tillämpning av upphandlingslagarna
Vilka principer styr den offentliga upphandlingen?
För all offentlig upphandling gäller att vissa grundläggande EU-rättsliga principer måste iakttas (1 kap. 9 § LOU och 1 kap. 24 § LUF2 ). Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska därför
2 Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Den bygger i huvudsak på EU-direktivet om offentlig upphandling.
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tolkas mot bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen om fri rörlighet för varor,
principen om etableringsfrihet och principen om frihet att tillhandahålla tjänster samt de
principer som följer av dessa, t.ex. principerna om likabehandling, icke-diskriminering och
öppenhet (transparens) samt principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet.
Av likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering följer att alla leverantörer
ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid
samma tillfälle. Det är också förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer,
främst på grund av nationalitet. Den upphandlande enheten får t.ex. inte ge ett lokalt företag
företräde med anledning av dess geografiska läge.
Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av
behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna.
Av proportionalitetsprincipen följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen
måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande myndighetens syfte
med att ställa dem uppnås.
Transparensprincipen innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet
och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste
förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får inte frångås.

Undantag
Vilka avtal behöver inte upphandlas i enlighet med förfarandereglerna i LOU/LUF?
Under vissa förutsättningar behöver man inte upphandla enligt LOU eller LUF:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

forsknings- och utvecklingstjänster
hyra av fastighet
tekniska skäl
konstnärliga skäl
ensamrätt
synnerlig brådska
oförutsedda tilläggstjänster
upprepning av tjänst
inga anbud eller inga lämpliga anbud kom in

Läs mer om undantagen från att upphandla

Upphandlingsförfaranden
Vad är en direktupphandling?
En direktupphandling är ett förfarande utan krav på anbud i viss form (2 kap. 23 § LOU).
Även om det inte ställs krav på anbud i viss form så kan den upphandlande myndigheten, när
så är lämpligt, vända sig till tre-fyra leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt
och främja konkurrensen. I LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om
cirka 284 631 kr och i LUF vid ett kontraktsvärde om ca 569 262 kr. Ett anskaffningsbehov
får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.
Läs mer om direktupphandling
Vad är ett dynamiskt inköpssystem?
Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk process för anskaffning av standardprodukter till en upphandlande myndighet. Upphandlingsförfarandet är avsett för att effektivisera
14
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anskaffningen av väl definierade ”enkla” produkter som anskaffas löpande och är återkommande.
Kortfattat om ett dynamiskt inköpssystem kan sägas att vid upprättande av denna process följer den upphandlande enheten det öppna förfarandet fram till kontraktstilldelning. Den upphandlande enheten ska utvärdera de ekonomiska aktörernas anbud inom 15 dagar från och
med anbudets lämnande, dock finns det förlängningsmöjligheter av denna tidsfrist. Därefter
ska enheten snarast möjligast underrätta den anbudsgivaren om dennes anbud är medtaget i
systemet eller om det har förkastats.
En skillnad mellan ramavtal och dynamiska inköpssystem är att i det senare finns möjlighet
att ansluta leverantörer i efterhand.
I upphandlingsdirektivet finns regler för hur ett dynamiskt inköpssystem ska organiseras. Dessa har ännu inte implementerats i svensk rätt och får således inte användas i dagsläget.
Läs mer:
Statskontorets promemoria "Genomförande av dynamiska inköpssystem" (100 kb)
Artikel 33 i det klassiska direktivet (2004/18/EG)
Artikel 15 i försörjningsdirektivet (2004/17/EG)
SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2

Tröskelvärden och beloppsgränser för direktupphandling
Vilka är tröskelvärdena vid offentlig upphandling?
Olika regler gäller beroende på om en upphandlings värde överstiger eller ligger under vissa
s.k. tröskelvärden. En upphandlande myndighet/enhet måste därför beräkna det totala värdet
av varje upphandling för att se vilka regler som gäller. Tröskelvärdena revideras vartannat år
enligt upphandlingsdirektiven och GPA. Beräkningen utgår från Euro jämfört med särskilda
dragningsrätter och amerikanska dollar. För de medlemsstater som inte har Euro som valuta,
fastställs motvärden i nationella valutor.
Tröskelvärden för offentlig upphandling enligt LOU (gäller från 1 januari 2012):
Varor och tjänster

Euro

Statliga myndigheter

SEK

130 000

1 233 401

Övriga upphandlande myndigheter (t ex kommuner, lands- 200 000
ting, allmännyttiga bolag, föreningar, stiftelser)

1 897 540

Byggentreprenader
Samtliga upphandlande myndigheter

5 000 000 5×10^+07

Finns det några fastställda beloppsgränser för direktupphandling?
Ja, i LOU går gränsen för direktupphandling vid ett kontraktsvärde om cirka 284 631 kr och i
LUF vid ett kontraktsvärde om ca 569 262 kr.
Direktupphandling är avsett att användas vid mindre upphandlingar och upphandlingar "över
disk" då ett normalt anbudsförfarande skulle innebära alldeles för höga administrativa kostnader i förhållande till upphandlingens storlek.
Direktupphandling avser endast enstaka upphandlingar under ett år. Om den upphandlande
myndigheten eller enheten vet att det kan bli upprepade upphandlingar bör den upphandla
enligt lagstiftningen och teckna ramavtal för varan eller tjänsten. En myndighet/enhet som
15
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under ett år köper en eller ett par mobiltelefoner kan tillämpa direktupphandling, men om
det är fråga om återkommande upphandlingar som organisationen i sin helhet gör av mobiltelefoner bör man använda ramavtal.

Förfrågningsunderlaget
Vad är ett förfrågningsunderlag och vad ska det innehålla?
I annonsen ska en beskrivning av det som ska upphandlas finnas. Denna beskrivning (en s.k.
teknisk specifikation eller kravspecifikation) ska göras i ett förfrågningsunderlag.
Huvudregeln vid en offentlig upphandling är att den upphandlande myndigheten ska ta fram
ett förfrågningsunderlag som beskriver den vara, tjänst eller byggentreprenad som ska köpas
(det finns undantag - se nedan om direktupphandlingar). Förfrågningsunderlaget måste innehålla de krav som den upphandlande myndigheten vill ställa på leverantören eller på den vara eller tjänst som ska köpas, en beskrivning av hur utvärderingen av anbuden ska gå till samt
vilka andra villkor som kommer att gälla.
Ett förfrågningsunderlag består åtminstone av:
• Krav på leverantören (avseende leverantörens ekonomiska ställning samt tekniska
och yrkesmässiga kapacitet) vid öppet och förenklat förfarandet bl.a. leverantörens
personliga förhållanden t.ex. skatteskulder eller teknisk förmåga t.ex. leveranskapacitet. Uppfylls inte angivna krav ska anbudet förkastas.
• Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning, som normalt ska vara utformade så exakt och precisa som möjligt, som prestanda- eller funktionskrav eller genom hänvisning till olika standarder. Krav på varan eller tjänsten kan avse t.ex. egenskaper eller
utförande. Uppfylls inte angivna krav ska anbudet förkastas.
• Utvärderingsgrund– en upphandlande myndighet ska ange vilken grund för tilldelning av kontrakt som kommer att tillämpas, antingen ”lägsta pris” eller ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”. I det sistnämnda fallet ska de kriterier som används
för att göra urskiljningen anges, s.k. utvärderingskriterier såsom kvalitet, driftkostnader, pris eller miljöegenskaper. Dessa kriterier ska viktas eller rangordnas. Inga andra
kriterier än de som angetts i förfrågningsunderlaget får ligga till grund för utvärdering
av anbud.
• Kommersiella villkor som ska gälla under avtalsperioden t.ex. betalnings- och leveransvillkor.
• Administrativa bestämmelser för upphandlingen t.ex. upphandlingsförfarande, sista anbudsdag
och anbudets giltighetstid.
En upphandlande myndighet får även ställa särskilda krav på hur kontraktet ska fullgöras (benämns även särskilda kontraktsvillkor). Sådana krav kan avse t.ex. sociala hänsyn och miljöhänsyn.
Läs mer om förfrågningsunderlag
Vad ska en ansökningsinbjudan vid urvalsupphandling innehålla?
Ansökningsinbjudan ska innehålla sådan information som möjliggör för leverantören att bedöma om han ska ansöka om att få lämna anbud. I 15 kap. 5 § i båda lagarna anges vilka
uppgifter som ska framgå av ansökningsinbjudan; hur ansökan får lämnas (skriftligt, muntligt
eller elektroniskt med skriftlig bekräftelse eller bekräftelse på annat sätt) och sista datum för
mottagande av ansökan.
Utöver dessa uppgifter bör även följande uppgifter framgå av inbjudan; den upphandlande
myndighetens/enhetens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, fax och kontaktperson; vart ansökan ska skickas; beskrivning av det som ska upphandlas (varan, tjänsten eller
byggentreprenaden); vilka krav som gäller för att få lämna anbud; på vilket sätt leverantören
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kan lämna upplysningar om att han uppfyller ställda krav; den upphandlande myndighetens/
enhetens egna referens- eller diarienummer; leveranstid eller avtalsperiod; avtalets omfattning och övrig information, t.ex. angivande av antalet leverantörer som ska få lämna anbud.

Annonsering
Vad avses med upphandlarprofil och ska alla ha det?
Med upphandlarprofil avses en sammanställning av uppgifter som är tillgängliga på Internet
och som innehåller information om den upphandlande myndigheten/enheten och dess upphandlingar enligt en definition som finns i 2 kap. i båda lagarna. Att publicera information på
en upphandlarprofil är frivilligt för upphandlande myndigheter och enheter. En publicering
på upphandlarprofilen kan väljas i stället för att skicka en förhandsannons till
kommissionen. Innehållet ska vara detsamma oavsett om det skickas till kommissionen eller
publiceras på upphandlarprofilen.
Var finns blanketter för annonsering i EUT/TED?
Blanketter för annonsering on-line finns på SIMAP:s webbplats under rubrikerna "inköparpunkt" och sedan "online-formulären för tillkännagivande". För att skicka de ifyllda blanketterna on-line krävs en användaridentitet och ett lösenord.
Blanketter för annonsering med hjälp av fax kan också, utan användaridentitet och lösenord,
skrivas ut från SIMAP:s hemsida. Dessa blanketter finns under rubriken "Blanketter för Europeiska gemenskapernas officiella tidning, S-serien".
Vad är TED?
TED (Tenders Electronic Daily) är en databas med information om annonser om upphandling
inom framförallt EU och EES. Man publicerar främst annonser om kommande, pågående och
avslutade upphandlingar, men även annonser om t.ex. prekvalificering. Mer information och
exempel på annonser finns på TED:s webbplats. Information om annonser i TED är kostnadsfri.
Vad är ett CPV-nummer, måste det anges vid annonsering i EUT/TED och var får man tillgång till
CPV-nomenklaturen?
Med CPV-nomenklaturen avses den gemensamma terminologi vid offentlig upphandling som
antagits inom EU. CPV (Common Procurement Vocabulary) är en katalog som innehåller mer
än 5 000 produkt- och tjänstekoder. Koderna används som sökord i TED för att man lättare
ska kunna identifiera den eftersökta produkten/tjänsten. En definition av begreppet CPV-nomenklatur finns i 2 kap. i respektive lag.
En vara som ska upphandlas ska fastställas av den upphandlande myndigheten/enheten genom en hänvisning till CPV-nomenklaturen. Bestämmelser om detta kommer i en förordning.
Om den upphandlande myndigheten/enheten inte anger något CPV-nummer vid annonseringen kommer Publikationskontoret att välja ett sådant innan publiceringen vilket kan vara
en mer riskabel metod. Var därför noga vid angivande av CPV-nummer. Om inte någon exakt
kod finns, använd då en mer övergripande kod. I beskrivningen av det som ska upphandlas
kan preciseringar göras. Den aktuella nomenklaturen finns på SIMAP.
Vad är SIMAP?
SIMAP (Système d. Information pour les Marchés Publics) är ett informationssystem för aktörerna inom offentlig upphandling, framtaget av Generaldirektoratet för den inre marknaden.
På SIMAP:s webbplats kan man bl.a. ta hem CPV-katalogen. Vidare finns ett elektroniskt formulär för förslag på nya produkter och tjänster om man som användare anser att det fattas
något i CPV-katalogen.
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Var annonseras förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar?
Förenklade upphandlingar ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig
eller i annons i annan form som leder till effektiv konkurrens, t.ex. i rikstäckande dagspress
eller en branschtidning. Vid en urvalsupphandling ska den upphandlande myndigheten/enheten genom en annons inbjuda leverantörer att ansöka om att delta i upphandlingen. Denna
ansökningsinbjudan ska annonseras i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig.
Vad ska en annons om en förenklad upphandling innehålla?
I annonsen eller förfrågningsunderlaget ska vid förenklad upphandling anges; hur anbud får
lämnas; den dag då anbud senast ska ha kommit in samt den dag till och med vilken anbudet
ska vara bindande.
Bland annat bör följande uppgifter framgå av annonsen vid förenklad upphandling: den upphandlande myndigheten/enhetens namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, fax och
kontaktperson; var förfrågningsunderlag och ytterligare information kan erhållas (eventuell
länk); beskrivning av det som upphandlas (vilken vara, tjänst eller byggentreprenad); den
upphandlande enhetens egna referens- eller diarienummer; leveranstid eller avtalsperiod och
avtalets omfattning.
Vad är Government Procurement Agreement (GPA) och omfattas upphandlingen av det?
Government Procurement Agreement (GPA) är Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling. GPA-reglerna är införlivade i EG:s upphandlingsdirektiv som i sin tur är införlivade i upphandlingslagstiftningen.
Vilka tidsfrister gäller för att lämna anbud vid annonsering över tröskelvärdena?
De tidsfrister som anges i lagen är minimitider. Hur lång en tidsfrist ska vara ska avvägas mot
hur pass komplex upphandlingen är och hur lång tid som kan antas behövas för att utarbeta
ett anbud.
Tidsfristen räknas från den dag annonsen skickas till TED (dag noll). Dag ett blir följande dag
oavsett om det är en helgdag eller inte. Vid öppet förfarande ska tidsfristen vara minst 52
dagar.
Vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering ska tidsfristen
vara minst 37 dagar för att komma in med anbudsansökningar. De utvalda leverantörerna i
ett selektivt förfarande ska sedan ha minst 40 dagar på sig att lämna anbud.
Om annonsen utarbetas och skickas med elektroniska medel kan tidsfristen förkortas med sju
dagar för såväl anbud som anbudsansökningar. Om den upphandlande myndigheten med
elektroniska medel ger fri, direkt och fullständig tillgång till hela förfrågningsunderlaget kan
fristen förkortas med ytterligare fem dagar.
Om den upphandlande myndigheten har förhandsannonserat kan tidsfristen förkortas för att
lämna anbud vid öppet eller selektivt förfarande. Tidsfristen bör då vara minst 36 dagar och
aldrig kortare än 22 dagar.
I vissa andra fall vid selektivt förfarande eller förhandlat förfarande med föregående annonsering finns möjlighet att förkorta tidsfrister, t.ex. tidsbrist som beror på omständigheter som inte kunnat förutses av den upphandlande myndigheten.

Förhandsinsyn
Vad är förhandsinsyn?
Förhandsinsyn är en frivillig annons där den upphandlande myndigheten eller enheten öppet
tillkännager att den anser att den har rätt att upphandla ett kontrakt utan föregående annonsering och därför inte tänker annonsera den aktuella upphandlingen. Något tillspetsat kan
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förhandsinsyn alltså beskrivas som en annons om avsikten att inte annonsera. Förhandsinsyn
ska inte blandas ihop med förhandsannonsering.
Måste man använda förhandsinsyn?
Nej, det är frivilligt för upphandlande myndigheter och enheter.
När kan förhandsinsyn användas?
Förhandsinsyn kan användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den
får upphandla utan föregående annonsering (4 kap 5-9 §§ LOU respektive 4 kap 2-3 §§ LUF)
eller direktupphandla (15 kap 3 § andra stycket LOU och LUF) på grund av att det föreligger
någon undantagssituation, t.ex. synnerlig brådska eller tekniska skäl, eller om kontraktsvärdet
understiger direktupphandlingsgränsen. Förhandsinsyn kan dock inte användas om den upphandlande myndigheten eller enheten anser att den aktuella kontraktstypen inte omfattas av
upphandlingsplikt över huvud taget, t.ex. om det är fråga om ett hyresavtal eller fastighetsköp
(bl.a. 1 kap 6 § LOU eller 1 kap 19 § LUF).
Hur går förhandsinsyn till?
Förhandsinsynen ska publiceras på motsvarande sätt som sedvanliga upphandlingsannonser,
dvs. i TED om det är fråga om en upphandling som omfattas av EU:s upphandlingsdirektiv,
och i en allmänt tillgänglig nationell databas om det är fråga om en upphandling under tröskelvärdena eller avseende B-tjänster. Förhandsinsynen ska bland annat innehålla uppgifter
om vilken leverantör som myndigheten eller enheten planerar att tilldela kontraktet till och
en motivering till varför kontraktet inte behöver föregås av en annonserad upphandling.
En avtalsspärr om tio dagar löper efter publiceringen av förhandsinsynen. Under denna period kan leverantörer bevaka annonsen och begära överprövning av upphandlingen och avtal
får inte tecknas mellan myndigheten eller enheten och leverantören. En förhandsinsyn förutsätter alltså att avtalet med leverantören ännu inte har ingåtts.
Vad blir konsekvenserna av en korrekt genomförd förhandsinsyn?
Om ingen ansökan om överprövning har kommit in till förvaltningsrätten innan avtalsspärren
har löpt ut, kan upphandlingen inte överprövas och avtalet kan inte heller ogiltigförklaras.
Detta gäller under förutsättning att myndigheten eller enheten har iakttagit avtalsspärren och
inte ingått avtalet innan spärren har löpt ut. Genom att öppet tillkännage sin avsikt att upphandla utan något annonserat upphandlingsförfarande och därefter iaktta en avtalsspärr kan
upphandlande myndigheter och enheter alltså undvika att riskera ogiltigförklaring av ingångna avtal.
Om den upphandlande myndigheten eller enheten ingår ett avtal trots att den inte hade rätt
att direktupphandla/upphandla utan föregående annonsering (så kallad otillåten direktupphandling) kan en upphandlingsskadeavgift dömas ut efter ansökan av Konkurrensverket, även
om en förhandsinsyn har genomförts på ett korrekt sätt. Förhandsinsynen utestänger inte heller möjligheten för leverantörer att begära skadestånd i allmän domstol om denne anser sig
ha lidit skada av en otillåten direktupphandling.
Får ett för sent inkommet anbud beaktas?
Nej, detta gäller även om förseningen har skett utan anbudsgivarens vållande. Principerna för
offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika vilket inte är möjligt om
leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.
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Leverantörskvalificering/urval
Vilka krav får ställas på en leverantör?
Kraven som får ställas på en leverantör i leverantörskvalificeringsdelen måste följa de grundläggande principerna med hänsyn tagen till det som upphandlas. För att kunna kvalificera
anbudsgivare/-sökande måste den upphandlande myndigheten/upphandlande enheten ställa
tydliga krav. De som uppfyller kraven får vid förenklad och öppen upphandling gå vidare och
få sina anbud prövade. Vid urvals-, selektiv och förhandlad upphandling får de normalt möjlighet att skicka in anbud. För varje krav som ställs ska den upphandlande myndigheten/upphandlande enheten redogöra för anbudsgivarna/-sökandena hur de ska visa att de uppfyller
kraven. Till varje krav kopplas alltså ett bevis. Den upphandlande enheten kan således kräva;
ni ska ha erfarenhet av liknande arbeten, därför ska ni skicka in handlingar som styrker detta
eller ni ska visa att ni har angivna ekonomiska resurser att klara av uppdraget, därför ska ni
skicka in er årsredovisning etc. Ett bevis går inte att pröva i sig om det inte kopplas till ett
krav. I LOU och LUF beskrivs detta i kapitel 10 och 11.
Ska kontroll göras i varje enskild upphandling om eventuellt brott för uteslutning föreligger?
Nej. Bestämmelserna innebär inte att myndigheten rutinmässigt är skyldig att be leverantörerna ge in handlingar som visar att det inte finns grund för uteslutning på grund av brott. En
utredningsskyldighet föreligger endast när det förekommer grundad anledning anta att uteslutningsgrundande brott föreligger. På vilket sätt den upphandlande myndigheten har kommit fram till en sådan grundad anledning saknar betydelse. Det kan ha uppnåtts t.ex. till följd
av uppgifter som lämnats i massmedia eller av andra leverantörer. En viss prövning av substansen i uppgifterna är också lämpligt innan en utredning startar. Finns misstanke om brott
bör leverantören åläggas att visa att grundad anledning för misstanke inte föreligger.

Anbudsprövning
Får en upphandlande myndighet/enhet begära att ett anbud kompletteras?
Av 9 kap. 8 § i LOU och LUF lag framgår att en upphandlande enhet får tillåta att en anbudssökande eller anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat
uppenbart fel i anbudsansökan eller anbudet. Av andra stycket respektive paragraf framgår att
den upphandlande myndigheten/enheten också får begära att en anbudsansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Vidare får den upphandlande myndigheten/enheten begära att en leverantör
förtydligar eller kompletterar intyg, skriftliga bevis och andra handlingar som getts in.
Generaladvokat Lenz har i ett förslag till avgörande (i mål C-87/94) anfört bl.a. följande beträffande begreppen ”förtydligande” (precisering) respektive ”komplettering”. ”Från semantisk
utgångspunkt anser jag att termen ’precisera’, som används i rådets och kommissionens gemensamma förklaring, måste förstås i meningen att lämna detaljuppgifter som gör det möjligt
att mer klart beskriva föremålet det handlar om, eller att med större exakthet definiera föremålet. Vad gäller den andra termen i det gemensamma uttalandet, nämligen ’komplettera’,
ser jag det som att inkomma med kompletterande uppgifter som tidigare inte varit tillgängliga. De två termerna har det gemensamt att det inte handlar om att ersätta tidigare uppgifter,
utan tvärtom konkretisera dem på ett eller annat sätt. Denna reflektion att varken preciseringar eller kompletteringar har till följd att tidigare fakta ersätts av nya, stöds av den objektiva
reflektionen att möjligheten att byta ut vissa uppgifter potentiellt kan missgynna andra anbudsgivare”.
Skillnaden mellan första och andra styckena i lagrummen ovan är att det första stycket medger att tidigare fakta ersätts med nya, dock endast om den ursprungliga informationen är uppenbart felaktig och inte innebär att innehållet i anbudet väsentligen ändras. I andra stycket
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avses med förtydligande eller kompletteringar endast att tidigare lämnade uppgifter konkretiseras, d.v.s. inte att tidigare lämnade uppgifter ändras eller ersätts av nya uppgifter. Motsvarande bestämmelser finns i 15 kap. 12 § i respektive lag.
Får ett onormalt lågt anbud förkastas?
En upphandlande myndighet/enhet får, enligt 12 kap 3 § respektive lag, förkasta ett anbud
om den finner att priset är onormalt lågt, dock först sedan enheten skriftligen begärt förklaring till det låga anbudet och inte fått tillfredsställande svar. Hänsyn får tas endast till förklaringar som kan godtas på objektiva grunder, såsom kostnaderna i tillverkningen eller utförandet, de tekniska lösningarna, och originaliteten i anbudsgivarens förslag. Bestämmelsen innebär dock ingen skyldighet att förkasta låga anbud. Det finns inget förbud i upphandlingslagarna mot att anta onormalt låga anbud.
Ska utvärderingskriterierna viktas vid utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet?
Om ett kontrakt över tröskelvärdena ska tilldelas med grunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska den upphandlande myndigheten respektive enheten ange hur de olika kriterierna kommer att viktas inbördes vid bedömningen av vilket anbud som är mest fördelaktigt
(s.k. obligatorisk viktning). Kriterieviktningen får anges som ett intervall med en lämplig största tillåtna spridning. Om det enligt den upphandlande myndigheten respektive enheten inte
är möjligt att ange hur kriterierna kommer att viktas, ska dessa anges i fallande
prioritetsordning. Viktningen av kriterierna anges normalt i annonsen om upphandlingen eller i förfrågningsunderlaget. Samma regler gäller för upphandling över tröskelvärdena inom
den klassiska sektorn och försörjningssektorerna (12 kap. 2 § i respektive lag).
För upphandling som inte omfattas av direktivet (15 kap. i lagarna, tidigare 6 kap. LOU) är
dessa tillvägagångssätt alternativa. I respektive lag anges att myndigheten eller enheten ska
ange antingen hur de olika kriterierna viktas eller så ska kriterierna anges i fallande prioritetsordning. Även här får kriterieviktningen anges som ett intervall med en lämplig största
tillåtna spridning.
Här ska information lämnas om kriterieviktningen eller prioritetsordningen i annonsen om
upphandling, i ansökningsinbjudan eller i förfrågningsunderlaget.
Vilka metoder kan användas för att utvärdera anbud (”utvärderingsmodeller”)?
En upphandlande myndighet ska på ett transparent och förutsebart sätt ange vilka kriterier
(tilldelningskriterier) som den kommer att tillmäta betydelse och deras inbördes vikt vid bedömningen av vilket anbud som har lägst pris eller är mest ekonomiskt fördelaktigt. För att
göra anbuden jämförbara används en modell där det specificeras hur anbud kommer att värderas utifrån en sammanvägning av hur väl de uppfyller respektive kriterie.
Regelverken om offentlig upphandling innehåller inte några närmare formregler för hur bedömningen av anbud ska gå till eller hur en utvärderingsmodell ska vara konstruerad. En
upphandlande myndighet kan i princip välja vilken metod som helst för att jämföra anbud så
länge den kan anses uppfylla de grundläggande principerna som kan härledas ur EU-fördraget och upphandlingsdirektiven.
Modeller för att värdera anbud kan delas in i två olika kategorier, relativa respektive absoluta
utvärderingsmodeller. I den relativa utvärderingsmodellen värderas anbuden i relation till övriga anbud. Detta innebär att rangordningen mellan två anbud kan påverkas av vilka andra
anbud som lämnats. I den absoluta utvärderingsmodellen görs en individuell utvärdering av
varje enskilt anbud. Utvärderingen är följaktligen inte beroende av annan anbudsgivares kvalitet eller totalpris.
Läs mer om utvärderingsmodeller:
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Konkurrensverkets yttrande dnr 319/2009 (850 kb)
Uppdragsforskningsrapport: En logisk fälla - Relativ poängsättning av pris vid anbudsutvärdering i offentlig upphandling (1 Mb)
Får ett upphandlingskontrakt överlåtas?
Ett upphandlingskontrakt får som huvudregel inte överlåtas till en annan part. En avtalsöverlåtelse eller partsbyte till annan juridisk person kan leda till sådana väsentliga förändringar av
de grundläggande villkoren att upphandlingen måste göras om (se bl.a. EU-domstolens dom i
mål C-454/06 Pressetext).
Kan ändringar i kontraktet göras?
EU-domstolen har fastställt följande principer för att avgöra huruvida en ändring av ett avtalsvillkor i ett befintligt kontrakt är att anse som betydande:
En ändring av villkoren som, om de hade förekommit i den ursprungliga upphandlingen,
skulle ha gjort det möjligt att godkänna andra anbudsgivare än dem som ursprungligen godkändes eller att anta ett annat anbud än det som ursprungligen antogs. Den leverantör som
övertar ett upphandlingskontrakt får då en gynnsam situation eftersom denne inte behövt bli
antagen som leverantör i den ursprungliga upphandlingen.
Det ursprungliga kontraktet ändras så att tillämpningsområdet i väsentlig del utsträcks så att
det omfattar tjänster som inte först avsågs.
En ändring kan även anses vara betydande om den medför att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den anbudsgivare som tilldelats kontraktet på ett sätt som inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet.
När det gäller ändringar av pris- och andra avtalsvillkor framgår det av en annan dom från
EU-domstolen (C-84/03, Kommissionen mot Spanien) att prishöjningar med högst tio procent
i visst fall utgör en betydande ändring av de ursprungliga villkoren för upphandlingen. Omräkning till annan valuta eller ytterst små prisförändringar innebär emellertid inte att villkoren
ändras betydligt.

Giltighetstid för anbud
Får man förlänga ett anbuds giltighetstid?
Det förekommer att de ingivna anbudens giltighetstid löper ut innan den upphandlande
myndigheten har möjlighet att ingå kontrakt, särskilt gäller detta när upphandlingen är föremål för överprövning. Om giltighetstiden ska förlängas är detta främst en fråga mellan den
upphandlande myndigheten och anbudsgivarna. Vid sådana förlängningar måste dock myndigheten beakta de grundläggande principerna, dvs. i första hand principen om likabehandling.
En särskild fråga är om samtliga anbudsgivare måste gå med på en förlängning. Av viss kammarrättspraxis kan utläsas att det görs skillnad mellan förlängningar som sker före ett tilldelningsbeslut och förlängningar som sker efter sådant beslut. För det fall att den ursprungligt
angivna giltighetstiden gått ut före tilldelningsbeslutet har krävts att samtliga anbudsgivare går
med på att förlänga giltighetstiden, annars bör upphandlingen göras om (se t.ex. Kammarrätten i Göteborg, mål nr 6802-04). Kravet på samtliga anbudsgivares samtycke till en förlängning torde inte göra sig gällande med samma styrka när den ursprungliga giltighetstiden gått
ut efter tilldelningsbeslutet. Då har i flera fall bedömningen gjorts att det faktum att inte alla
anbudsgivare gått med på en förlängning i sig inte innebär att upphandlingen måste göras om
(se t.ex. Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4278-09; Kammarrätten i Göteborg, mål nr 537506 samt Kammarrätten i Jönköping, mål nr 3521-08).
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En förlängning av giltighetstiden får inte påverka tidsplanen för leveransen av det som ska
upphandlas. En förlängning av giltighetstiden kan inte heller kombineras med en möjlighet
för leverantörerna att ändra i anbuden.

Offentlighet och sekretess
Vad är en allmän handling?
Det framgår av Tryckfrihetsförordningen vad som är att anse som ”allmän handling”. Begreppet handling innefattar varje informationsinnehåll hos en myndighet som fixerats på något
slags medium, oavsett vilken form det än framträder. För att handlingen ska vara allmän fordras att den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos
myndigheten.
När blir förfrågningsunderlaget allmän handling?
Förfrågningsunderlaget är inte en allmän handling före det datum då det expedierats så att
anbudsgivarna kan få tillgång till det. Före denna tidpunkt är förfrågningsunderlaget att betrakta som internt arbetsmaterial. Det är således inte offentligt, även om det skulle vara färdigställt. Vid selektiv upphandling, förhandlad upphandling och urvalsupphandling är förfrågningsunderlaget inte offentligt förrän det skickas ut till den eller de anbudssökande som
kvalificerat sig för att få lämna anbud.
Vad menas med absolut sekretess?
Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess (även kallad strikt sekretess) fram till dess att den upphandlande myndigheten/enheten beslutat att tilldela kontraktet
till en viss leverantör eller anbuden dessförinnan offentliggjorts. Detta innebär att uppgifter
som rör anbud inte i något fall får lämnas till någon annan än den som lämnat anbudet eller
erbjudandet innan alla anbud offentliggjorts eller beslut om leverantör och anbud fattats eller
när upphandlingen avslutats.
Kan man begära att få ta del av allmän handling efter det att upphandlingen avslutats?
En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller föremål för sekretess (hemlig).
Handlingen eller delar därav kan bara vara föremål för sekretess och hållas hemlig om det
finns stöd för det i någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller i annan
lag dit OSL hänvisar. I annat fall är handlingen offentlig och ska lämnas ut.
Att den absoluta sekretessen upphör innebär inte att den upphandlande myndigheten/enheten kan lämna ut uppgifter om leverantörerna eller de anbud som inkommit utan att pröva
om sekretess fortfarande föreligger enligt någon bestämmelse i OSL. Sekretess kan gälla till
förmån för det allmännas ekonomiska intresse eller gälla till förmån för enskildas ekonomiska
intresse. För det fall någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns
stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast.

Ramavtal
Vad är ett ramavtal?
Ramavtal definieras i 2 kap. 15 § den LOU ”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan
en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa
villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod.”
Upphandlingsförfarandet förändras inte om det rör sig om ett ramavtal. Det förändrar dock
hur en upphandlande enhet ställer upp förfrågningsunderlaget samt hur man kommer att använda ramavtalet, beroende på hur avropet bestämts, till exempel genom en fastställd avropsordning eller genom förnyad konkurrensutsättning.
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Ramavtalets löptid har bestämts till max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler)
om det inte finns särskilda skäl.
Hur beställer man från ett ramavtal?
Om man är behörig att handla från ett ramavtal måste man först fastslå vilken form av ramavtal det är. Används en fast rangordning eller en förnyad konkurrensutsättning?
Används rangordningen framkommer det i tilldelningsbeslutet vilken leverantör som ska tillfrågas. Det är då den som måste tillfrågas först. Om den leverantören inte kan leverera kan
nästa leverantör på listan tillfrågas. Upphandlingskontrakt kan slutas utan att avtalsspärr inträder samt utan skyldighet att informera samtliga på avtalet antagna leverantörer om att avrop sker och att upphandlingskontrakt tecknats.
Om en förnyad konkurrensutsättning används beskrivs kriterierna för tilldelning av upphandlingskontrakt i förfrågningsunderlaget. Myndigheten som vill använda ramavtalet måste på ett
tydligt sätt beskriva sitt behov, (vad som ska avropas och för hur länge) för att uppfylla de
grundläggande principerna om likabehandling och transparens. Detta förmedlas därefter
skriftligen till samtliga antagna leverantörer, tillsammans med ett sista datum för svar.
Behovet behöver inte offentliggöras i nationell databas eller i TED. Det måste dock komma
samtliga på avtalet berörda leverantörer tillhanda.
Tidsfristen ska vara tillräcklig med hänsyn tagen till avropets art och omfattning. Svaren från
leverantörerna öppnas efter sista dag samt gås igenom utifrån de kriterier som angavs i upphandlingen för att utse vilken leverantör som ska tilldelas upphandlingskontraktet.
Måste man följa den procedur som finns angiven i ramavtalet för att avropet ska genomföras i enlighet med LOU?
Ja, för det fall att avvikelse sker från den avropsrutin som är uppställd i förfrågningsunderlaget genomförs inte längre ett avrop från ramavtalet, utan det blir fråga om en ny upphandling
och då måste regler i LOU följas (annonsering, tilldelningsbeslut m.m.).

Korruption, jäv och otillbörlig påverkan
Får en konsult som medverkar vid utformningen av förfrågningsunderlaget även delta i upphandlingen?
Om konsulthjälp behövs för utformningen av t.ex. förfrågningsunderlaget bör den upphandlande myndigheten/enheten vara medveten om att otillbörliga fördelar kan uppkomma för
konsulten om denne sedermera har för avsikt att lämna anbud i upphandlingen. Konsulten
kan p.g.a. detta komma att uteslutas från deltagande i upphandlingen. En förutsättning för att
kunna pröva ett anbud från en person/ett företag som t.ex. biträtt vid utformningen av förfrågningsunderlaget är att denne inte genom det tidigare arbetet har skaffat sig en otillbörlig
konkurrensfördel. Om en konsult som anlitas för utformning av förfrågningsunderlaget inte
kommer att kunna delta som anbudsgivare i den senare upphandlingen p.g.a. otillbörliga
konkurrensfördelar, bör förfrågningsunderlaget för upphandlingen av denna konsult innehålla
en upplysning om detta. Informationen gör det då möjligt för konsulten att välja vilken av de
bägge upphandlingarna som är mest intressant att delta i. Se även EG-domstolens dom i mål
C-21/03 och C-34/03.
Får en tidigare anställd utföra uppdrag utan föregående upphandling?
En person som tidigare varit anställd hos den upphandlande myndigheten/enheten kan inte
anlitas utan att en regelrätt upphandling görs. Upphandlande myndigheter/enheter bör vara
försiktiga med att tillåta en anställd eller tidigare anställd medverka vid och påverka t.ex. förfrågningsunderlaget inför en upphandling som han själv eller någon närstående person kan
delta i som anbudsgivare, eftersom det kan strida mot kravet på likabehandling. En upphand24
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ling bygger på förtroende mellan beställare och tänkbara leverantörer och det offentliga bör
genomföra upphandlingar så att misstro mot dess opartiskhet inte kan uppstå.
Finns det regler beträffande mutor?
Upphandlingslagstiftningen innehåller inga uttryckliga bestämmelser om mutor och annan
korruption. Av 1 kap. 9 § och 1 kap. 24 § framgår dock att en upphandling ska göras med
utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.
En företrädare för en upphandlande myndighet/enhet bör dock iaktta stor försiktighet med att
ta emot presenter eller andra förmåner från tänkbara leverantörer. Det bör observeras att bedömningen av vad som betraktas som mutbrott är hårdare beträffande offentliganställda än
inom det privata näringslivet.
Institutet mot Mutor uppger avseende mässbesök, resor och dylikt att sådana kan vara tillåtna,
om det anses som befogade åtgärder och det är ett seriöst program som inte innehåller för
många kringarrangemang av nöjeskaraktär. Institutet rekommenderar att deltagarnas arbetsgivare står för resa och uppehälle.

Försörjningssektorerna
Vem är upphandlande enhet inom försörjningssektorerna?
Reglerna för upphandling inom försörjningssektorerna omfattar organisationer som bedriver
verksamhet inom områdena vatten-, energi- transport- och posttjänster. Upphandlande enheter inom försörjningssektorerna är statliga, kommunala och andra myndigheter, landsting
samt vissa offentliga bolag (t.ex. statligt ägda bolag), stiftelser, föreningar och samfälligheter.
Vidare kan privata företag som bedriver verksamhet med särskilt rättighet eller ensamrätt vara
upphandlande enheter inom försörjningssektorerna. Förutsättning är att den särskilda rättigheten eller ensamrätten har beviljats enligt lag eller annan författning, att rätten att utöva
verksamheten är begränsad till ett eller flera företag och att den väsentligt påverkar andra företags möjligheter att bedriva samma typ av verksamhet.

Klagomål på offentliga upphandlingar
Hur ansöker man om överprövning?
En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätt (tidigare länsrätt) av en pågående
upphandling, om han anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot de
grundläggande principerna eller bestämmelser enligt LOU eller LUF och om detta samtidigt
har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada, 16 kap. 1 § LOU respektive LUF. Om domstolen finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett och att skada
uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen skall göras om eller rättas till. Om överprövningen gäller den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att
avbryta en upphandling, kan förvaltningsrätten besluta att ogiltigförklara beslutet. Samma
regler för överprövning gäller oavsett upphandlingens värde och oavsett om det är fråga om
en A- eller B-tjänst. En utländsk leverantör har samma möjligheter som en svensk leverantör
att få sin talan prövad enligt LOU och LUF.
Vem har rätt att föra talan?
Rätt att föra talan i överprövningsmål tillkommer endast leverantörer. Med leverantör förstås
enligt 2 kap. 11 § LOU resp. LUF ”den som på marknaden tillhandahåller varor eller tjänster
eller utför byggentreprenader”. Leverantörsbegreppet är mycket vidsträckt. Detta för att även
leverantörer som inte haft möjlighet att lämna anbud ska ha möjlighet att begära överprövning. Detta innebär att även potentiella leverantörer kan ansöka om överprövning. En branschorganisation kan inte föra talan, men kan givetvis fungera som ombud för en leverantör.
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En leverantör behöver inte ha lämnat anbud för att ha rätt att ansöka om överprövning av en
upphandling.
Var ska ansökan ges in?
En ansökan om överprövning ska ges in till den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sitt hemvist. En leverantör som begär överprövning ska
således lämna eller skicka sin ansökan direkt till den behöriga domstolen. Adress och kontaktuppgifter finns på Sveriges domstolars webbplats (www.domstol.se).
Vad bör en ansökan innehålla?
En ansökan om överprövning till förvaltningsrätt ska göras skriftligen och bör innehålla följande:
Sökandens namn. Oftast är det ett företag som ansöker och då anges företagets fullständiga
namn, organisationsnummer, aktuell adress och telefonnummer. Om det är en enskild person, fysisk person, anges personnummer istället för organisationsnummer. Kontaktuppgifterna
är mycket viktiga, eftersom domstolen snabbt kan behöva få kontakt.
Samtliga kontaktuppgifter avseende den upphandlande myndigheten (namn, telefonnummer,
postadress, e-postadress).
Uppgifter om den upphandling som överklagas. En beskrivning ska lämnas beträffande på
vilket sätt sökanden anser att den upphandlande enheten brutit mot LOU och hur detta har
inneburit eller kan komma att innebära en skada för leverantören. Av förvaltningsdomstolarnas avgöranden i överprövningsmål framgår att domstolarna inte tar hänsyn till sådana grunder som inte särskilt åberopats av sökanden. Det är således viktigt att tydligt och fullständigt
beskriva det eller de fel som anses ha skett. Kopior av de bevis och handlingar som finns för
att styrka att fel har begåtts kan ges in. I mer komplicerade fall kan det finnas skäl att ta hjälp
av en branschorganisation eller annat ombud.
Hur går överprövningen till och vem betalar?
Processen hos förvaltningsdomstolar (förvaltningsrätt, kammarrätt och Regeringsrätt) är normalt skriftlig och vardera parten betalar sina eventuella kostnader, t.ex. ombudsarvoden.
Domstolarna tar inte ut några avgifter för att pröva ansökan.
Hur överklagar man en dom eller ett beslut?
En dom eller ett beslut som meddelats av förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten
och som sista instans Regeringsrätten. För att ett mål ska tas upp i kammarrätt och Regeringsrätten måste dock prövningstillstånd meddelas först.
Vid ett överklagande till kammarrätt eller till Regeringsrätten ska klaganden bl.a. ange de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas. Kammarrätten ska
meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Prövningstillstånd meddelas också om det finns anledning att
ändra förvaltningsrättens dom eller beslut eller om det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet. Meddelas inte prövningstillstånd står förvaltningsrättens beslut fast.
Regeringsrätten ska meddela prövningstillstånd om det är av vikt för ledning av rättstil-lämpningen att talan prövas av Regeringsrätten. Prövningstillstånd ska också meddelas om det föreligger synnerliga skäl till sådan prövning, såsom att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Meddelas inte prövningstillstånd står
kammarrättens beslut fast.
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Skadestånd
Vem kan begära skadestånd?
En leverantör som anser sig ha lidit skada kan föra talan om skadestånd mot den upphandlande myndigheten. Det är leverantören som ska bevisa att en överträdelse har skett och sedan göra sannolikt att denna överträdelse även har orsakat den påstådda skadan, d.v.s. förlusten av ett kontrakt och därmed sammanhängande vinst.
När och var ska talan väckas?
Talan ska väckas vid allmän domstol, d.v.s. tingsrätt som första instans, normalt inom ett år
från den tidpunkt då upphandlingskontrakt slöts. Om talan inte väcks inom denna tidsfrist har
leverantören förlorat rätten att föra talan. Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätt och
Högsta domstolen är sista instans.

Miljö- och sociala hänsyn
Vilka möjligheter ger lagstiftningen att ta hänsyn till miljöfaktorer vid offentlig upphandling?
Det finns bestämmelser om miljöhänsyn i såväl LOU som LUF. De omfattar bland annat tekniska specifikationer och möjlighet att använda specifikationer för miljömärkning, information om miljöskydd, miljöskyddsåtgärder/miljöledning, utvärderingskriterier och särskilda
villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Bestämmelserna bygger på EG:s upphandlingsdirektiv där beaktandesats nr 1 hänvisar till EG-domstolens dom i Concordia-målet C-513/99 där
domstolen definierar några viktiga principer för uppställandet av miljökrav. En upphandlande
myndighet kan beakta miljökriterier, under förutsättning att dessa
• har ett samband med kontraktets föremål
• är uttryckligen angivna
• är förenliga med de grundläggande EG-rättsliga principerna, särskilt icke-diskrimineringsprincipen,
• inte ger myndigheten en obegränsad valfrihet, dvs kriterierna är objektiva och mätbara.
Konkurrensverket har gett ut en särskild broschyr om miljökrav i offentlig upphandling och på
vår webbplats finns mer information. Proposition 2006/07:128 (bl a sid 194 ff) innehåller en
hel del information i frågan och Miljöstyrningsrådet ger vägledning och tillhandahåller kriterier för miljöanpassad upphandling (www.msr.se)
Vad innebär ”sociala hänsyn” i samband med offentlig upphandling?
Svar: Att ta så kallade sociala hänsyn i samband med en offentlig upphandling är ett sätt för
det allmänna att bland annat främja goda arbetsförhållanden eller tillgodose olika behov hos
medborgarna. Rättspraxis beträffande sociala hänsyn har främst utvecklats av EU-domstolen
och sedermera har bestämmelser införts i upphandlingslagstiftningen.
Upphandlingslagstiftningen innehåller bland annat bestämmelser om att tekniska specifikationer bör bestämmas med hänsyn till tillgänglighet för personer med funktionshinder eller att
upphandlande myndigheter eller enheter får ställa särskilda sociala villkor för hur ett kontrakt
får fullgöras. Det finns också möjlighet att utesluta en leverantör vid brott mot den sociala
lagstiftning eller på grund av allvarliga fel i yrkesutövningen som rör sociala frågor. Genom
en särskild förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt åläggs vissa statliga myndigheter att i sina upphandlingskontrakt ställa villkor som syftar till att motverka diskriminering hos leverantören.
Det finns bestämmelser i LOU respektive LUF om att upphandlande myndigheter och enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid sina upphandlingar där det är motiverat
med hänsyn till upphandlingens art.
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Vad kan ett särskilt villkor om sociala hänsyn innebära?
Begreppet sociala hänsyn är brett och kan innefatta t.ex. arbetsrättsliga frågor såsom kollektivavtal och arbetsmiljöfrågor, frågor kring tillgänglighet och funktionshindrade, frågor kring
arbetsförhållanden och etik i (framförallt) utvecklingsländer, frågor om verksamhetsövergång
och övertagande av personal, frågor om jämställdhet och diskriminering i arbetslivet samt åtgärder för att bekämpa arbetslöshet och främja integration m.m. Upphandlingsdirektiven ger
möjligheter för medlemsstater att föreskriva om att reservera kontrakt till så kallade skyddade
verkstäder vilket dock inte har införts i Sverige.
Är det möjligt att upphandla lokala företag?
Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara ”lokalproducerad” eller ”närodlad” är
diskriminerande och därmed inte tillåtet vid offentlig upphandling. Det är inte heller säkert
att transporten är den mest miljöpåverkande faktorn för den aktuella varan eller tjänsten och
då leder ett avståndskrav till fel prioritering. Det är däremot fullt tillåtet att skriva kontrakt
med lokala företag som lämnat anbud och i övrigt uppfyller samtliga krav i förfrågningsunderlaget och lämnar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet eller det med lägst pris.
Upphandlande myndigheter/enheter kan skapa goda förutsättningar för lokala, ofta mindre
företag, exempelvis en livsmedelsproducent eller ett städbolag, att lägga anbud genom att
utforma förfrågningsunderlaget på ett sådant sätt att fler kan lägga anbud. Exempel på det kan
vara att det är möjligt att lämna anbud på viss del av sortimentet eller för ett visst geografiskt
område. Samordning av interna leveranser mellan flera leverantörer kan också underlätta för
mindre leverantörer då dessa kanske behöver samarbeta mer för att klara efterfrågade volymer och leveranser. Detta framgår även av upphandlingsreglerna.
Vad är en antidiskrimineringsklausul?
En antidiskrimineringsklausul i ett offentligt kontrakt är ett villkor (en förpliktelse) som den
leverantör som tilldelas kontraktet måste acceptera och som reglerar hur kontraktet ska utföras i vissa avseenden. Den vanligaste typen av antidiskrimineringsklausul är ett kontraktsvillkor som förpliktigar leverantörer att följa antidiskrimineringslagarna under kontraktets fullgörande.

Uppföljning av kontrakt
Varför är det viktigt att kontrollera och följa upp ett kontrakt?
Uppföljning är många gånger en försummad del i upphandlingsprocessen trots att det handlar om att säkerställa att åtaganden som omfattas av ett kontrakt följs. Utan uppföljning kan
det hända att leverantörer inte tar ställda krav på allvar och det kan också strida mot likabehandlingsprincipen och ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande att inte säkerställa att
leverantörens uppgifter kan kontrolleras. Det framgår av EG-domstolens dom C-448/01
Dåliga uppföljningsrutiner kan också innebära att leverantörer kan erhålla eller upprätthålla
ett kontrakt på felaktiga grunder vilket drabbar seriösa företag och deras vilja att delta i offentlig upphandling.

Inköpscentraler
Hur fungerar en inköpscentral?
En inköpscentral är en upphandlande myndighet som anskaffar varor och/eller tjänster som är
avsedda för upphandlande myndigheter eller enheter, eller medverkar vid upphandling eller
ingår ramavtal om byggentreprenader, varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande
myndigheter eller enheter.
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Inköpscentraler kan förekomma såväl inom klassiska sektorn som inom försörjningssektorerna. En inköpscentral måste emellertid alltid vara en upphandlande myndighet.
Syftet med inköpscentraler är att effektivisera den offentliga sektors upphandling av vissa varor och tjänster och leda till minskade administrationskostnader och bättre inköpsvillkor.
Samverkan inom upphandlingsområdet kan underlätta inte minst för mindre upphandlande
myndigheter och enheter med begränsade resurser.
Om en upphandlande myndighet eller enhet anlitar inköpscentralen behöver inte denna
tjänst upphandlas.

Offentlig-privat samverkan
Vad är OPS/OPP/PPP?
Det finns olika samlingsnamn för denna typ av entreprenadform, OPS (Offentlig Privat Samverkan, PPP (Public Private Partnership), OPP (Offentligt Privat Partnerskap). Begreppet omfattar olika samarbetsformer mellan det offentliga och det privata näringslivet. De förutbestämda
nämnarna för denna typ av entreprenad är att riskerna fördelas på ett förutbestämt sätt och att
den privata parten kan ansvara för till exempel projektering, byggnation, drift och underhåll.
OPS är inte undantagen upphandlingslagstiftningen utan ska som utgångspunkt upphandlas i
enlighet med LOU/LUF. Drivkraften bakom upphandling av ett entreprenadprojekt såsom en
OPS är vanligtvis att upphandlaren ser det som ett medel att åstadkomma högre effektivitet
vid byggandet och driften av anläggningen.
Läs mer om OPS:
Promemoria: OPS Offentlig-privat samverkan (170 kb)
Rapport: Offenlig Privat Samverkan (370 kb)
(underlagsrapport till "Konkurrensen i Sverige 2007, rapport 2007:4")
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3 Begrepp och definitioner
Detta kapitel är genomgång av begrepp och definitioner centrala för resten av boken. ”Definitioner” ska här förstås brett, en mera korrekt term är ”begreppsbestämningar”. Vi inleder
med att diskutera hur begrepp uppkommer.

Begrepp som sådana
Detta avsnitt är i sin helhet hämtat från Flensburg (1986) men förtjänar att upprepas ännu en
gång. Det var nämligen just detta som gjorde att jag började forska.
Antag, att en forskare ska förklara för en av Nya Guineas mörkhyade urinnevånare vad ett
”bord” är för något. Kanske går dialogen ungefär så här:
– Ett bord är en fyrkantig skiva med fyra ben på.
Vår mörkhyade gentleman, som är mycket klipsk, pekar på en stol och säger:
– Jag förstår. Det där är ett bord.
– Nej, det är inget bord, det är en stol. Bord har inget ryggstöd.
Nu pekar urinnevånaren på en byrå och säger:
– Jaha, men det där är ett bord för det har skiva, fyra ben och inget ryggstöd.
– Nej, det är en byrå. Bord har inga lådor under sig.
– Jag förstår. Ett bord är en fyrkantig skiva med fyra ben, utan ryggstöd och utan lådor under.
Då kan det där inte vara något bord,
säger Nya Guineanen och pekar på forskarens runda, trebenta matsalsbord.
– Jo, det är ett bord. Skivan behöver inte vara fyrkantig och antalet ben behöver inte vara
precis fyra.
– Hur många ben måste det minst vara?
– Ja, det måste vara minst tre ben, för annars kan bordet inte stå. Men det finns ingen övre
gräns. Det beror faktiskt på hur stort bordet är. I praktiken tror jag nog inte att det finns
bord med mer än tio ben.
Vår vän från södra halvklotet pekar då på forskarens trädgårdsbord, som är en rund kvarnsten, stående på ett tjockt cementrör i mitten.
– Det där är alltså inget bord, för det har bara ett ben.
– Jo, det är ett bord! Jag hade fel när jag sa att tre ben var minsta antalet ben. Men mindre
än ett ben kan man inte ha!
Vår öinnevånare får nu syn på sonens bord, som är ett väggfast fällbord.
– Det där kan uppenbarligen inte vara något bord, för det har inget ben alls.
– Faktiskt är det också ett bord. Tydligen behöver ett bord inte ha några ben. En skiva är tillräcklig.
Forskaren drar i detta ögonblick fram skärbrädan, som sitter ovanför kökslådorna för att skära
sockerkaka till kaffet. Forskarens långväga gäst ser detta och undrar:
– Är det där också ett bord?

30

3. Begrepp och definnitioner	


Per Flensburg

Nu börjar Forskaren sväva på målet och tar hastigt sin främmande vän under armen för att
visa honom sängkammaren. Forskaren vet att där finns det i varje fall inga konstiga bord som
hänger på väggen eller inte har några ben. Men han hade glömt sitt eget skrivbord, som han
ärvt av sin far och som var en bastant möbel med tjock skiva och lådhurts på ena sidan och
skåphurts på den andra. Den mörkhyade urinnevånaren tittar på skrivbordet och småler:
– Det där är säkert inte ett bord, för det har lådor under sig!
– Hm, det där är ett bord. Det kallas skrivbord och används när man arbetar. Det skiljer sig
från en byrå genom ett ledigt utrymme i mitten.
– Om jag då fattat saken rätt är ett bord en skiva utan ryggstöd och med ett fritt utrymme
under.
– Precis, jag kan inte uttrycka det bättre själv!
Forskaren drar en lättnadens suck och skyndar sig att lotsa ut sin vän från sängkammaren innan denne får syn på sängarna, som faktiskt har ett ledigt utrymme under sig. Man går in i
biblioteket och där får vilden syn på Carl Malmstens runda bord med två små skivor.
– Det där är inget bord, för det har två skivor. Och om det är ett bord, måste alla de här andra föremålen också vara bord!
Och så pekar han på alla bokhyllorna. Forskaren som hittills visat prov på stort och änglalikt
tålamod, tappar nu allt detta och hans yttrande är definitivt inte lämpligt att återge i en akademisk lärobok.
Av denna lilla dialog lär vi oss att fastän vi alla vet vad ett bord är, kan vi inte ge en tydlig
och uttömmande definition därav. Men samtliga läsare kan säkert skilja mellan bord, stolar,
byråer, skärbrädor, bokhyllor, sängar och andra företeelser som kan anses vara ”bordlika”.
Dock är jag övertygad om att ingen kan ge en beskrivning av ”bord” på, säg 20 ord, som omfattar samtliga ”bord” och utesluter allt som inte är ”bord”. Det är egentligen märkligt. Resonemanget kan upprepas för i stort sett varje vardagligt föremål i vår omgivning. ”Föremål”
kan här ses i vid bemärkelse och innefatta även sådant som samtal, smak på kaffet, äktenskaplig lycka och mängden kvarvarande socker i sockerskålen. Ingen av dessa företeelser låter sig definieras på ett kort och uttömmande sätt.
Men när man utvecklar datasystem är ett av de viktigaste momenten definition av termer som
används i systemet. När systemet används, ska dessa definitioner gälla. Användarna måste i
systemdokumentationen få sådan hjälp att de klart kan avgöra om en viss företeelse beskrivs
av term A eller term B. Hur ska en sådan dokumentation över huvud taget kunna göras, då
man inte ens kan definiera ett så enkelt begrepp som ”bord”?
Om vi studerar tillvägagångssättet vid bord-resonemangen ovan, finner vi att ”bord” hela tiden relateras till andra företeelser i omgivningen. Det är egentligen inte möjligt att beskriva
”bord” utan att samtidigt tala om ”stol”, ”byrå”, ”skärbräda” etc. ”Bord” hänger intimt samman med hela vår västerländska kultur. En komplett definition av ”bord” skulle i själv verket
innefatta en beskrivning av hela kulturen. Det kan självfallet inte göras, men med en beskrivning av relationen mellan en samling närliggande begrepp kommer man ganska långt. Detta
kallas för en ”ontologi” och vi kommer att prata mera om det senare.
Det är intressant att jämföra med ett hologram, där man kan ta ut en liten bit av bilden och
från denna återskapa hela den ursprungliga bilden. Något liknande förekommer också i
DNA-molekylerna i våra celler. Det påstås att man från en enda cell teoretiskt sett skulle
kunna återskapa hela den varelse från vilken cellen är hämtad. All information finns i DNAmolekylerna. På något liknande sätt förefaller det vara med ”bord”. Ja, egentligen är hela vårt
språk beskaffat på detta vis. Checkland (1971) menar att sådana förhållanden är typiska för
systemsynsättet. Det finns, enligt honom, olika komplexitetsnivåer med egna regler som bara
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är relevanta på denna nivå. De är meningslösa på andra nivåer men finns där ändå som dolda eller rudimentära egenskaper. Följande lilla tankeexperiment belyser förhållandet ytterligare.

Vår verklighet formas
av vårt språk

Vårt språk formar vår
verklighet

Fig 3:1 Språkets och verklighetens dialektiska förhållande
Antag att vi inte har begreppet ”bord”. De olika företeelserna, som vi idag kallar ”bord”, skulle förmodligen finnas kvar men då heta något annat. Det fyrkantiga köksbordet skulle kanske
heta ”grylax” och ungefär betyda ”fristående arbetsplats i hushållet”. Andra exempel på ”grylax” skulle då vara ”strykbräda” eller ”tvättmaskin”. Det kräver en del fantasi att föreställa sig
en sådan tillvaro, men nog skulle det vara egendomligt att ”köksbord”, ”tvättmaskin” och
”strykbräda” skulle vara samma typ av föremål.
Resonemangen ovan visar på språkets stora betydelse för hur vi uppfattar verkligheten (fig 3:1) och hur
därmed – i viss mening – verkligheten de facto ser
ut. Språket formar vår verklighet men verkligheten
formas likaså av vårt språk. Men språket har också
andra funktioner, nämligen som medel för oss att
handla och agera i världen. Detta har Augustinus
beskrivet på ett mycket fint sätt i sina bekännelser.
Citatet från Augustinus på nästa sida visar på två viktiga aspekter, dels hur vi lär oss språket, genom utpekande (ostentativ) inlärning och hur vi använder
språket för att genom detta styra och i viss mån kontrollera vår omgivning. Vi ska inte här fördjupa oss i
en diskussion av detta, utan istället ha denna bakgrund med oss när vi går i närkamp med våra centrala begrepp och försöker ge dem en så precis och
exakt bestämning som det är möjligt utan att ge alltför mycket avkall på den rika verkligheten utanför
akademien.

Samer och snö
Det finns verkliga och riktiga exempel på samband mellan språk och verklighet. Samerna har t
ex inte ordet ”snö” i sitt språk. En same kan helt
enkelt inte prata om ”snö” på samiska. Han (eller
hon) har istället en mängd andra olika begrepp.
Om vi som sydskandinaver ser ut över ett snöfält är det en tämligen homogen massa av ”snö”.
Om samen ser på samma snöfält är det en mosaik av olika slags ”snö”. Där finns ”skarsnö”,
”kramsnö”, ”kornsnö”, ”snö som nästan smält
men sedan frusit” osv. Hans uppfattning av snöfältet kommer på grund av detta att vara väsentligt annorlunda än vår.
Eftersom samerna lever i en snörik tillvaro har
de behov av olika begrepp för olika sorters snö.
Detta underlättar deras liv. Samma sak gäller för
andra grupper av människor. Det finns indianstammar i Sydamerika som inte har något
begrepp för färgen ”grön”. Istället har de ett
antal olika begrepp för olika sorters ”grön”.
Samma sak gäller den sociala samvaron. Det
finns andra indianstammar, som inte har egennamn på individerna utan personen identifieras
med hjälp av sina gärningar.

Vårt kanske allra mest centrala begrepp är informationssystem. Men detta bygger på två andra, ännu
mer grundläggande begrepp, nämligen information
och system. Dessa två begrepp brukar i traditionell litteratur diskuteras från en akademisk
utgångspunkt, det vill säga man ger en så generell definition som möjligt. Vi ska här emellertid hålla oss inom en kontext som utgör administrativa rutiner i verksamheter. Administration
har med styrning, kontroll, övervakning och standardisering att göra. Administration är, i sin
mest positiva betydelse, den olja som får en verksamhets rutiner att fungera på avsett vis och
med minimal ansträngning. Det handlar ofta om att ”tänka efter före” och genom att offra en
del resurser på vissa administrativa rutiner kam man få igen sjufalt på slutet. Men administration kan ju inte ske om det inte finns något att administrera, dvs. en verksamhet av något
slag. Och då det är av grundläggande betydelse för oss att informationssystemet används, vill
jag börja dessa begreppsdiskussioner med just användandet dvs. begreppet ”verksamhet”.
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Verksamhet

Augustinus

Vi använder detta begrepp i en precis men något
annorlunda betydelse än i det vardagliga språket.
”Verksamhet” är för oss helt enkelt något som görs,
något som utförs och som har ett visst ändamål. Det
kan vara inom ett företag eller annan organisation
men det kan också vara i andra sammanhang (på
fritiden, samman med familjen eller på kvällen
framför datorn). Huvudsaken är att verksamheten
har ett syfte, ett ändamål och därmed producerar ett
resultat. För att åstadkomma resultatet behövs någon form av råvara, något som verksamheten bearbetar för att åstadkomma resultatet (fig 3:2). Det kan
vara använda PET-flaskor, som smälts ner och blir
till nya PET-flaskor, det kan vara skrot som blir motorblock, datorer som får nya program installerade
och studenter som blir utbildade.
Men varje verksamhet behöver också resurser i form
av redskap och tid för att genomföra den. Det kan
vara smältugnar, transporter, undervisningsrum, lärare osv. Förutom detta behövs också kunskap om
hur verksamheten ska bedrivas, dess
mål, syfte och förväntade resultat.
Detta kallar jag har för ”beskrivning”.
Andra vanliga begrepp är styr- och
kontrollinformation. Denna beskrivning utgör den kunskap som behövs
för att bedriva verksamheten och innefattar många fler saker än just bara
den aktuella beskrivningen om verk"Råvara"
samhetens förväntade resultat. Denna kunskap bildar en verksamhetsontologi, som är den bakgrund, den
världsbild och den kontext i vilken
verksamheten bedrivs och i vilken
allt som sker ska tolkas.
De flesta verksamheter kan delas
upp i aktiviteter som är avgränsade
arbetsuppgifter, utförda av en eller
flera specificerade aktörer, vilka kan
vara både människor och maskiner.

Insikten om språkets betydelse är alls inte ny. Augustinus skriver i sina bekännelser (Första boken,
avsnitt 8, Sven Lidmans översättning) följande:
”När jag med skrik, brutna stavelser och rörelser
av armar och ben än på ett, än på ett annat sätt
försökt uttrycka mina önskningar för att få dem
tillfredsställda, men varken i allt eller över alla förmådde göra min vilja gällande, kom mig minnet till
hjälp: jag hade både sett och lagt märke till att när
de själva nämnde en sak och tillika med någon
åtbörd antydde föremålet ifråga, så motsvarade
just denna sak och denna benämning varandra.
Detta blev klart för mig genom deras åtbörder.
Alla folk har ett naturspråk varigenom de med
hjälp av minspel, blickar, rörelser av kroppen eller
tonfall i rösten uttrycker sinnestillstånd av begär,
tillfredsställelse, motvilja, avsky. Så uppsnappade jag
ur olika meningar så småningom ett förråd av ord,
vilkas betydelse på så sätt blivit mig klar, och sedan
jag tvingat och vant min tunga vid bruket av dem
gav jag genom dessa ord min vilja tillkänna.
Jag trädde i förbindelse med människorna omkring
mig genom att på så vis ge uttryck åt mina önskningar, och ehuru alltjämt ett barn, beroende av
föräldrars myndighet och fullvuxnas godtycke, kom
jag genom orden allt djupare in i det stormarnas
samhälle, i vilket människosläktet lever.”

Beskrivning

Verksamhet

Resultat

Resurser

Fig 3:2 Verksamhetens förutsättningar

I många verksamheter brukar man redskap. Man behöver redskap för att skriva, för att läsa
t.ex. läsglasögon, en skön fåtölj eller en tråkig tågresa som i en viss mening kan vara redskap
för läsande. Det är möjligt att det behövs redskap till alla verksamheter, i så fall får man betrakta hjärnan som ett redskap för tänkandet. Jag är dock inte säkra på att denna generalisering kan vara fruktbar och nöjer mig tills vidare med att konstatera att många verksamheter
kräver redskap.
Däremot kräver alla verksamheter något föremål, något objekt mot vilket de riktas. Jag behöver boken eller tidningen för att läsa, jag behöver något att tänka på, jag behöver en klass
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och ett ämne för att kunna ge en föreläsning etc. Detta föremål för verksamheten kallar vi för
verksamhetsobjektet. Man kan ibland även kalla det ”objektsystemet” (Nissen &Andersen,
1977)
För att kunna styra och planera våra verksamheter behöver vi olika slags upplysningar. Om
jag ska ge en föreläsning måste jag veta när och var den ska äga rum och det är också av viss
betydelse att veta vad den ska handla om. Till allt detta behövs information. En del verksamhet sysslar enbart med denna information, t.ex. då jag ställer samman schemat för en viss
kurs, medan annan verksamhet är verksamhet i sig, t.ex. när jag håller min föreläsning. Från
studenternas synpunkt är detta också information, men då det ingår i mitt jobb att hålla föreläsningar och föreläsningen i sig är jobbet innebär detta att själva föreläsningsverksamheten
inte sysslar med information.
Syntetiska och analytiska utsagor
Filosoferna har sedan urminnes tider diskuterat hur Den berömde filosofen Immanuel Kant (1781)
man kan avgöra om en utsaga är sann eller inte. För införde en viktig distinktion mellan två klasser av
en analytisk utsaga är det lätt: Den är alltid sann. utsagor, nämligen sådana vars sanningshalt endast
Men en syntetisk utsaga är det inte lika lätt att avgöra kunde avgöras genom empiriska observationer
och sådana som var definitioner, dvs. beskrev
sanningshalten av. Det förutsätter att man är överens innebörden av ett visst begrepp med hjälp av
på ett eller annat vis om vad man talar om; man mås- andra. Den förra typen av utsagor kallade han
te ha ett gemensamt språk. Syntetiska utsagor som för syntetiska utsagor, medan den andra typen
odiskutabelt och på förhand är sanna (sanna á priori) kallades för analytiska utsagor.
finns inte eller så har i varje fall ingen hittills lyckats Utsagan ”Min cykel är blå” är således en syntetisk
utsaga eftersom dess sanningshalt endast kan
ge något exempel. Vårt vardagsspråk har vidare den avgöras genom rent faktisk observation av min
intressanta egenskapen att det kan utvidga sig själv cykel. Säger jag däremot ”Det är sommar i juni
(transcendentera), eftersom det är möjligt att i språket månad” är detta en definition av ”sommar” (visinte komplett men det är inte nödvänbeskriva nya begrepp som inte tidigare fanns. Detta serligen
digt) och alltså en analytisk utsaga. Sådana utsaanses för övrigt vara en av vetenskapens huvudupp- gor är alltid sanna.
gifter: att gradvis förfina beskrivningen av vår omgivning. En del forskare hävdar att det är möjligt att gradvis närma sig en sann och korrekt beskrivning av denna omgivning, andra menar att uppfattningen är alldeles för personberoende
för att kunna göras gemensam i alla delar.
Om vi nu återgår till verksamheten är regler om verksamheten analytiska utsagor, ty de är ju
alltid sanna. Regeln att jag ska göra föreläsningsschemat tillgängligt i god tid är sann; att jag
sedan inte alltid följer den är en annan sak. Efterföljandet eller tillämpandet av regeln i ett
specifikt fall beskrivs däremot alltid av en syntetisk utsaga. Här inträffar dock ett märkligt fenomen, nämligen att vi ofta inte är medvetna om en regel förrän vi bryter mot den (Israel,
1979, 1980, 1982). Det gör att det är ytterst svårt att ge ett fullständigt regelverk som styr en
verksamhet eftersom det finns så många oskrivna regler. Detta brukar kallas ”tyst kunskap”
(Polyani 1966, Göranzon 1983).
Det finns, som vi indikerat tidigare ett mycket nära samband mellan språk och verksamhet.
Wittgenstein (1953) kallar detta för språkspel (”language game”) och det kommer att spela en
central roll i vårt fortsatta resonemang.

Information, Data, Kunskap
I den kontext vi här befinner oss i, tänker vi alltså inte på information i allmänhet utan på information som används i en verksamhet. Den används alltid till något, dvs. det finns en intention bakom informationen. Förstår man intentionen, dvs. kan man tolka informationen korrekt – och handla därefter – har man haft stor nytta av den. Vi vill alltså koppla informationen
till ett bruksvärde för en verksamhet och är därför inte i detta sammanhang intresserade av
allmänna definitioner i stil med Batesons (1973) ”a difference that makes a difference” även
om dessa i sitt sammanhang kan vara synnerligen fruktbara.
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”Information” är intimt förknippat
med ”data” och ”kunskap” och
måste diskuteras tillsammans med
dessa begrepp. ”Data” definierar vi
till att börja med som symboler
utan mening, form eller innehåll.
Exempel på data är ”31”,”45”,
”Härlanda”, ”november”, ”focularin”. Nu associerar säkert många
läsare ”31” med ”datum i månad”,
speciellt som ”november” föreFig 3:3. Fokularinutsga i annan form
kommer lite längre fram. Detta är
emellertid inte relevant, eftersom
data då sättes in i en kontext. Data är, ”by definition”, kontextlösa.
Men data kan som sagt sättas in i en form. Det finns flera typer av former, men vi ska här endast befatta oss med syntaktiska former. Data insatta i en syntax, dvs. i en form, blir information. Datauppgifterna ovan kan således sättas in i en grammatikalisk syntax: ”Den 31 november satt 45 foculariner på Härlanda fängelse”. Detta är en utsaga, en mening, det är information. Samma data kan sättas in i en annan kontext (fig 3:3) men informationen blir ändå densamma även om formen är annorlunda.
Men det finns också en annan typ av
kontext, nämligen en betydelsemässig
kontext. Antag att vi i Post & Inrikes tidningar hittar notisen i fig 3:4. I denna
kontext kan meddelandet tolkas så att
det rent faktiskt fanns 45 foculariner internerade i Härlanda fängelse i slutet av
november.
Vi är dock inte mycket klokare än förut
eftersom vi inte vet vad foculariner är
(förhoppningsvis!). Det enda vi har fått
veta är själva det faktum att foculariner
är något som kan sitta i fängelse och att
Härlanda har flest foculariner av de tre
uppräknade fängelserna.
Antag nu att vi läser notisen i Anticimexbladet istället (fig 3:5). Informationen är
densamma, men nu blir tolkningen en
helt annan. Nu är foculariner ett slags
råttfällor och vi vet att det vid aktuell
tidpunkt fanns 45 st uppställda i Härlanda fängelse. Men hur de ser ut eller fungerar vet vi inget om.

Fig 3:4. Fängelsenotis i Post & Inrikes tidning

Fig 3:5. Råttfällenotis i Anticimexjournalen

Ja, så kan man fortsätta sina tankeexperiment utan att bli speciellt mycket klokare. Men nu
finns det faktiskt något som heter foculariner och det är medlemmarna i foculare, ett slags
katolsk klosterorden, som lever ute i samhället och som genom exemplets makt ska sprida
kristendomens ideal i samhället. Alltså knappast några bovar eller banditer. Går vi nu tillbaka
till vår utsaga i Post & Inrikes tidningar ser vi alltså att det är ett märkligt uttalande. Betänker
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man också att det finns ungefär 50 foculariner i hela Sverige blir saken ännu mera märklig.
Det finns några olika tolkningar.
Den första är att focularinerna har gjort en samlad manifestation av en eller annan sort och
därför blivit satta i fängelse. Betänker man vilka brott som kan begås utan att fängelsestraff
utdömes förefaller detta vara märkligt. Ännu mera märkligt ter sig detta i ljuset av deras ideal:
att genom exemplets makt sprida kristendomens ideal i samhället. Denna tolkning förefaller
osannolik.
Den andra tolkningen är om möjligt ännu mera osannolik. Den går ut på att det skulle vara
förbjudet att vara focularin i Sverige. Då vi, i varje fall vid denna boks skrivande, har religionsfrihet inskriven i grundlagen, kan inte heller denna tolkning vara rimlig. Nästa tolkning är
att focularinerna bara är på besök, att de är i fängelset för att predika eller försöka omvända
de andra interna. Men det står klart och tydligt i meddelandet att de är internerade och det
kan man inte bli frivilligt. Den sista tolkningen innebär helt enkelt att meddelandet är felaktigt. Trots att det står i Sveriges enda officiella tidning och ger ett mycket vederhäftigt intryck
är det i alla fall fel. Det finns helt enkelt inte 45 foculariner i Härlanda fängelse. Dessutom
har november bara 30 dagar!
Vi vill med detta exempel
visa på skillnaden mellan
form och innehåll, mellan
tolkning och presentation,
mellan information och kunskap. Samma data kan placeras i olika syntaxer, syntax1, syntax2 och syntax3 och
ger då upphov till information1, information2 och information3. Denna information kan placeras i olika kontexter, kontext1, kontext2 och
kontext3. Därvid tolkas den
på olika sätt och ger upphov
till kunskap, som kan vara
olika för olika kontexter:
kunskap11, kunskap12, kunskap13 osv. Se figur 3:6. Till
samma data kan associeras
många informationer och till
var och en av dessa informationer kan många kunskaper
Fig 3:6. Olika kunskaper i olika kontexter
associeras. Dessa relationer
visar också hur ”omfattningen” av möjliga handlingsalternativ ökar, från det helt entydiga dataområdet till det ytterst
mångomfattande kunskapsområdet. Antalet möjliga tolkningar ökar exponentiellt och med
tanke på alla sammanhang ett givet datasystem kan förekomma i blir det en omfattande uppgift att helt och fullt analysera alla rimliga alternativ, alla möjliga tolkningar som kan förekomma. Dessutom är många av sammanhangen helt okända eftersom systemets livslängd
kan bli väldigt lång.
Vi har härmed lyckats åstadkomma en förhållandevis klar och tydlig definition av data, information och kunskap, vilken visar hur problematiska och långt ifrån enkla sambanden är. Vi
kan med denna definition som grund förtröstansfullt gå vidare i vår fortsatta begreppsanalys.
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System
Detta begrepp är tämligen teoretiskt och abstrakt. En vanlig definition säger att ”ett system är
en mängd relaterade komponenter”. Som synes är denna mycket generell och nästan varenda
företeelse vi träffar på kan betraktas som ett system. Man talar därför också gärna om ett systemsynsätt, vilket innebär att man betonar de systemiska egenskaperna hos de studerade fenomenen istället för andra egenskaper. Vilka är då dessa egenskaper?
Om vi utgår från den generella definition som givits ovan, blir det inte många specifika
systemiska egenskaper att tala om. Man kan i varje fall urskilja en gräns mot omgivningen, då
den betraktade mängden på ett eller annat vis måste kunna avgränsas och identifieras. Det
finns forskare (Lindgreen 1990) som menar att denna avgränsning är det mest signifikanta för
ett system. Denna gräns mot omgivningen kan vara ogenomtränglig och då har vi ett slutet
system, annars har vi ett öppet system. Det finns i praktiken inget helt slutet system, undantagandes universum själv, men det framgår av definitionen.

Mål
Termostat

En annan vanlig egenskap hos system är att
de ska ha något mål. Vi talar om ändamålsenliga system. Detta medför att systemet på
ett eller annat sätt måste kunna ändra sitt beteende så att en ökad måluppfyllelse blir resultatet. Då kommer begreppet feed-back in.
Låt oss ta en ugn som exempel (Fig 3:7).

Önskad temp

Till/Från

Ugn

Termometer
Värme

I ugnen sitter en termometer som sänder
Fig 3:7 Termostatreglerad ugn
upplysningar om temperaturen till en termostat. Termostaten jämför det uppmätta värdet
med ett på förhand inställt önskat värde. Om temperaturen överstiger detta målvärde stängs
strömmen av och ugnen kallnar. Om temperaturen
Slutna system
är lägre, sätts strömmen på och ugnen värms upp
igen. På så sätt kan temperaturen i ugnen hållas Det gäller att göra klart för sig vad ”ogenomtränglig” innebär. Ett exempel på en form av slutet syinom vissa relativt optimala gränser.
stem är en tilltäppt glasflaska som innehåller lite
Detta system är, som det ritats ovan, ett slutet system. Emellertid är det utsatt för påverkningar utifrån; någon sätter ju temperaturvredet på en viss
önskad temperatur. Systemet ovan är ett exempel
på ett enkelt reglersystem. Samma enkla princip
kan användas i nästan alla sådana styrsystem.
Denna enkla reglermodell kallas styrt system och
det är en av de mest använda modellerna inom informatiken. Man brukar betrakta en verksamhet
som ett styrt system (fig 3:8). Ugnen motsvarar då
själva verksamheten eller produktionen. Till skillnad från ugnen är dock verksamheten ett öppet system i den meningen att det levereras råvaror till
produktionen och ut kommer färdiga produkter.
Detta kan generaliseras till input och output. Output mäts på ett eller annat sätt och resultatet jäm-

37

jord, vatten, någon grön växt och någon insekt. Eftersom glasflaskan är helt sluten kan ingen luft eller
annan materia komma ut eller in. Däremot släpper
flaskan genom ljus och helt säkert kan insekten
höra ljud utifrån. Systemet är alltså inte slutet. Inte
ens om vi placerade glasflaskan i vacuum inuti en
metallbehållare skulle vi få ett slutet system. För det
första kan vi inte åstadkomma perfekt vacuum, det
finns alltid en eller annan atom som kan leta sig
över och därmed har vi en potentiell form för input
till systemet. För det andra finns det röntgenstrålning, gammastrålning och neutrinos som passerar
genom flaskan, hur vi än bär oss åt. Det finns, i varje
fall teoretiskt, alltid en möjlighet att någon av dessa
skulle komma att påverka systemet inuti flaskan och
då är det inte slutet.
Dock är ju detta bara sofistiska hårklyverier, i praxis
betraktar man endast en begränsad mängd av möjliga interaktioner. I fallet med glasflaskan ovan är
vitsen just att solljuset ska vara den enda input som
betyder något och glasflaskan kan således i alla andra avseenden betraktas som ett slutet system.
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förs med målet. Skiljer de sig åt “för mycket”
vidtages åtgärder i form av att styrsignaler
sändes till verksamheten. Vi har feed-back av
första ordningen.

Omgivning

Mål

Styrsystem
Jämförelse
Antag nu att det aktuella systemet utgör en
kurs på ett universitet. Input är studenter som
Styrsignaler
inte gått kursen och output är studenter som
Mätning
gått kursen. De senare skulle förhoppningsvis
veta något mera om de saker som behandlas i
Råvaror
Podukt
Verksamhet
kursen än de förra. Som avkänningsdon har
man en tentamen. Antag nu att bara 13% klaFig 3:8 Styrt system
rar sig och att siffrorna länge legat däromkring. Detta anser systemets omgivning säkert
vara helt oacceptabelt och studierektorn börjar med att prata med den kursansvarige. Låt oss
antaga att denne tycker att kursen inte kan ges på något annat vis, att det är rimligt att ställa
de krav som ställs och att han menar att det är studenterna som är dumma och lata. Studierektorn kan nu välja mellan att

• bibehålla målet och korrigera kursen, t.ex. genom fler övningar och fler föreläsningar
• behålla kursen och korrigera målen
• ändra i båda.
Väljer nu studierektorn att korrigera i målen, dvs. att ändra i kursplanen, så har vi feed-back
av andra ordningen.

Human Activity Systems
Det finns många olika sätt att kategorisera system på. Den kategorisering som idag används
mest inom informatiken är Peter Checklands (1971) indelning i mjuka och hårda system.
Inom informatiken sysslar man mest med mjuka system och då med ett specialfall som
Checkland kallar “Human Activity Systems”, dvs. system baserade på mänskliga aktiviteter.
Checkland hade hos Churchman (1968, 1979) lärt att systemerare och andra dataexperter
sällan tar hänsyn till den miljö det nya systemet ska verka i och att de sällan gör en bra och
genomgripande konsekvensanalys. Till detta lade Churchman att experter och blivande systemanvändare sällan ser samma mål med det aktuella systemet.
Churchman betonar att dessa aktörer oftast har olika perspektiv och därmed olika språk. Han
är alltså en förespråkare för det mjuka systemtänkadet, vilket Checkland förstod och lärde av.
I och med att människan är en komponent i dessa system och eftersom människans beteende
är oförutsägbart är alltså Human Activity Systems oförutsägbara. Därför är det meningslöst att
betrakta dem som ändamålsenliga system i den mening vi talat om tidigare. Vi har här en klar
skiljelinje mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap.
Även om det alltså är omöjligt att formulera mål i betydelsen “styrt system”, lägger Checkland ner stor möda på att i alla fall försöka finna metoder för att bestämma ett Human Activity systems “raison d’être”, orsaken till att det överhuvudtaget finns, existerar och hålles samman. Detta kallar Checkland “root definition” och detta begrepp spelar en stor roll i hans
“Soft Systems Methodology”. Även inom systemutveckling kan denna metodologi användas
(Avison & Wood-Harper 1990) i den tidiga analysfasen om vissa förutsättningar är uppfyllda.
Den viktigaste av dessa är att man bara vet att det är något problem i det aktuella systemet
men inte har någon aning om varför eller hur det ska lösas.
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Generell systemteori

När ett reglerssystem löper amok

Det finns en hel vetenskap som sysslar med system
och deras egenskaper. Den kallas generell systemteori, förkortas ofta GST, och definieras av Francis
Heylighen and Cliff Joslyn i Cambridge Dictionary
of Philosophy (1997):
Systems Theory [Including Systems Analysis]: the
transdisciplinary study of the abstract organization
of phenomena, independent of their substance,
type, or spatial or temporal scale of existence. It
investigates bott the principles common to all
complex entities, and the (usually mathematical)
models which can be used to describe them.

Generell systemteori väldigt generell. I denna definition påpekas också att den är rekursiv, dvs. att
systemteorin studerar även sig själv med systemteoretiska metoder.

Även om principerna i ett reglersystem ser enkla
ut kan det bli helt fel om man inte tänker sig för.
Ett exempel är elektronisk temperaturreglering i
bostaden. I ett sådant system hade man en elektronisk avkännare i rummet och motorstyrda
ventiler på radiatorerna. Om temperaturen var
för låg öppnades ventilen ett hack; var den för
hög stängdes den. För att få så jämn temperatur
som möjligt kände man av den varje sekund.
Låt oss nu se vad som händer. Antag att det är
för låg temperatur. Då sändes en signal till att
öppna radiatorventilen ett hack. Efter en sekund
avläses temperaturen av igen. Den har inte ändrats så ventilen öppnas ytterligare ett hack. Och
så fortgår det tills ventilen är helt öppen. Då blir
det så småningom för varmt och det sändes en
signal att ventilen ska stängas ett hack. Efter en
sekund har det inte blivit kallare så ventilen stängs
ett hack till. Så fortgår det ända tills den är helt
stängd. Då blir det så småningom för kallt och så
startar alltihop om från början igen.
Reglersystemet ovan är inte stabilt då det hela
tiden svänger mellan sina yttervärden. Exemplet
visar att det är många parametrar som behövs
för att justera ett system om det ska fungera
efter den ursprungliga avsikten.

Den generella systemteorin grundades på 40-talet
av Ludwig von Bertalanffy som en reaktion mot positivismens reduktionism och försök att introducera
en enhetsvetenskap. Paradoxalt nog har generell
systemvetenskap kommit att betraktas som en enhetsvetenskap, något som dess upphovsman alltså sökte undgå.

Bertalanffy betonade att verkliga system är öppna och interagerar med omgivningen. Därigenom undergår de en kontinuerlig utveckling och kan så småningom förvärva helt nya egenskaper. Istället för att reducera en företeelse till dess enskilda delar fokuserar den generella
systemteorin intresset på den struktur och relation mellan delarna som gör systemet till en
helhet. Denna struktur bestämmer de systemiska egenskaperna som då är oberoende av delarnas substans, t.ex. bilar, celler, dataelement, människor etc.). Således kan man identifiera
begrepp och organisationsprinciper som finns bakom olika vetenskaper (fysik, biologi, sociologi, företagsekonomi etc.) och som bildar en gemensam bas. Exempel på sådan begrepp är:
systemgräns, input, output, process, tillstånd, hierarki, målmedvetenhet och information.
Här är en lista på några olika tillämpningar av systemteori:
• Matematisk systemteori, som växte fram ur likheter mellan elektriska kretsar och andra system
• Ingenjörsvetenskaper, t.ex. brobyggande, system för konstruktioner (typ lego)
• Datalogi t.ex. programutvecklingsmiljö, driftsmiljö
• Ekologi, t.ex. kretslopp
• Företagsledning, där man måste ta ett helhetsgrepp på hela verksamheten.
• Familjeterapi, där det finns ömsesidig påverkan.
Det engelska ordet ”system analysis” har från början inget med systemteori att göra. Det
handlar om att använda systemprinciper för att hjälpa beslutsfattare att identifiera, optimera
och kontrollera ett system, vanligtvis ett företag. Härvid har man en mångfald olika mål och
begränsningar att ta hänsyn till. Resultatet av en sådan ”system analysis” blir beskrivning av
möjliga strategier och handlingssätt med angivande av för-och nackdelar, kostnader och intäkter. Som läsare av engelskspråkig litteratur ska man därför vara uppmärksam på att ”system
analysis” i svenskt språkbruk omfattar både systemanalys och systemdesign.
39

3. Begrepp och definnitioner	


Per Flensburg

Andra tillämpningar av systemteori är
• Cybernetik
• Systemdynamik, där de mest bekanta tillämpningarna är Jay For-resters simuleringar
av olika tillstånd i världen.
• Självorganiserande sociala nätverk
• Icke-stabil termodynamik
• Kaosteori
• Articifiell intelligens och neurala nätverk
• Simuleringar

Informationssystem, arbete och datasystem
I den allmänna föreställningsvärlden har informationssystem något med datorer att göra. Så
låt oss börja med att ställa frågan: Vad kan man använda en dator till? Denna fråga är relevant i ett verksamhetsperspektiv och svaret är att den egentligen inte kan användas till någonting! Möjligen som en ventilationsfläkt, men en mycket dyr och inte speciellt effektiv sådan.
Man kan också använda den som värmekälla, men det är inte heller speciellt bra. Den bästa
användningen är nog som nattlampa; en bärbar dator är idealisk som sådan! Den vanligaste
användningen var, i varje fall förr tiden, som imponator, dvs. att imponera på omgivningen.
Det behövs något utöver själva ”burken” för att man ska kunna använda en dator till något
vettigt. Vi behöver först ett operativsystem, så att vi kan lagra och återfinna saker på hårddisken, så att vi kan kommunicera med omvärlden etc. Men inte heller detta är tillräckligt; vi
måste också ha ett program, som beskriver vad som ska göras. Men inte heller programmet är
tillräckligt; vi måste också ha data som programmet arbetar med. För att kunna veta vad data
betyder och hur den ska behandlas måste vi också ha en datastruktur. Detta är i princip tillräckligt. Visserligen kan man gå in detaljdiskussioner kring de enskilda begreppen, t.ex. är
det vanligt att man urskiljer användargränsytan som något särskilt för sig. Manualer, handböcker och handhavandeutbildning kan också i viss utsträckning anses ingå. Allt detta kallar
vi för datasystem, men en korrektare benämning vore databehandlingssystem (fig11). Det
finns ingen mening med ett datasystem såvida det inte används. Då kommer användaren in i
bilden och så byter det hela namn och kallas för informationssystem. Men om vi tänker efter
ytterligare är det ju ganska meningslöst att t.ex. köra Word, använda Outlook, eller köra Excel. Vi skriver, vi läser posten eller vi gör en kostnadskalkyl. Det som nu införes i bilden är
verksamheten som informationssystemet stödjer. Vi vill inkludera de arbetsuppgifter, som
stöds vid användandet av ett datasystem, i definitionen av informationssystem, eftersom man
har ett syfte med användningen, den sker inte i ett tomrum. Och detta leder till att vi måste
diskutera vad som menas med verksamhet eller som vi också säger: arbete.
Arbetet i sig kan delas upp i aktiviteter på olika nivåer. För att utföra dem krävs någon form
av kunskap. En del av denna kunskap är tyst, dvs. den går inte att formalisera eller ens göra
explicit, men den finns där och styr arbetet i mycket högre utsträckning än vi föreställer oss.
Detta synsätt leder till att man betraktar datasystemet som ett verktyg i arbetet. Det som skiljer detta verktyg från andra verktyg är att det är av typ 2 enligt Lewis Mumford (1934), dvs.
det har en egen inbyggd världsmodell enligt vilken det fungerar. I detta fall består världsbilden av programmet (egentligen algoritmerna) och datastrukturen. Denna världsbild är en beskrivning av allt som finns i datasystemets värld. Eftersom den mycket enkelt kan bytas ut är i
själva verket datasystemet ett otroligt flexibelt verktyg.
Kan man säga något generellt om världsbilden i datasystem? Inte om innehållet, men väl om
typen. Ty den måste vara möjlig att bygga i ett datasystem och måste således vara
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• Explicit
• Uttömmande
• Fullständigt formaliserad
Men den ska också stämma överens med användarens bild av verksamheten, en bild som i
stora stycken inte är vare sig explicit, uttömmande eller formaliserad. Göranzon (1983) och
Cooley (1980) hävdar att en stor del av yrkeskunskapen är tyst och således inte kan bakas in i
ett datasystem (”läggas på burk”, som Stig Lindholm (1985) säger. Detta är en av de stora
anomalierna i systemutveckling.

Sant, korrekt och riktigt
De tre orden ovan är en sorts synonymer och används ofta som sådana. I denna skrift ska vi
emellertid använda dem på ett betydligt mera strikt sätt än vad som är brukligt. Orsaken härtill är vi vill skilja mellan ”sant” i datasystemets logiska värld och ”korrekt” i informationssystemets verksamhetsorienterade värld.
”Sant” betyder alltså logisk sanning (A=A) och gäller i satslogikens värld. Motsats är ”falskt”.
”Korrekt” hänför sig däremot till den empiriska verkligheten. Motsats är ”fel”. En utsaga är
”sann” om den är logiskt konsistent med övriga utsagor, dvs. inte är motsägande och logiskt
kan härledas från dem. Den behöver däremot inte vara empiriskt korrekt. En utsaga som är
”korrekt” stämmer med empiriskt observerade förhållanden, även om den logiskt sett är falsk.
Denna skillnad mellan logik och empiri tar också Israel upp (1980), men han ser det från ett
kunskapsteoretiskt perspektiv.
En vanlig orsak till problem i samband med användning av datasystem är en sammanblandning mellan det som är sant och det som är korrekt. Enligt systemet ska det finnas 100 st fluminhållare på lager; att det i verkligheten bara finns 50 st därför att man glömt rapportera uttag av 50 st är en helt annan sak. Människor som jobbar mycket med datasystem förväxlar
ofta sant med korrekt och kan inte förstå varför verkligheten inte stämmer med bilden av densamma.
Begreppet ”riktigt” använder vi i en moralfilosofisk betydelse, ungefär detsamma som ”rättfärdigt” eller ”rättvist”. Ett korrekt förfarande behöver inte vara riktigt, liksom ett riktigt förfarande inte behöver vara korrekt. Filosofer har under flera tusen år diskuterat vilket av dessa
begrepp som är överordnat. Vi menar nog att det riktiga bör tillmätas större vikt än vad som
hittills har skett. I traditionell vetenskap är det empiriskt korrekta mest överordnat, medan inom informatiken det logiskt sanna har en tendens att ta överhanden. Å andra sidan är det riktiga i stor utsträckning beroende av situation och inblandade människor, så lätt är det inte.

Verksamhetsprocesser
I verksamheten arbetar
man. Produkter framställs
eller tjänster utförs. För att
säkra deras kvalitet och för
att effektivisera arbetet har
man vissa processer eller
rutiner som man ska följa.
Detta kallas verksamhetsprocesser och det är från

Fig 3:9. Informationssystem
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dem man utgår då man väljer eller anpassar datasystemet. Men dessa rutiner är sällan väldokumenterade om ens dokumenterade över huvud taget! I min forskning har jag många gånger
kommit ut på företag och bett dem redogöra för vad de gör om detta eller detta inträffar. Förvånansvärt ofta kan man inte det, det är först när den beskrivna situationen inträffar som man
vet hur man ska göra. Ett exempel, inte helt utan poänger, inträffade när en av våra tyska
partner i ett EU-projekt jag var med i 2006, skulle demonstrera hur man valde leverantör till
en speciell detalj. Vi filmade processen (den tog ca 15 min) och en av våra medarbetare skulle översätta dem till svenska. 10 min av filmen upptogs av obegripliga tyska svordomar, för
han visste inte riktigt hur han skulle göra! Ändå var det en sak han hade gjort många gånger.
När man efter mycket möda och med stort besvär lyckats beskriva hur verksamhetsprocessen
ser ut inträffar ett annat fenomen. Jag tittar på beskrivningen, ser alla lösa ändar, alla konstigheter och undrar i mitt stilla sinne hur i h-e det över huvud taget kan produceras något på
företaget. På ett annat företag studerade jag ordermottagningen. Men jag fick absolut inte
ihop det hela, så jag följde en försäljare några dagar. Jag kom så småningom fram till att det
var fyra olika företeelser som man kallade för order:
1.
2.
3.
4.

Avrop på en tidigare lagd order för hela året
Vanlig beställning
Prisförfrågan
Offertbegäran

Alla behandlades på väldigt olika sätt men det kallades för ”order” alltihop och jag fattade
aldrig hur man skilde på de olika typerna. Faktiskt var man inte klar över att det fanns olika
typer och man mottog min lilla utredning med en viss skepsis.
Men nu kommer det mest märkliga: Processerna fungerade alldeles utmärkt! Företaget ifråga
gick alldeles utmärkt, man gjorde god förtjänst och deras kunder tyckte de fick utmärkt service. Min förklaring baserar sig på fig 3:6. När jag beskriver processen så gör jag det utifrån
en och endast en av dessa många kvadrater. Men de som arbetar i verksamheten ser massor
av kvadrater och vet precis i vilken de är och vad de ska göra där. Men att dels beskriva vilken av dem och dessutom vad man gör där är tyst kunskap!

Standardsystem vs skräddarsytt
I detta sammanhang kan det vara intressant att ta upp diskussionen om standardsystem versus
skräddarsydda system. I våra dagar är det i stort sett bara staten som gör skräddarsydda system i större skala, för i regel försöker man finna ett standardsystem. Låt oss se på detta i ett
verksamhetsorienterat perspektiv.
Alla informationssystem baseras på en verksamhetsmodell (t.ex. en organisatorisk prototyp). I
en del fall är dessa arbetsrutiner väldigt standardiserade, ja rent av lagbundna. Ett redovisningssystem måste följa bokföringslagen plus de konventioner och den praxis som utvecklats
därutöver och de skiljer sig inte mycket från firma till firma. Sånär som på kontonamn och
antal konton har den stora bilkoncernen och den lilla kvartersbutiken samma typ av redovisning och kan i princip använda samma redovisningssystem, fast kvartersbutiken kommer endast att använda en bråkdel av systemet.
Ser vi på ett annat närliggande område, nämligen lönesystem, är det inte riktigt lika enhetligt
där. Kvartersbutikens lönesystem lämpar sig inte för den stora bilkoncernen och inget av systemen passar för banken eller datakonsultfirman. I samband med lönesystem kan vi ha
branschvisa system, men knappast helt generella.
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Ytterligare skillnader blir
Olika gränsytor mellan standardsystem
och skräddarsydda system
det om vi tittar på ordermottagning, fakturering
och lagerstyrning (OLF).
En del verksamheter har
restorder, andra har det
inte, för en del verksamTraditionella standardsystem
heter är lageromsättningen väsentlig, för andra
Planerings(t.ex. säsongsberoende
Ekonomisystem
Personalsystem
Klient
system
verksamheter) spelar det
inte så stor roll, en del
Verksamhetsfirmor tillämpar individubaserad
ella rabatter, andra har
kundkategorier, några har
Generell
Unik
fasta priser på sina varor,
Fig 3:10 Ökad specialisering
andra har varierande priser. Men även om variationerna är många finns det ett visst antal grundparametrar med vars hjälp man kan anpassa
ett OLF-system till nästan vilken verksamhet som helst. Detta kräver dock att man vet vilken
verksamhetsmodell (t.ex. för lagerstyrning, fakturering och orderregistrering) som ligger bakom systemet.
Ytterligare andra system som t.ex. planeringssystem är ännu mer speciella och har ännu flera
parametrar och subrutiner att ändra på eller lägga till (figur 3:10).
Det säger sig självt att om man utgår från ett standardsystem och kanske rent av anpassar
verksamheten efter detta, blir den slutliga arbetsorganisationen inte den optimala. Ofta blir
det alldeles för krångligt och byråkratiskt.
Det vanligaste är en kombination av standardtillämpningar och skräddarsydda tilllämpningar, i vilka man försöker finna en lämplig gränsyta (figur 3:10). Beroende på vilken typ av
firma det rör sig om kan gränsytan dras på olika ställen. En mycket specialiserad firma kan
kanske bara använda ett ekonomisystem, medan ett traditionellt organiserat tillverkningsföretag rent av skulle kunna skaffa ett standardiserat planeringssystem. Men det finns alltid en del
av systemet som är verksamhetsbaserad och speciell för den aktuella verksamheten.

43

4. ERP-system i privat sektor	


Per Flensburg

4. ERP-system i privat sektor
I detta avsnitt beskriver vi från ett verksamhetsperspektiv delar och deras sammanhang hos några vanliga standardtillämpningar inom den privata sektorn.
Det ska ses som en beskrivning av hur det brukar se
ut, inte som någon normativ beskrivning av hur det
ska se ut. Notationsformen i diagrammen är traditionella systemflödesplaner (Fig 4:1).
Vi beskriver moduler i ett standardsystem, det som
man idag kallar Enterprise Resource Planning system
(ERP-system). Marknaden för dessa system kan närmast liknas vid ett oligopol, dvs. det finns ett fåtal
aktörer som dominerar stort. Här ska vi dock inte gå
in på systemen utan istället koncentrera oss på den
verksamhetsorienterade delen, dvs. hur motsvarande
del av verksamheten rent faktiskt utförs. I detta kapitel tar vi upp den privata sektorn, i nästa ska vi prata
om den offentliga sektorn.
Fig 4:1. Använda symboler och deras
betydelse

Olika typer av verksamheter

Ett kommersiellt företag sysslar med affärer. Man
köper och man säljer. Företaget säljer varor till kunden. Men det måste ju få varorna nånstans ifrån och
dem köper man från en leverantör. Förr i tiden var
det vanligt att den som tillverkade varorna även
sålde dem, men detta är alltmer ovanligt. Orsaken
är att det är svårt att bygga upp både en effektiv försäljnings- och tillverkningsorganisation. Vi kan därför skilja på företag som producerar och säljer varor
Fig 4:2 Olika typer av företag
och företag som bara säljer. Ytterligare en typ av företag är sådana som tillhandahåller tjänster. Det
finns en väsentlig skillnad mellan de två typerna,
vilket jag försöker illustrera i fig 4:2 och fig 4:3. När
det gäller varor är det nämligen i regel minst två föSäljer
Företag
Tjänster
retag inblandade: Ett som tillverkar (orange bakgrund) och ett som säljer (blå bakgrund), medan det
Köper
för tjänsteproducerande företag i regel är endast ett
inblandat. Men det ska genast sägas att utvecklingen
Kund
går mot allt mer diversifiering och specialisering. Ett
tillverkande företag, t.ex ett bilföretag kan ha underleverantörer i flera led och en konsultfirma som till- Fig 4:3 Tjänsteproducerande företag
handahåller avancerade konsulttjänster kan köpa
vissa tjänster från andra konsultbolag. I slutet av kapitlet ska vi komma in på dessa saker. Nu diskuterar vi först de processer eller rutiner som
förekommer i ett vanligt säljande företag och därefter diskuterar jag grundbegreppen i traditionell produktionsplanering.
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Ordermottagning
Syftet med ett ordermottagningssystem är att registrera de order en kund
avger, att uppdatera ett
lagersaldo, producera
packsedel och framställa
faktura eller fakturaunderlag. Ofta integreras
både lagerstyrning och
fakturering i detta system, som då brukar kallas Order- Lager och Faktureringssystem (OLF). Se
figur 4:4.

Huvudrutiner
Vi ser tre huvudrutiner:
• Kundkontroll
• Beställning.
• Leveransvillkor.

Kundkontroll
Kundkontrollen har två
syften:
• Att kontrollera
så att kunden
verkligen finns.
• Att kontrollera
så att kundens
kontoställning
inte är överskriden.

Fig 4:4. Huvuddelar i ett ordermottagningssystem

Om kunden ännu inte är kund kan man ibland länkas in i en, här inte beskriven, modul, som
upprättar en ny kund. När det gäller kontoställningen är det besvärligare. Den anger hur
mycket kunden är skyldig företaget eller omvänt. Beroende på vilken typ av kund det är (stor
kund, strategiskt viktig kund, kund på ett viktigt marknadssegment, solvent kund, kund i krissituation etc.) kan vederbörande ha mer eller mindre stor kredit. Kundens solvens (=betalningsförmåga) och allmänna soliditet spelar också en stor roll här. Vanligtvis regleras detta
genom att man inför olika kundkategorier. Det kan dock alltid finnas godtagbara skäl till att
kontot är överskridet och i så fall ska givetvis ordern accepteras. Vanligt är att endast speciell
personal (t.ex. försäljningschefen) har möjlighet att ge klartecken för detta. Det innebär att
ordermottagningssystemet också måste ha en rutin för att ange behörighet hos den som mottager ordern. Det innebär att ordermottagaren måste logga in sig i systemet.
Ett speciellt problem är identifikationen av kunden. Av tradition åsätter man gärna ett kundnummer men många gånger leder detta till fler problem än det löser. Det naturliga är att an45
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vända kundens namn, eventuellt
kompletterat med adress, för identifikation. Givetvis ska inte ordermottagaren behöva skriva in allt detta;
det finns utomordentliga metoder
med bl.a. pop-upmenyer, wild-cards
eller fritextsökning som gör att namnet kan hittas med endast ett fåtal (i
regel 3-5 st) tangentnertryckningar.
Den klassiska invändningen mot att
ha kundens namn som identifierare
är att ”…det kan ju finnas två personer med samma namn”. Jag ser inte
detta som något problem, databassystemet kommer att upptäcka att
namnet redan finns när den andra
kunden ska registreras och då får
den som registrerar helt enkelt hitta
på något, initialer eller något sådant.
Det är enligt min mening ett problem som man lugnt kan överlämna
till användarna. Dessutom är väl risken att Per Jönsson bor på samma
adress som Per Jönsson så pass liten
att det inte motiverar besväret att
numrera alla 2000 kunderna med
ett tolvsiffrigt nummer. För övrigt är
problemet i många fall överdrivet,
för om t.ex. kunderna är företag har
de enligt lagen ett unikt namn.

Beställning, reservering

Per Flensburg

Problem med nummer
Det var bilägaren, som hade fått fel på bilen och behövde en vanlig
M8-mutter. Han lyckades ta sig till en järnaffär, fann där en M8-mutter
och gick till kassan för att betala den. Mannen i kassan tog ner en
tjock pärm med stålpärmar, letade en god stund och fann till slut
numret på M8-muttern. Därefter tog han ner en annan tjock pärm,
som var prislistan. 275:- kr skulle muttern kosta, meddelade mannen,
men insåg genast att det måste vara fel. Ny kontroll i den första pärmen, tillbaka till den andra, jo, det stämde, 275 kr stod det. Mannen
slog ihop båda pärmarna, ställde upp dem på hyllan och sa: 1 kr!
Vid ett annat tillfälle skulle en lärare beställa skrivböcker till sin klass.
Det skulle göras i stadens bokhandel med vilken kommunen hade ett
avtal. Det fanns särskilda blanketter man skulle fylla i. För att läraren
inte skulle behöva skriva så mycket och därigenom spara tid, hade
man bara utrymme för artikelnumret på blanketten. Artikelnumret
kunde hämtas från en särskild varukatalog, som vaktmästaren hade.
Det var så ordnat eftersom katalogen var rätt dyr och hade en viss
benägenhet att försvinna. Vaktmästaren var känd för sin noggrannhet
och sitt ordningssinne och rektorn tyckte därför att det var en smart
idé. Man visste ju då alltid var den fanns.
Läraren gick alltså till vaktmästarens kontor för att låna katalogen. Det
låg långt bort från hans klassrum, så det tog 7 min att komma dit. Dit
kommen möttes läraren av en låst dörr och en lapp på vilken det
stod: “Kommer strax”. “Strax” innebar i detta fall 13 min. Efter 20 min,
kunde läraren få reda på att artikelnumret till skrivböckerna var 494
949 - 4. Detta inskrevs för hand på blanketten och beställt antal var
50 st. Läraren ville egentligen ha 100, men rektorn hade infört kraftiga
besparingskrav. Blanketten lades i avsedd låda och så var det bara att
vänta på leverans.
Det dröjde länge innan det hände något och läraren hade nästan
glömt bort beställningen, men så en vacker dag kom en lastbilschaufför in i klassrummet och bad läraren kvittera att han mottagit 50 st
art.nr 949 494-9. Läraren skrev på, och chauffören sa att de står ute i
korridoren. “Korridoren?” undrade läraren och upptäckte att det levererats 50 st datorer av märket ”Compis” i stället. Efter mycket besvär,
detektivarbete, klagomål och inblandning av juridisk expertis lyckades
man annullera beställningen och få bokhandeln att ta datorerna i retur. Det hade nämligen blivit en förväxling i artikelnumret, lärarens “4”
hade lästs som en “9” och hans “9” hade lästs som en “4”.

I själva beställningen anger kunden
vilken vara han vill ha. Här kontrolleras att varan finns och att det finns tillräckligt av den.
Om det finns tillräckligt reserveras den beställda kvantiteten.
Också här finns det problem. Ett av dem är identifikationsproblemet; hur gör man om varan
inte har ett namn eller om kunden inte vet vad varan heter? I regel brukar man hitta på ett
nummer men också detta kan ge problem. Se faktaruta bredvid!
Det är inte heller alldeles problemfritt att fastställa hur mycket av den önskade varan som
finns. Begreppet “lagersaldo”, dvs. hur mycket som finns i lager kan ha flera betydelser. Det
kan dels betyda “fysisk kvantitet i lagret”, dels kan det betyda “till försäljning disponibel kvantitet”. Skillnaden däremellan utgörs av de varor som är beställda men ännu inte levererade.
Det betyder att “till försäljning disponibel kvantitet” minskas med de varor kunden beställer
och den fysiska kvantiteten minskas då varorna tas ut ur lagret.
Men ibland beställer kunden leverans en viss bestämd dag eller ibland räcker det att varorna
levereras inom en viss tidsrymd. Det kan tänkas att det sker inleveranser till lagret före den
aktuella utleveransen, så vi måste i detta fall också ta hänsyn till inleveranser under tiden
fram till leverans. I själva verket talar vi om “till försäljning disponibel kvantitet vid tidpunkt x”.
Det kan rent av vara så att vi kan leverera varor som redan är reserverade till en annan kund
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om vi “vet” att det kommer in nya varor in
nan denna ska ha sina.

Om lösenord
I vårt vardagliga liv måste vi hålla reda på en mängd koder:
till bankkortet, till ICA-kortet, till inpassering, till telefonbanken, till bensinkorten och till inloggning och behörighetslegitimation i datasystem. Alla dessa koder ska vara så svåra och
besvärliga som möjligt. Datalösenorden ska dessutom ändras med jämna mellanrum. Det är fullt mänskligt att man
inte kan hålla allt detta i huvudet och därför skriver ner koderna på något ställe där “ingen kan hitta dem”. Som sergeanten sa till de nyinryckta: “Nyckeln till era skåp ska ni
gömma under huvudkudden. Där kan ingen hitta dem.” Det
klassiska exemplet är att koderna står på bokhyllan bakom
skrivbordet.
Det är svårt att göra något åt detta och det är svårt att
hitta alternativ till koder. Ett sätt är att ha långa och beskrivande koder. “Grönprickig zebra” är t.ex. en sådan kod som
ingen kan lista ut. Ju längre kod, desto svårare att forcera,
desto lättare att hitta något man minns och desto lättare att
skriva fel också!

I samband med beställningen av en viss vara bestäms också priset för denna. Det är
ofta en intrikat procedur. Det finns många
olika system för detta. I regel utgår man från
ett listpris och beroende på kundkategori
ger man olika fasta rabatter. Denna beräknas i regel på det totala orderbeloppet. Listpriser är dock inte alls nödvändiga. Det
finns exempel på företag som har helt individuell prissättning och där det går åt
mycket arbete att finna kundens föregående
faktura för att kunna bestämma just denna
kunds pris på just denna artikel. Men även
om man har listpris och fasta rabatter ges det ofta specialpris eller extrarabatter. Även här krävs Kundregister
någon form av behörighet för att Kundnamn
få lov att ge större rabatter. Det Gatuadress
är ytterligare en anledning till att Postnummer
man alltid har en inloggningsPostadress
procedur vid start av systemet.

Leveransvillkor
När kunden har avgett alla sina
beställningar kommer man överens om frakt-, leverans- och övriga villkor. Om man inte redan
gjort uppdateringar i kundartikel
och orderregistret görs det nu.
Därefter stängs inblandade register och mottagningen av ordern
är klar.
Ofta har man fasta villkor, både
för leveranstider och för frakt. Då
räcker det att ange en kod, vilken dessvärre även brukar följa
med på packsedeln och kan
skapa undran hos kunden. Det
är vidare viktigt att det finns möjlighet att specialbehandla en order om kunden så skulle önska.

Telefonnummer

Faktureringsadress: Gatuadress
Faktureringsadress: Postnummer
Faktureringspostadress
Kontaktperson (referens)
Kreditgräns
Kontoställning
Kundkategori

Orderregister
Ordernummer
Orderdatum
Kund
Ordermottagare
Leveransadress
Leveranssätt
Specialrabatt (%)
Specialrabatt (kr)

Typ

Storlek

AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
N
N
AN

30
30
6
20
13
30
6
20
30
6
8
6

Typ

Storlek

N
D
A
AN
AN
AN
N
N

8
8
30
20
56
12
2
6

Inblandade register
I ordermottagningsrutinen är minst tre register inblandade: Kundregister, Artikelregister och
Orderregister. Det senare består egentligen av två register: ett egentligt orderregister och ett
orderlinjeregister. Här nedan ges en kort beskrivning på ett minimalt innehåll i dessa register.
Ofta innehåller de betydligt fler fält. Det eller de fält, som identifierar posten, nyckelfältet
(-n), är understruket. I typfältet anger ”AN” att fältet kan innehålla både bokstäver och siffror
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(alfanumeriskt), ”N” anger att
kan bara innehålla siffror (numeriskt), ”A” anger att fältet bara
kan innehålla bokstäver och ”D”
betyder att det ska vara ett datum.

Orderlinjeregister

Den skarpsynte läsaren reagerar
kanske över att priset finns med i
orderlinjeregistret. Det innebär
ju faktiskt dubbellagring av priset
eftersom det också finns i artikelregistret. Kan man inte hämta det
därifrån vid faktureringen? Nej,
det kan man inte, ty artikelns pris
kan ju ha ändrats under tiden
mellan beställning och fakturering. Det pris som gäller bör vara
det som gällde vid beställningen
och det enklaste sättet är att helt
enkelt lagra prisuppgiften på varje orderlinje.

Specialrabatt (%)

Till detta kommer en del s.k.
fasta uppgifter, som lagras i
andra register, sk. parameterregister. Det rör sig t.ex. om fast
rabattsats för varje kundkategori.
Det ska också påpekas att registren ovan inte är fullt normerade
(vad detta innebär får ni veta i databaskursen). Varje fält ska beskrivas ordentligt i ett data dictionary.
Nedan (Fig 4:5) ges ett utdrag ur
ett sådant för registren ovan.

Artikelnamn
Ordernummer
Beställd kvantitet
Pris
Specialrabatt (kr)

Artikelregister
Artikelnamn
Artikelgrupp
Fysisk kvantitet i lager
Till försäljning disponibel kvantitet
Leverantör
Beställningspunkt
Säkerhetslager
Försäljningspris
Inköpspris

Typ

Storlek

AN
N
N
N
N
N

30
8
8
8
2
2

Typ

Storlek

AN
AN
N
N
A
N
N
N
N

30
4
6
6
30
6
6
8
8

I ett data dictionary beskrivs de
olika fälten i registren. Beroende
på hur komplicerat systemet är
kan det vara fler eller färre parametrar i denna beskrivning men
beskrivningen av fältet måste vara
så exakt och precis som möjligt.

Restorder

Fig 4:5. Exempel på Data Dictionary

En sak som ställer till besvär i
många ordermottagningssystem är restorderhantering. En restorder är “resterna” av en order
som inte helt kunde expedieras. Det kan bero på att det inte fanns tillräckligt av någon av de
beställda artiklarna vid leverans. Det ska normalt sett inte kunna ske eftersom en sådan kontroll äger rum vid ordermottagningen. Emellertid uppstår det alltid svinn från lagret, uttag av
prover kan ha förekommit utan rapportering; man kan ha skrivit fel vid ut- eller inleverans, ja
det är många saker som kan gå fel. Ett av de mera flagranta vi har hört talas om innebar att
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programmet ökade lagersaldot vid uttag. Resultatet blir en korrigering på packsedeln och
möjligen en restorder, beroende på hur rutinerna ser ut.
Restordern kan läggas upp precis som en vanlig order men med en speciell kod i ett fält som
t.ex. kan heta “ordertyp”. Då de beställda varorna kommer ska restordern normalt sett ha
högre prioritet än en vanlig order. Emellertid kan det här, precis som i alla andra administrativa system, finnas skäl att frångå detta och det innebär att orderregistret måste innehålla en
prioritetskod.
Det är vid restorderhantering viktigt att kunden får reda på när varorna kan levereras och detta kräver i regel någon form av mänskligt ingripande.
Restorderhanteringen är många gånger så besvärlig att firman helt enkelt inte använder restorder utan kunden får beställa igen. Skälet till detta är ofta att ordermottagningsprogrammet
hanterar restorder på ett klumpigt eller olämpligt
sätt eller ibland inte alls.

Lagerstyrning
Lagerstyrningen ses ofta som en del i ett ordermottagningssystem men är strängt taget ett självständigt
system. Den hänger dock samman både med ordermottagningen och med faktureringen (fig 4:6).
Packsedlarna kontrolleras i samband med själva den
fysiska utleveransen. Om det utlevererade antalet
överensstämmer med det beställda bockas i regel
bara packsedeln av. Om man inte kunnat leverera
hela beställningen markeras detta och det levererade antalet skrivs på packsedeln. Självfallet kan denna avprickning göras direkt på en dataskärm eller
en handhållen terminal, som sedan tömmes in i datasystemet.

Syfte med lagerstyrning
Syftet med lagerstyrningen är dels att man ska ha de
varor som kunderna efterfrågar (till stor del ett proFig 4:6 Lagerstyrningens grunddata
blem hänförbart till försäljningsavdelningen) men
också att man inte ska ha det som inte efterfrågas.
Dessutom handlar det om lagernivån på den enskilda artikeln. Syftet med lagerstyrningen är att hålla lagret på en så hög nivå att leveranser kan
garanteras med tillräckligt hög sannolikhet, men samtidigt på så låg nivå att inte för mycket
pengar binds i lagret. Till grund för varje form av lagerstyrning ligger en modell av hur lagret
tänks fungera. Vi ska genomgå några sådana, men först ska vi beskriva ett centralt begrepp
inom all lagerstyrning.

Lageromsättning
Med lageromsättning menas hur många gånger lagret omsättes per år. Om den genomsnittliga lagernivån för en viss vara är 100 enheter och man i snitt säljer 300 enheter per år, sägs
lageromsättningen vara 3 för denna speciella vara. Varor som har en låg lageromsättning kallas för hyllvärmare. Ju högre omsättning, desto kortare tid finns varorna i lager och desto
mindre pengar binds i lagret. Antag, att vi har ett lager värt en miljon kronor under ett helt år.
Detta innebär att 1 000 000 kr är bundet i lagret hela året. Dessa pengar kan inte användas i
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verksamheten i övrigt. Med en internränta på 10% innebär det en förlust på 100 000 kr per
år. Kan man då öka omsättningen till 10 gånger så minskar förlusten till 10 000 kr per år. Det
innebär att en vara ligger i lager lite mer än en månad. Detta anses numera vara lång tid.

Tvålådemodellen
Tvålådemodellen (Two Bin) är den enklaste lagerstyrningsmodellen. Man tänker sig helt enkelt lagret i två lådor och när den första är tom beställer man hem nya varor så att den blir
full. Under tiden säljer man varor från den andra lådan. Denna modell är enkel och lämpar
sig för varor om vilkas efterfrågan man inte vet något eller som är så billiga att någon mer
avancerad lagerstyrning är onödig. Exempel på varor vars lagerhållning styrs av tvålådemodellen är förbrukningsmaterial, pennor, suddgummin, gem, gummiband, kopieringspapper
etc.

Wilsonmodellen
Wilsonmodellen är den vanligaste
lagerstyrningsmodellen. Den bygger på den viktiga förutsättningen
att efterfrågan är konstant och icke
variabel.
I den ideala Wilson-modellen (fig
4:7) finns det en optimal lagernivå
L0. Hur stor denna är kan beräknas
med hjälp av inte alltför avancerad
matematik. I denna värld sjunker
Fig 4:7. Den optimala Wilsonmodellen
lagret konstant intill dess att det är
alldeles tomt. Då levereras “just-intime” den optimala kvantiteten och
lagret är fullt igen. Nu finns dock inga pålitliga ögonblickliga leveranser utan man får alltid
räkna med en viss leveranstid. Därför säger modellen att man ska beställa hem då lagret har
nått en sådan nivå att resten av
lagret kommer att förbrukas under
tiden fram till ny leverans. Denna
nivå kallas beställningspunkt. Vidare kan det ju förekomma variationer i leveranstiden varför man
bör ha en viss marginal. Denna
marginal kallas säkerhetslager.
Ofta kan se ytterligare en nivå,
nämligen en nivå då sambeställningar kan löna sig. Exemplet är att
man beställer en halv lastbil varor
från en viss leverantör. Eftersom en
Fig 4:8. En mer realistisk Wilsonmodell
halv bil kostar nästan lika mycket
som en hel, kan det löna sig att fylla bilen med andra varor från
samma leverantör vilka ändå nästan är slut. Man kan i ett sådant fall acceptera en högre beställningspunkt, vanligtvis kallad beställningspunkt 2.
Om vi tar hänsyn till dessa faktorer blir Wilsondiagrammet såsom i fig 4:8. Vi har kvar vår optimala lagernivå, L0 men vi har infört en säkerhetsnivå S, som ska kunna utjämna efterfråge50
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variationer och variationer i leveranstid, vi har en beställningspunkt B0 där B0-S motsvarar
förbrukningen under leveranstiden (tiden från beställning till leverans) och slutligen har vi en
andra beställningspunkt B1, som gäller för eventuella sambeställningar.
Man kan beräkna hur stor den optimala inköpskvantiteten Qopt är:

där Ki är kostnaden för inköp av en enhet, KL är kostnaden för lagerhållning av en enhet och
C är hemtagningskostnader, dvs. vad det kostar i engångsavgift per beställning. Denna formel
gäller i den enkla och idealiserade modellen och kan byggas ut med vissa antaganden om
efterfrågan, leveranstid o.dyl.

Andra modeller
Wilsonmodellen har under årens lopp fått utstå en hel del kritik. Främsta kritiken är att efterfrågan inte är kontinuerlig ty utleveranser sker ju ”i klump”. Approximationen till kontinuerlig
efterfrågan fungerar bara om utleveranserna är mycket små i förhållande till lagernivån, dvs.
lagret är förhållandevis stort eller utleveranserna små. Detta innebär bindning av mycket
pengar i lagret och dessutom är det inte möjligt i alla branscher.
I all lagerstyrning strävar man efter så låg lagernivå som möjligt och genom integration av datasystemen både internt i företagen och mellan företagen kan lagernivån sänkas rejält (se vidare under avsnittet om tillverkning i flera led). En populär “lagermodell” speciellt vid tillverkande företag, är “just-in-time”, dvs. att köparen egentligen inte ska behöva hålla något lager
alls utan produkterna ska levereras direkt till produktionen. Detta ställer mycket stora krav på
leveranssäkerhet och integration mellan leverantör och mottagare.

Suboptimering
För att minska kostnader i verksamheten införs ofta vad som kallas ”profit center”. Det innebär att varje avdelning ska bära sina egna kostnader. Naturligt nog försöker då varje avdelning minska sina kostnader så mycket som möjligt. Lageravdelningen vill naturligtvis ha så
litet lager som möjligt, ty alltför höga lagerkostnader hamnar ju på deras avdelning. Försäljningsavdelningen å andra sidan vill ju sälja så mycket som möjligt och önskar därför en hög
lagernivå. Ska då försäljningsavdelningen kompensera lageravdelningen för deras ökade
kostnader? Exemplet visar att det inte alltid går att optimera delsystem eftersom det kan leda
till att helheten inte fungerar så bra som den kan. Alla delar i en verksamhet måste verka mot
det gemensamma målet.

Fakturering
Som tidigare sagts är fakturering ofta integrerad med ordermottagning och kunde lika gärna
ha behandlats som en separat modul i ett sådant system. Vi har dock här valt att behandla
den separat eftersom det tillåter oss att separera lagerstyrnings- och ekonomistyrningsdiskussionerna.
Fakturan bygger på ordern och ett fakturasystem hämtar sina grunddata från orderregistret. Vi
måste dock skilja mellan det som är beställt och det som verkligen är levererat. Kunden ska
ju inte betala för mer än han fått. Därför är det den korrigerade packsedeln plus orderregistret
som ligger till grund för faktureringen. Se dataflödet i figur 4:9.
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Vi har i detta exempel precis som i lagerstyrningen utgått från att man manuellt
korrigerar ordern med den uppdaterade
packsedeln. Faktureringsrutinen består
mest av rena beräkningar i och med att
de flesta uppgifterna redan finns i orderregistret och kundregistret. De beräkningar som görs är rabatter per orderlinje, total rabatt, moms, frakt och eventuell
påminnelseavgift från tidigare tillfällen.
Observera pilen från själva fakturaberäkningsrutinen till kundregistret! Det är
kundens konto som där uppdateras.

Påminnelser
Vi har väl alla någon gång fått påminnelse om obetalda fakturor. Sådana skickas
numera ut automatiskt om fakturan inte
är betald ett visst antal dagar efter förfallodatum. Ofta utgår i så fall påminnelseavgift. Som privatperson kan man tycka
att någon dag mer eller mindre inte spelar någon större roll, men räknat på ett
företags totala fakturering blir det stora
summor.

Produktionsplanering
Syftet med denna typ av system är att
styra och planera produktionen så att de
varor som ska produceras blir färdiga i
tid och till en känd kostnad. Översiktligt
ser det ut som i figur 4:10.

Fig 4:9 Faktureringsrutin

Påminnelser
Det finns många historier om vad som kan ske vid felaktiga påminnelser, en del dråpliga och en del tragiska. Till de mera dråpliga hör den om personen som blev påmind om att betala sin
skuld på 0 kr. Det berodde på att man hade öresavrundning vid
utskrift av fakturor, men inte i själva kundregistret. Om fakturan
var på 2 345,23 kr så avrundades den till 2 345 kr vid utskrift.
Det gjorde att kundens konto stod på 23 öre och på detta belopp krävdes då kunden. 23 öre avrundas till 0 kr vid utskrift. Det
hjälpte inte att kunden betalade in 0 kr på postgirot eftersom
det fortfarande fattades 23 öre. Först vid indrivningen upptäcktes saken, då kunden vägrade att betala en indrivningsavgift på
280 kr för de uteblivna 0 kr, som han i övrigt redan hade betalt
och kunde visa kvitto på.

Produktionsplanering handlar om tillverkning av olika varor. Den kan vara
styrd antingen av ordern eller av lagret,
dvs. tillverkning initieras antingen av inkommen order eller av låg nivå i färdigvarulagret. Planeringens uppgift är att med hjälp av
upplysning om hur mycket som finns i både färdigvarulager och råvarulager och med hänsyn
till inkomna order och ledig kapacitet beräkna en leveranstidpunkt och kostnad för tillverkning av önskade varor. Dessutom ska produktionsplaneringen följa upp produktionen och
genom fiffig omplanering försöka reducera effekterna av uppkomna förseningar. Vi ska se lite
mer i detalj hur detta fungerar och studerar därför ett exempel, en cykelfabrik.
Till hjälp i planeringen finns stycklistor som anger vilka delar en färdig vara består av och hur
många av varje del, operationslistor som anger vilka operationer som behövs för att framställa
en viss artikel och hur lång tid varje operation tar. En variant på stycklistor är ingår-i listor där
ingående delar anges en nivå nedåt. Det finns ibland också omvända ingår-i listor, finns-i listor, där man för en given detalj kan se i vilka andra detaljer den ingår. Dessa används främst
då halvfabrikat tillverkas.
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Exempel på stycklista
I fig 4:11 visar vi ett exempel på hur
en stycklista för en cykel skulle kunna se ut. Ju längre åt höger i tabellen
desto lägre nivå. Var och en av detaljerna på lägsta nivå kan naturligtvis
delas upp ytterligare ifall det skulle
behövas.

Operationslistor
Stycklistan anger vilka detaljer en
vara består av. Men denna information är inte tillräcklig, vi måste också
veta hur delarna ska sättas samman.
Till detta har man operationslistor
(fig 4:12). En operation definieras
som ett väl avgränsat arbetsmoment,
Fig 4:10. Översiktlig beskrivning av produktionsplanesom normalt utförs av en operatör på
ring
en maskin. Exempel på sådana operationer är: montering av ekrar på en fälg, montering av
hjulnav, montering av växelvajer, kontroll av belysning,
lackering av ram etc. Varje
sådant arbetsmoment kan i
sin tur delas upp i ytterligare
jobbsteg. Hur detaljerad man
vill göra planeringen är i
grunden en filosofisk fråga.
Förutom namn på operation
anges vilken/-a maskiner som
behövs, hur många operatörer
Fig 4:11 Exempel på stycklista
som behövs och hur lång tid
det hela tar.
Det är emellertid inte tillräckligt att veta vad som ska göras
utan också i vilken ordning
det ska göras. Även detta kan
beskrivas på operationslistorna, som då ofta får formen av
ett nätverk. Delar av en operationslista för vårt cykelexempel skulle kunna se ut som
figur 4:13.
Cirkeln indikerar de angivna
operationerna, pilarna vilken
ordning de utförs i och längden på pilarna anger den tid
det tar att utföra operationen.

Fig 4:12. Exempel på operationslista
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Vi ser att operation 2-4 kan ske samtidigt
som operation 1, dvs. hjulen kan börja
monteras på ramen efter max(8,5; (1,8+
0,75+ 4,2 +2,3)), dvs. efter 9,05 min. För
att lättare ge en grafisk tidsbeskrivning
kan man använda ett Ganttdiagram (figur 4:14). Här indikerar stapelns längd
hur lång tid aktiviteten tar och man kan
också lätt ange möjliga överlappningar. Man ser att operation
5 kan inte starta förrän operation
1 är klar, däremot kan 2-4 pågå
parallellt med 1.

Problem i produktionsplaneringen

Fig 4:13. Nätverksdiagram för vårt exempel

Fig 4:14. Gantt-diagram över cykeltillverkningen

Låt oss se lite mer i detalj på
operation 2 i cykelexemplet ovan. I fig 4:12 är tiden angiven till 1,8 min och att redskapet
PB4 behövs. Men denna tid är en genomsnittstid; det finns en mängd faktorer som gör att den
varierar. När man byter färg så krävs en hel del omställningsarbete: Rengöring av färgspruta,
hämta ny färg, hälla på ny färg, kontrollera att färgsprutan fungerar. Denna tid kallas ställtid
och kan förstås beräknas. Beroende på typ av produktion kan ställtiden vara mycket lång. Det
gäller då att planera produktionen så ställtiden minimeras. Ett sätt är att ha så långa serier
som möjligt.
Det förekommer också kassationer i produktionen. Det kan i cykelfallet vara att grundarbetet
på ramen inte är tillräckligt bra, att färgnyansen inte är helt korrekt eller att ramen är skev på
något vis. Dessa kassationer saktar förstås ner produktionen. Man kan försöka föra statistik på
detta och på så sätt få fram en genomsnittlig kassationsprocent.
Det händer också att resurser saknas eller att utrustning gått/går sönder. I det här aktuella fallet kan färgsprutan gå sönder och det är relativt enkelt avhjälpt, man hämtar helt enkelt en ny.
Det måste förstås finnas extra utrustning och den som går sönder behöver repareras. Det är
också en viss ställtid vid bytet. Kanske är det stopp i munstycket och då försöker kanske lackeraren själv rätta till det. Men är det större och mer dyrbara maskiner som går sönder så kan
stilleståndstiderna bli mycket långa. Vi har alla de svenska kärnkraftverkens problem vintern
2010/11 i minne!
För att minimera stilleståndstiden på grund av maskinhaveri är det viktigt att man planerar
underhållet av maskinerna ordentligt. Detta är en helt egen vetenskap, kallad teroteknologi
(tero=nötning) och det finns ett antal modeller för hur detta kan göras så att stilleståndstiden
blir så kort som möjligt, beroende på vad för typ av produktion det är.
Ytterligare ett problem är att råvarorna inte finns. Man ska kanske göra 340 röda cyklar en
dag men det fanns bara 324 ramar i lagret. Det kan också hända att man får slut på den röda
färgen efter 120 cyklar och måste då planera om och kanske göra blåa cyklar, som man
egentligen hade tänkt göra nästa dag. Vid produktionsplaneringen är det viktigt att försöka ta
hänsyn till sådana ”oförutsedda” händelser och ha möjlighet att göra snabb omplanering.
Man kan producera mot lager eller mot beställningar. Produktion mot lager är mindre känsligt, men mer kostsamt. Det används endast för varor av typ förbrukningsmaterial. Produktion
mot beställning kräver en pålitlig produktion med få avbrott och möjligheter att snabbt kunna
åtgärda problem. I våra dagar är snabbhet och säkerhet i leverans betydligt viktigare än förr
och det kan faktiskt vara viktigare än priset. Här spelar ett bra prodktionsplaneringssystem en
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stor roll. Det finns mer eller mindre avancerade system för produktionsplanering och de kan
vara mer eller mindre integrerade med andra system, både hos den egna leverantören och
hos kunderna. Vi ska se lite mer på detta i nästa avsnitt.

Tillverkning i flera led

Fig 4:15 Bilverkning i fyra nivåer (tier)
Vid tillverkning av kapitalvaror, t.ex. bilar sker detta numera i flera led där man har underleverantörer och underunderlevarantörer etc. Jag ska utgå från bilbranschen, se fig 4:15.
I bilfabriken sker själva slutmonteringen. Dit levereras de olika delarna, som tillverkas av underleverantörer. Här ser vi att delarna är tämligen omfattande, något man strävar efter. Det
ska också påpekas att uppdelningen ovan är långt från komplett och enbart ska tjäna som ett
illustrativt exempel. T.ex. är varken drivlina, växellåda, elsystem eller bromssystem med. Var
och en av dessa delar tillverkas av en underleverantör i nivå 2, kallad tier 1 på engelska eftersom branschen är mycket internationell.
Låt oss ta ”inredning” som exempel i tier 1 och se hur den tillverkas. Även här finns en samling underleverantörer, som i detta fall hör till tier 2. Även denna tier är ofullständigt beskriven, det finns massor av inredning som inte är upptaget här. I många fall handlar det om
formgjuten plast (säten, instrumentbräda, insida av dörrar etc). Även här går vi ner en nivå
och ser på underleverantörerna till instrumentbrädan. Också här har jag förenklat oerhört och
bara tagit upp en bråkdel av vad som ingår i instrumentbrädan.
I sista lagret, tier 3, tar vi upp vindrutetorkare. Här har jag inte tagit upp motorerna till torkare
och spolare, inte heller eventuella kontrollenheter eller regnsensorer, men annars är det tämligen komplett.
Många bilar säljs fortfarande på ”det gamla viset”, dvs.kunden går till en bilhandlare och kan
där välja mellan de bilar som för tillfället finns inne. Utrustningsalternativen är bestämda på
förhand i olika paket och kunden kan inte skräddarsy sin utrustning. Vill kunden ha en annan
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färg eller en annan utrustning än vad som finns inne, så innebär det ibland väldigt lång väntetid. Men speciellt för dyrare bilar blir numera de olika konfigureringsmöjligheterna allt mer
omfattande. Det finns bilföretag som låter slutkunden konfigurera sin bil på bildskärmen och
den produceras då skräddarsydd för denne. Speciellt för lastbilar och tyngre entreprenadfordon är denna möjlighet viktig. Dessa tillverkas stort sett enbart mot beställningar.
Varje vit ruta i fig 4:15 i tier 1-4 svarar alltså mot en underleverantör. För att säkra sig om leveranser skrevs förr ofta långa och bindande kontrakt. Det fanns t.ex. endast en leverantör av
växelådshus och vevaxlar till Volvo och det var ett gjuteri i Arvika. Men Volvo ville säkra sig
om att alltid få leveranser, även om det skulle bli stillestånd i Arvika (t.ex.under älgjakten!).
Dessutom varierade efterfrågan så mycket att Arvika inte alltid kunde leverera tillräckligt i tid.
Det gjorde att Volvo skaffade sig flera olika leverantörer av växelådshus och vevaxlar och det
medförde att Arvika gjuteri måste finna nya marknader. Från att ha tillverkat långa, enhetliga
och stabila serier fick man nu ställa om sig till korta, varierande och specialutformade serier.

Work-flow
Om vi nu tänker på lastbilar så är stort sett varje lastbil skräddarsydd. Tänk vi då på schemat
av underleverantörer i fig 4:15 – och betänk då att detta schema endast utgör en bråkdel av
det verkliga schemat, en lastbil torde innehålla åtskilliga tusen delar – så ser vi att beställningen genererar en mängd andra beställningar till underleverantörerna. Dessa beställningar
är beställningar på delar med ytterst väl specificerade kvalitetskrav, men även med strikt leveranstid och fixt pris. Denna process kallas för work-flow (på svenska arbetsflöde, men det
används nästan aldrig) och att upprätta beskrivningen kalas ”work flow formation” och att
införa den kallas ”work flow enactment” och att genomföra den följaktligen ”work flow
execution”. Det intressanta är att varje workflow genomförs bara en gång, eftersom varje bil
är unik. För varje delprocess måste man då välja den just då lämpligaste leverantören, med
hänsyn tagen till väldigt många olik faktorer.
Risken att något går fel i denna komplicerade process är överhängande. Främsta orsaken till
fel är helt enkelt missförstånd, man menar olika saker med samma begrepp i olika delar av
abetsflödet. Det klassiska exemplet är när fransmän och amerikanare skulle samarbeta kring
en rymdfärja, så visade det sig att de franska delarna var mindre än hälften så stora som amerikanarna tänkt sig. I Frankrike använde man cm medan man använde inch i USA.
I fig 4:16 beskrivs en principiell lösning på hur en work flow formation skulle kunna gå till i
ett nätverk av leverantörer. Bilden är hämtad från en projektbeskrivning av ett EU-projekt,
Crossworks, inom just detta område, som löpte mellan 2003 och 2006.
I mitten finns Crosswork-systemet som gör själva formeringen av arbetsflödet, ser till så det
inte blir låsningar och att processerna beskrivs på ett gemensamt språk, i detta fall en XMLvariant som heter XLR (eXchangeable Routing Language). Runt om har vi de olika leverantörerna som internt har sina affärssystem, sina processregler och som beskriver vad de kan producera.
Den generella strukturen i systemet beskrivs i fig 4:17. Den bygger på en beskrivning av de
produkter som ska tillverkas, en generell beskrivning i form av funktioner, egenskaper och
kvalitetskrav. Istället för att säga M8-mutter säger man en sexkantig form med 13 mm yttre
diameter och med ett invändig hål på 8 mm försett med metrisk gänga. Man delar upp produkten i delar enligt stycklisteprincipen och för delarna försöker man finna lämpliga tillverkare och formar på så sätt ett ”lag” som ska tillverka just denna produkt (”Market”). Man vet
också vilka operationer som ska ingå i tillverkningen av denna produkt (”Pattern”) och vad de
behöver för resurser. Man kan på så sätt bygga en produktionsplan på både global och lokal
nivå och forma den så att det inte uppkommer låsningar och andra problem. Slutligen måst
denna plan integreras med de befintliga systemen hos de deltagande företagen (”Infra”), en
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inte alldeles självklar
uppgift, som kommer att
behandlas i kommande
kurser.

Exempel på bruk av
ontologier
Följande berättelse är
helt och hållet påhittad
och har inget som helst
samband med någon
som helst verklighet.
Den är gjord enbart i
illustrativ syfte för att
visa betydelsen av att
beskriva delarna på ett
generellt vis, dvs. att använda sig av en ontologi. Jfr med bordexemplet
i kapitel ett.

Fig 4:16 Work flow formation i ett nätverk av leverantörer

Vi rör oss fortfarande inom bilproduktion, men
denna gång handlar det
om en anordning som
reglerar insprutningen av
bränsle till motorer som
kan gå på både etanol
och bensin och vilken
som helst blandning dem
emellan. Denna anordning består av en sensor,
som mäter förhållandet
mellan etanol och benFig 4:17 Arkitekturen i Crosswork-systemet
sin. Signalen sänds till ett
chip, som omvandlar
den till adekvata styrsignaler för den elektroniska insprutningen. Det hela tillverkas av ett antal olika firmor, för att uppnå en god leveranssäkerhet. Chipet är känsligt och behöver skyddas för ljus, värme, vibrationer, olja och vatten. Därför monteras det i ett plasthölje, som
monteras på en skyddad plats i bilen. Höljet är specialdesignat för varje bilmodell, ja rentav
för varje årsmodell av bilmodellen. Ett exempel på hur det kan se ut visas i fig 4:18.
Själva chipet finns innanför den grå ovalen, som sitter fast monterad och inte går att ta av.
Enheten tillverkas av följande underlevarantörer:
Chipet: Två oberoende leverantörer tillverkar det och det kallas för bz-342-lu resp
VB6754321B. Det är små skillnader i designen, men det påverkar inte prestanda och funktion. I själva verket använder båda leverantörerna billiga standardchips, men klistrar på egna
nummer och höjer därmed priset 200%.
Sensorn: Den tillverkas endast av en tillverkare och det krävs ytterligare två underleverantörer.
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Höljet: Det består av 14 delar, som tillverkas av 18
olika företag, där varje kan tillverka minst två olika
delar. Det hela monteras av en firma Eschild i Tyskland och denna forma förser tillverkarna med ett artikelnummer för varje del. Men dessutom har varje
del också ett artikelnummer, som åsätts av det tillverkande företaget. Varje del identifieras sålunda
med flera olika nummer beroende på vem man pratar med. Själva enheten produceras i flera hundra
olika versioner för att passa olika bilmärken och olika årsmodeller. Produktionen sker därför i väldigt
små serier, vilket gör att enhetspriset blir högt. FörutFig 4:18 Mätanordning
om Eschkilds namn på enheten, har varje biltillverkare sitt eget speciella namn. Totalt sett blir det över 600 olika namn på samma typ av enhet.
Låt oss nu studera den gråa runda ovalen i fig 4:18. Den tillverkas av tre företag och har följande beteckningar:
Eschkild
Unaman
Sunaman
Vinaman

YZJH-987-321-H
76543 9876 7
1102-FGR
Dozenlocker 12

Samtliga underleverantörer är inom platsbranschen och Vinaman är dessutom lokaliserat i
Ljungby i Småland.
Eftersom chipet är känsligt för vibrationer är medellivslängden på enheten kort, ca tre år. Efter
denna tid måste den bytas ut, vilket innebär en kostnad på ca 3 000 kr för bilägaren. Det kan
dessutom endast göras på märkesverkstäderna. De små serierna säkrar att det inte finns någon marknad för piratdelar.
Vinaman producerar plastdetaljer även till andra företag och andra branscher. En sådan är
bläckstråskrivare till Canon. Då upptäcker emellertid en av arbetarna att Dozenlocker 12 är
exakt likadan som en del i en bläckstråleskrivare till Canon. Och vid närmare undersökning
finner man något ännu mer häpnadsväckande: Det är exakt samma föremål som ett lock till
en marmeladburk som massproduceras till ett engelskt företag. Vinaman kan därför offerera
Dozenlocker 12 till ett väsentligt lägre pris än den andra leverantörerna och ändå går med
stor vinst! Följaktligen blir de snart huvudleverantör av denna del.
Men det är inte bara plasttillverkare som är smarta, det finna massor av smarta bilmekaniker i
landet. En sådan finns i Mellerud och vi kan kalla honom för Kurt. Hans bror jobbar på
Vinaman och då Kurt fick höra talas om historien med Dozenlocker 12 började han fundera.
Han har en märkesverkstad för Volkswagen och tog rätt på alla bortmonterade besinreguleringsenheter. Han upptäckte att bakom det grå locket satt ett chip i en chiphållare. Detta
kunde alltså tas ut och Kurt såg att en etikett var klistrad på chipen. Han pillade bort den och
såg att det var samma chip och att det var billiga standardchip. Så när kunderna fortsättningsvis kom och skulle ha reparerat sina besingregulatorer, slog han helt enkelt sönder det grå
locket, bytte chip och limmade på locket från den engelska marmeladburken. Innehållet fick
hans fru, hon älskade den sorten!
Av denna historia lär vi oss vikten av att tillräckligt generellt beskriva de produkter som ingår
i en tillverkning. Väldigt många dimridåer läggs väldigt enkelt ut med obegripliga nummersystem. Vill du läsa mer om historien med Dozenlocker 12 och vad en leda till kan du läsa i
Flensburg & Mosnik (2005).
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5 Offentlig verksamhet
I kap 1 konstaterade jag att offentliga system bygger på helt andra principer än kommersiella
och privata system. Av en kommersiell organisation köper jag något. Det är extremt klart vad
jag får för pengarna. Köper jag en bil specificeras all kringutrustning, färg, däck, garantier,
eventuella tilläggsgarantier, extrautrustning, betalningsvillkor, avgifter etc. Det råder ingen
som helst osäkerhet om vad jag får för mina pengar. Detta är en affärstransaktion.
Om jag däremot går till doktorn på vårdcentralen betalar jag 100 kr, men jag har ingen som
helst aning om vad jag får för dessa pengar. Det kan hända att jag får 15 min totalt meningslöst samtal med en läkare som inte alls fattar vad som felas mig, det kan hända jag i ilfart
måste åka ambulans till sjukhuset eftersom man upptäckt en mycket allvarlig sjukdom. Det
vanligaste är att jag får ett recept på medicin som jag ska till apoteket och köpa. Och hur
mycket den kostar vet jag inget om. Det enda jag säkert vet är att vården försöker göra mig
friskare, men det är ingen garanti för att jag blir det! Däremot vet jag att det finns ett maxbelopp på det hela.
För privata företag gäller således att
transaktioner är väl specificerade.
Dessutom finns en lagstiftning kring
hela processen. Företaget är t.ex. skyldigt att föra bokföring, detta regleras av
bokföringslagen och skattelagen. Syftet
är förstås ytterst att staten ska kunna
beskatta verksamheten. För att skydda
konsumenterna finns konsumentlagen
och ytterst avtalsrätten. Slutligen finns
det något som heter ”god affärssed”
vilket ytterst bottnar i en allmänmänsklig etik.
Detta är generella krav. Det finns också
speciella och som är unika i det speciella fallet. Dit hör t.ex. konkurrensen,
som kan variera väldigt mycket, både
inom olika branscher men också inom
samma bransch fast på olika stället.
Fig 5:1. Faktorer som påverkar ett privat företag
Michael Porter är en känd ekonom som
skrivit mycket om konkurrens. Hans
modell om de fem krafterna är välkänd
och väletablerad inom företagsekonomin. Men ägarna har också krav på en viss pekuniär avkastning i form av vinst, aktieutdelning och liknande. I våra dagar tenderar dessa kraven att
bli väldigt viktiga och överskuggar ibland själva affärsidén. Ty tvärtemot vad många tror, så är
ett företags yttersta mål inte att tjäna pengar. Pengar är bara ett medel att förverkliga det yttersta målet, men riktigt vad detta är finns det ingen absolut enighet om! Peter Drucker, en
välkänd ekonomguru i USA, menar att det yttersta målet är att förverkliga affärsidén, Russell
Ackoff, en välkänd systemteoretiker menar att det viktigaste målet är att ge de anställda en
dräglig tillvaro och ägarna en rimlig avkastning. I allmänhet brukar man dock i lite vaga termer säga att företagets yttersta mål är överlevnad på lång sikt. Det är här etiken kommer in,
den är för övrigt kopplad till god affärssed. Ett företag som inte följer lagarna, som betalar dåligt, som tar ut hög vinst kan inte överleva på lång sikt. Konsumenter och leverantörer kommer att bojkotta dem. Men etiken kan också ingå i affärsidén, t.ex. att minska miljöpåverkan.
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En viss hamburgerkedja har t.ex. börjat koldioxidkompensera för de växthusgaser deras verksamhet ger upphov till. Men koldioxidkompensation i form av att ge pengar till trädplantering
har diskuterats. T.ex är det risk att mycket av pengarna försvinner på vägen i form av avgifter
och korrumption.
Offentliga organisationer sysslar med någon form av myndighetsutövning. Detta kan man se
som att de tillhandahåller någon form av ”nyttighet” eller ”tjänst” åt medborgaren. En del av
dessa tjänster, t.ex. att betala skatt, är medborgaren skyldig att utnyttja. Resultatet av tjänsten
blir i allmänhet någon form av beslut och det är här myndighetsutövningen kommer in. Det
viktigaste i denna myndighetsutövning är att den sker på ett rättssäkert vis. Detta innebär rättvisa och likabehandling av alla. En sådan verksamhet kallas byråkrati och det innebär att den
helt och hållet styrs av regler.
Det finns tre typer av regler:
• Sådana som gäller för den specifika verksamheten
• Sådana som gäller generellt för den speciella typen av verksamhet
• Sådana som gäller för all förvaltning
Byråkrati är ett ord som ofta förknippas med något negativt; en orimlig och omänsklig
tillämpning av fyrkantiga regler. Ett sådant exempel var den att möjligheten för invandrare att
söka och få arbete och därmed också uppehållstillstånd innan de kommer hit. Det verkar
vara en vettig och rimlig regel, men den tolkades så att de invandrare som redan var här, hade arbete men inte uppehållstillstånd skulle åka tillbaka till sitt hemland och därifrån söka
och få arbetstillstånd och uppehållstillstånd. De kunde alltså inte söka från Sverige! Regeringen fick mycket kritik för denna tillämpning av regeln.
Vi kommer därmed in på tolkning och tillämpning av regler. Detta kan leda väldigt långt,
speciellt om man går in i en diskussion från filosofisk synpunkt. Här ska vi dock bara konstatera att alla regler tolkas av någon och att de tillämpas i ett visst sammanhang.
Låt oss ta ett konkret exempel: Förskolan i
X-lunda kommun (fig 5:2). De regler som
gäller förskolan finns formulerade i skollagen, som reglerar all skolverksamhet,
kommunallagen som bl.a säger att kommunen är skyldig att ordna barnomsog
och bedriva skolverksamhet och förvaltningslagen som bl.a. föreskriver att det
ska vara tydliga och öppna processer i
enlighet med offentlighetsprincipen. Slutligen kan det även finnas andra lagar,
t.ex. socialtjänstlagen som påverkar skolverksamheten. Alla dessa lagar ligger till
grund för de kommunala föreskrifterna för
skolverksamheten i X-lunda kommun.
Föreskrifterna utformas i en process som
innebär att man tolkar de olika lagarna
och omvandlar dem till lokala föreskrifter.
På förskolan Duvan får man dessa föreskrifter och på samma sätt tolkar man
dem och omvandlar dem till föreskrifter
för förskolan Duvan. När Ahmed sedan
börjar på skolan tillämpas dessa föreskrif- Fig 5:2. Från generella regler till lokala föreskrifter
ter på hans speciella fall och det utformas
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speciella föreskrifter för Ahmed, ja för alla andra barn också! Dessa föreskrifter tolkas förstås
också av Ahmed och framförallt av Ahmeds föräldrar.
Varje tolkning sker i ett sammanhang, i en given social kontext. Tolkningen resulterar i detta
ytterst i att Ahmed förväntas bete sig på ett visst sätt när han är på förskolan. Men har inte alla inblandade samma kontext blir det olika tolkningar och det kan resultera att Ahmed beter
sig ”märkligt”. Om vi antar att Ahmed föräldrar är Afghanska bönder, som levt hela sitt liv på
landet under enkla förhållanden, som lär sig läsa och skriva först när de kommer till Sverige
kan man föreställa sig att de t.ex. har problem med att hålla tiderna. I deras enkla tillvaro stiger man upp när det blir ljust och jobbar tills solen går ner. Där behövs inga klockor och
dygnen är ungefär lika långa under hela året. Om de inte ens kan klockan är det inte lätt att
veta att Ahmed måste vara på förskolan senast kl 9:00 och hämtas senast kl 15:00. Det hjälper inte hur tydliga föreskrifterna än är, har man inte den kompletta kulturella bakgrunden är
de svåra att förstå och använda. Nu kan vi tänka oss att det kommer ett nytt afghanskt barn
till förskolan Duvan. Hon heter Mehmet och hennes pappa var professor i ekonomi och hennes mamma var bibliotekschef. Men personalen på Duvan vet bara att de är från Afghanistan
och förklarar det där med tider och klockan väldigt noga och väldigt elementärt. Man kan
tänka sig att Mehmets föräldrar får ett märkligt intryck av svensk förskolepersonal.
Med detta lilla exempel vill jag visa att det där med regler inte är så alldeles självklart. Har vi
då datoriserade rutiner blir den tolkning av dem som finns inbyggd i systemet allenarådande
och tvingande! Om t.ex. förskoleavgiften debiteras per timme barnet är närvarande måste
man registrera både när det kommer och när det går. På många håll görs detta med RFIDchips, s.k. ”nuddisar”. Om nu någon förälder glömmer nudda antingen då barnet kommer
eller går så innebär det att systemet kommer att registrera den tid barnet inte är på förskola!
Eftersom debiteringen sköts automatiskt med utgångspunkt i vad som registrerats kan det leda
till många orättvisor. Systemet har därför tagits bort i de flesta fall där man infört det.

Högskolan som exempel
Låt oss nu ta ett annat exempel på
offentlig verksamhet, nämligen den
svenska högskolan. Detta är en nyttighet som erbjuds utan kostnad av
den svenska staten. Den innebär
myndighetsutövning i och med att
examina utfärdas och betyg på avlagda prov sätts.
Högskolans analogi till figur 5:1 hittar vi i figur 5:3. ”Råvarorna” till
verksamheten är de studenter som är
antagna till olika utbildningar och
”produkten” är ett något färre antal
utbildade studenter. Skillnaden mellan antagna och utexaminerade kallas genomströmning och anses vara
ett viktigt mått. Verksamheten finansieras med bidrag från staten. Varje
lärosäte får sig tilldelat ett maximalt
Fig 5:3. Faktorer som påverkar högskolan
antal utbildningsplatser fördelade på
olika s.k. utbildningsområde. För
varje student som antas får lärosätet en viss peng och för varje poäng som avges får lärosätet
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ännu mer pengar upp till det s.k. takbeloppet som är just det maximala antalet tilldelade studenter. Beroende på utbildningsområdet är tilldelningen mer eller mindre stor. Tilldelningen
till de olika områdena år 2009 framgår av tabellen nedan.
Det som motiverar skillnaderna är att det krävs olika mycket resurser att t.ex. undervisa i kemi än i juridik. Kemisterna laborerar mycket, det behövs mer lokaler, förbrukningsmaterial
och personal.
Utbildningsområde

Helårsstudent

Helårsprestation

20 866

18 315

47 926
47 926
50 952
42 135
56 937
33 260
38 489
135 810
192 805
117 166
279 220
270 000
275 535
189 891
98 952

40 417
40 417
44 130
49 083
69 257
39 171
31 266
82 745
82 775
74 082
167 033
134 484
220 715
104 926
45 791

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt,
samhällsvetenskapligt
Naturvetenskapligt, tekniskt
Farmaceutiskt
Vård
Odontologiskt
Medicinskt
Undervisning
Övrigt
Design
Konst
Musik
Opera
Teater
Media
Dans
Idrott

Utbildningsanstalten får pengarna i en klump och kan själv fördela dem efter tycke och skön.
Man gör alltid omdisponeringar, t.ex. får språk alltid mer än den samhällsvetarpeng tilldelningen bygger på. På en en del högskolor är det våldsamma strider kring denna omfördelning, medan man på andra inte bryr sig så mycket. En öppen process och diskussion kring
denna tilldelning kan bidra till mindre motstånd. Men motsatsen kan faktiskt också inträffa.
Högskolans enheter gör år 1 upp en budget vilken sammanställs för hela högskolan. Budgetproceduren tar ungefär ett och ett halv år att genomföra (fig 5: 4). Det börjar med att högskolan inkommer med äskande till regeringen där man redogör för vilka resurser man vill ha

Äskande
Budget

Slutlig
Förbrukning

Fig 5:4. Budgetprocessen
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och försöker motivera detta behov så bra som möjligt. Under år två gör man en preliminär
budget för år tre, baserat på vad man tror statsmakterna kan tänkas gå med på. En bit in på
höstterminen kommer så den slutliga budgeten och den preliminära budgeten transformeras
till en slutgiltig. Under år tre förbrukas denna budget och baserat på uppföljningen och utvärderingen gör man under år 4 nya äskanden för år 5. Detta är i mycket grova drag processen i en budgetstyrd organisation. Det är sällan budgeten stämmer alldeles på pricken, det
blir stort sett alltid ett överskott eller underskott. Blir det överskott kan det sparas genom att
det läggs till myndighetskapitalet, som motsvarar aktiekapitalet i ett privat bolag. På samma
sätt minskas myndighetskapitalet om det blir underskott för högskolan. Om myndighetskapitalet understiger noll riskerar högskolan tvångsförvaltning och om det överstiger 10% av omsättningen så minskas tilldelningen.
Takbeloppet är alltså den motor som driver högskolan. I goda tider, dvs då många söker till
högskolan är det inga problem att fylla de tilldelade studieplatserna. Men man vill ju samtidigt ha så hög genomströmning som möjligt, så det finns en allmänt spridd uppfattning att ju
svårare det är att komma in på en utbildning, desto duktigare studenter får man och desto
högre blir genomströmningen. Högskolorna och universiteten har därför strategier för att
locka till sig studerande. Det är främst tre saker man lockar med:
• Hög kompetens hos personalen
• God service åt de studerande
• Hög kvalitet på utbildningen
Detta är beskrivet i fig 5:3. Nu finns ett särskilt ämbetsverk: Högskoleverket, som har till uppgift att kontrollera och verka för kvaliteten i den högre utbildningen. Till stöd har man högskolelagen och högskoleförordningen, två lagar som reglerar universitetens och högskolornas
arbete. Där står att utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
• förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
• förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
• beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
• söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
• följa kunskapsutvecklingen, och
• utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. Lag
(2006:173).
Nu är det emellertid ett dilemma med detta. Högskoleverket har inget alls med penningtilldelningen att göra. I själva verket har studentpengen urholkats under årens lopp så att den
numera är bara hälften av vad den var för 15 år sedan, räknat i samma penningvärde. Under
tiden har det dessutom tillkommit en mängd nya uppgifter, som inte har med själva undervisningen att göra vilket gör att resurserna urholkas ytterligare.
Vidare mäts kvaliteten med ytterst enkla mått. Det antas t.ex. att en person som disputerat per
automatik är en bättre pedagog än en som inte gjort det. Det är dock för mig alldeles obegripligt hur man kan anse att en nyutexaminerad fil.dr. med kanske två terminers undervisningserfarenhet är en bättre lärare än en engagerad adjunkt som undervisat i 30 år inom sitt
område. Högskoleverket har av regeringen ålagts att använda examensarbeten som huvudsakligt kvalitetsmått. Men några generella anvisningar för hur de bedöms och examineras
finns inte utan det är upp till varje lärosäte att avgöra.
Eftersom myndighetsutövningen i form av examination på kurser är direkt kopplat till penningtilldelning kan det vara frestande för en lärare att sänka kraven och godkänna fler än vad
som borde bli godkända. Jag har dock inte hört talas om det, men däremot omvändningen:
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Att lärare anser att i princip ju lägre genomströmning, desto bättre kurs! Det är ju faktiskt
tvärtom: Låg genomströmning visar på lärarens inkompetens! Dessbättre blir dessa lärare allt
sällsyntare. De brukar förklara resultatet med att de studerande är dumma och inte fattar. I
själva verket är det ju läraren som inte kan förklara så de förstår. Jag har formulerat något jag
kallar Pers Maxim: ”Det finns inga dåliga studenter, bara mer eller mindre pedagogiska utmaningar!” Om en student inte klarar en examen är det faktiskt mitt fel som inte lyckats göra
området tillräckligt intressant, som inte lyckats förklara det tillräckligt begripligt.
Det finns också en utbredd missuppfattning att en students gymnasiebetyg återspeglar vederbörandes studielämplighet. Det finns inget som helst belägg för detta, enda orsaken är att det
är enkelt och mätbart och därför kan användas som urvalskriterium. Likaså gäller detta för de
populära salstentamina. De flesta lärare är överens om att de mäter endast de studerandes
förmåga att banka in en massa fakta och återge dem och sedan glömma det. En del studerande sätter detta i system och i princip lär sig svaren på gamla tentor. En studerande som lämnar en högskola med så bristfälliga kunskaper får det inte lätt i arbetslivet och ger högskolan
dåligt rykte. Ändå fortsätter alla universitet och högskolor med detta undermåliga system.
Principiellt sett så försöker man behandla en bedömningstransaktion (utbildning) som en affärstransaktion, genom att dela upp den i ett anta mindre och mera mekaniska transaktioner.
Skälet som anges är kostnaden: Man säger sig inte ha råd med andra examinationsformer.
Men en muntlig tentamen på 15 min är betydligt mer avslöjande och tar totalt sett mindre tid.

Administrativa omkostnader
Men även om transaktionerna är mätbara och faktiskt handlar om pengar kan det bli väldigt
mycket fel. Följande exempel bygger på en del verkliga fall jag själv upplevt men även som
jag hört talas om. Det är vad man kallar ett typfall, ett så typiskt fall att det nästan inte finns.
Det handlar om en stor tvistefråga mellan forskare och de som ger anslag till forskningen. Det
finns två regler som kan tolkas på lite olika sätt:
5. Varje verksamhet ska bär sina egna kostnader
6. Forskningsmedel och grundutbildningsmedel får absolut inte blandas!
Varje universitet och högskola får ett visst antal pengar avsedda till forskning. Om man har
forskarutbildning, så avsätts det pengar till denna verksamhet, plus till att finansiera forskningsdelen i professorers, docenters och lektors tjänster. Och inte minst: Till att betla doktorander. Detta kallas fakultetsmedel. Regel 1 innebär att forskningsverksamheten ska bära sina
egna kostnader i form av del i tjänsterum, i telefon, i personaladministration, i bibliotek etc.
Om jag forskar 50% av min tjänst innebär det alltså att 50% av alla omkostnader för mig ska
betalas av forskningen. Nu är detta inte helt sant eftersom ”forskardelen” av mig inte nyttjar
antagningen eller studentservicen, medan jag däremot använder biblioteket och ekonomiavdelningen mera. Därför brukar man bara fördela ner till avdelningsnivå. De administrativa
omkostnaderna brukar ligga någonstans mellan 50-70%. Det innebär att mindre än hälften
av de pengar en högskola får från staten används till den egentliga verksamheten.
Den mesta forskningen bedrivs med hjälp av externa anslag. Det innebär att forskaren eller
forskargruppen ansöker om medel hos ett forskningsråd och där i konkurrens med andra
forskare antingen får eller inte får pengar, i regel betydligt mindre än vad man sökt om. Man
kan också söka pengar hos EU i något av deras ramprogram, där det är ännu större konkurrens. Men forskningsråden tillåter endast 35% i administrativt pålägg och EU tillåter endast
20%. Men då det verkliga är betydligt högre får vi problem. Man kan resonera på lite olika
sätt. Ett sätt är att säga att underskottet i det administrativa pålägget måste täckas av fakultetsmedlen. Ett sådant fall återges nedan.
På ett universitet hade man ett administrativ omkostnad på 75%. En viss forskargrupp hade 1
miljon över då omkostnaderna var betalda. Detta räckte precis till att betala två doktorander
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och deras handledning. Nu fick denna grupp ett EU-projekt på 1 milj/år i tre år. Universitetet
krävde då 750 000 kr i administrativa omkostnader medan EU endast medgav 200 000. Resterande 550 000 fick alltså tas ur fakultetsanslaget med konsekvens mindre handledning, färre forskarkurser. Men gruppen var framgångsrik och fick ytterligare ett anslag, lika stort. Men
fakultetsanslaget var i princip tomt så projektet skulle gå med 550 000 kr i förlust. Ansökanden ville därför tacka nej till anslaget, vilket universitetet inte kunde gå med på och följden
blev ett stort underskott hos forskningsgruppen. Forskningsledare satte ett stopp för fortsatta
ansökningar och antagning av doktorander, ja stort sett all forskningsverksamhet som inte var
fast del i tjänsten. Forskare lämnade gruppen, inkl forskningsledaren och verksamheten dog.
De tragiska är att universitetet hade en alldeles utmärkt modell för att fördela de administrativa kostnaderna. Man tog nämligen på central nivå kostnaden för all administrativ verksamhet, delade upp den i forskningsdel och en undervisningsdel och fördelade denna till institutionerna i proportion till forskning och undervisning. Institutionerna gjorde samma sak till
avdelningarna. Dessa fördelningar skedde i kronor och det fanns angivet på en internfaktura
som skickades ut i början av året. Dessa fakturor täckte de totala administrativa kostnaderna
det året.
Men vad händer då om det kommer in ett anslag på 1 miljon? Projektledaren menade att de
fasta omkostnaderna lokaler, telefon, bibliotek etc) var ju redan täckta för detta året. Om han
hade 25% på ett forskningsanslag, innebär det att de administrativa omkostnaderna för detta
ska bidra till att täcka den totala fakturan. Nu sa institutionsledningen 75%! Dessa 750 000
lades till i det administrativa systemet och skapade ett överskott där och motsvarande underskott på institutionen. Universitetet får då ett stort överskott och de framgångsrika avdelningarna stora underskott. I själva verket hade det kanske behövts totalt 1 ny tjänst, medan det
kom in pengar motsvarande
10 tjänster! Detta ledde till ett
stort överskott i slutet av året
och efter tre år på detta vis
minskade staten anslaget eftersom universitetet ju inte
gjorde av med sina pengar.
Men de framgångsrika institutionerna blev satta under förmyndarskap och måste spara
sig ur sitt underskott. Resultat:
Duktiga forskare och disputerade lärare lämnade universitet och dess kvalitetsindex
sjönk! Helt i onödan, men
man kunde inte skilja på modell och verklighet! I fig 5:5
försöker vi sammanfattande
beskriva förloppet.
Fig 5:5 Administrativa omkostnader i forskningsprojekt

Ansöka om plats på
förskola
Vi ska nu mera detaljerat gå genom en vanlig process på kommunerna, nämligen anmälan
till dagis. Som exempel tar vi Trollhättans kommun. Precis som alla andra kommuners hemsida är den uppbyggd enligt förvaltningarnas behov, inte efter medborgarnas önskemål. På
startsidan möts man av nyheter inom kommunen, såsom stadsvandring, badvatten (sidan be65

5 Offentlig verksamhet	


Per Flensburg

söktes i början av augusti), musikframträdande, flyttande av kommunal verksamhet, sommarplanteringar etc (fig 5:6).
I navigationsmenyn till vänster finns följande länkar:
•
Blanketter
•
Diarium / Sammanträdeshandlingar
•
E-tjänster
•
Facebook
•
Flytta till Trollhättan
•
Kartor och flygfoton
•
Kommunala bolag
•
Krisberedskap
•
Servicedeklarationer
•
Statistik
•
Synpunkter och klagomål
•
Trygg och säker
•
Upphandling och inköp
•
Visit Trollhättan Vänersborg
Upptill finns en flikmeny som leder till de kommunala förvaltningarna. Det gäller alltså att
veta inom vilken förvaltning det aktuella ärendet hör hemma.

Fig 5:6.Trollhättans hemsida
Man skulle kunna tänka sig att anmälan till dagis handlar om social service, men går man in
där handlar det om familjer med problem, såsom missbruk, psykiska problem etc. Men ”dagis” heter numera ”förskola” så då kan man prova med ”Utbildning” och där finns en länk
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*

Fig 5:7. Blankett för att ansöka om förskoleplacering
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”Förskolor” i vänstermenyn. Men klickar man där kommer man till en jämförelseservice och
så får man länkar till alla förskolor. Klickar man på dessa kommer man till en kort beskrivning
av resp. förskola. Men inte en stavelse om hur man ansöker om plats! För kunna anmäla sitt
barn till förskolan måste man på startsidan klicka på ”E-tjänster” och i nästa steg klicka på
”blanketter”. Då får man en sida med blanketter och hittar ett antal blanketter för ”barnomsorg”:
Ansökan om plats i förskola pedagogisk omsorg fritidshem lovfritidshem.pdf, (357.6 Kb)
Inkomstuppgift.pdf, (83.9 Kb)
Uppsägning av plats inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.pdf, (15.8 Kb)
Överenskommelse av placeringstid.pdf, (17.7 Kb)
Klickar man på den översta laddas det hem en blankett i pdf-format (fig 5:7) som kan fyllas i
på skärmen, skrivas ut och skickas in till kommunen. Fast detta står inte angivet någonstans.
Inte heller om man måste skicka in någon mer blankett än ansökan. På baksidan av blanketten finns ett fält för övriga upplysningar och så lite information:
• Ansökan registreras och placeras i kö efter ködatum tidigast 4 månader innan plats
önskas. Anmälan tas med fördel emot tidigare.
• Ansökan turordnas till verksamhet och plats inom Trollhättans Stad.
• Vårdnadshavare ansvarar för att alla förändringar snarast blir anmälda som påverkar
placering och avgift.
• För plats i fristående förskola/fritidshem, enskild pedagogisk omsorg kontaktar Du
själv den verksamhet där plats önskas.
• Dokumentet Köregler inom kommunal förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg samt
övrig information finns att hämta under www.trollhattan.se
• Ansökan via e-tjänst www.trollhattan.se
• Eventuellt samboförhållande kommer att registreras i Utbildningsförvaltningens register och kan komma att påverka andra kommunala rutiner.
• I samband med registrering av uppgifterna i ansökan undersöks om det finns obetalda räkningar till kommunal förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.
• När vårdnadshavare accepterar en plats tecknas ett avtal/abonnemang med Utbildningsförvaltningen, Trollhättans Stad.
Ett viktigt dokument är köreglerna och det finns därför anledning att studera detta dokument
lite närmare. Det återges i sin helhet nedan.

Köregler inom kommunal förskola, fritidshem samt pedagogisk
omsorg
1. Förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg
Förskolan omfattar de barn som har fyllt ett år t.o.m. den 31 juli det år barnet fyller sex
år.
Fritidshem omfattar elever fr.o.m. den 1 augusti det år barnet fyller sex år t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Eleven ska vara inskriven i förskole-klass,
grundskola eller grundsärskola.
Pedagogisk omsorg omfattar barn som har fyllt ett år t.o.m. vårterminen då ele-ven
fyller 13 år.
De lagbestämmelser som styr förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg åter-finns i
8, 14, 25 kap. Skollagen.
2. Ansökan om plats
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Ansökan om plats görs via e-tjänst på Trollhättans Stads hemsida www.trollhattan.se
alternativt på särskild ansökningsblankett.
3. Allmänna villkor för erhållande av plats i förskola, fritidshem och pedagogisk
omsorg
Barnet/eleven skall vara 1-13 år.
Barnet/eleven skall vara folkbokförd i Trollhättans kommun. Vårdnadshavare från annan kommun kan också anmäla sitt/sina barn enligt ovan om det finns särskilda skäl
med hänsyn till barnets personliga förhållanden.
Omsorgstid
Vårdnadshavare har rätt att nyttja förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för sitt
barn den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid samt tid för sömn vid
nattarbete.
Placeringstiden bestäms utifrån vårdnadshavares gemensamma behov
Förskolebarn, vars vårdnadshavare arbetar eller studerar erbjuds alltid 15 tim-mar/
vecka i genomsnittlig placeringstid oavsett ett lägre faktiskt placeringsbe-hov.
Om placeringstiden ändras kan placeringstiden omprövas.
4. Erbjudande av förskola
Fr.o.m. höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds avgiftsfri förskola omfat-tande
525 timmar om året (15 timmar/vecka). Verksamheten börjar på höstter-minen den 1
september och slutar på vårterminen den 31 maj, med uppehåll för jullov enligt skolans läsårstider.
Förskola erbjuds fr.o.m. ett års ålder i den omfattning det behövs med hänsyn till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov p.g.a.
familjens situation i övrigt.
Barn (1-5 år) vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga enligt för-äldraledighetslagen för vård av annat barn erbjuds tre timmar/dag alternativt 15 timmar/
vecka under hela året. Samma rätt har även barn om de fysiska, psykis-ka eller andra
skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
Efter dialog med vårdnadshavare och i samråd med sin personal, beslutar för-skolechef hur vistelsetiden förläggs för barn som är placerade tre timmar per dag eller 15
timmar per vecka, utifrån en professionell bedömning efter det enskilda barnets behov
och förskolans organisatoriska möjligheter.
5. Erbjudande av utbildning (fritidshem)
Utbildning i fritidshem erbjuds för elever i förskoleklass, grundskola och grund-särskola i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares för-värvsarbete eller
studier eller om eleven har ett eget behov p.g.a. familjens si-tuation i övrigt. Samma
rätt har även elever om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i
sin utveckling i form av sådan utbildning.
Fritidshem erbjuds t.o.m. vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
6. Pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
Pedagogisk omsorg erbjuds, i möjligaste mån, i stället för förskola eller fritids-hem om
barnets vårdnadshavare önskar det.
7. Placeringsanvisningar; förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
Ansökan registreras hos Utbildningsförvaltningen. Barnet placeras i kö efter ködatum
tidigast 4 månader innan plats önskas. Anmälan tas med fördel emot tidigare.
Vid lika ködatum och köbildning turordnas barnen efter födelsedatum; äldsta barnet
kommer först.
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Vid placering beaktas föräldrarnas önskemål i första hand. Om detta ej kan till-godoses placeras barnet främst i det skolområde som barnet bor i (Västra skolområdet,
Centrala skolområdet, Östra skolområdet och Södra skolområdet).
I augusti, eller i samband med 6-åringarnas övergång till förskoleklass/fritidshem, blir
även de barn som kvarstrå i kön till förstahandsvalet (bruttokön) aktu-ella för eventuella lediga platser. Om erbjudandet inte accepteras avregistreras den sökande. Ny anmälan måste göras.
Nyplacering går före omplacering övrig tid på året.
Förtur kan medges av följande skäl:
1. Till barn som är placerade i pedagogisk omsorg om dagbarnvårdaren slutar sin anställning eller om förskolan läggs ner.
2. Till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.
3. Till barn vars förälder är ensamstående
4. Till syskons förskola/pedagogisk omsorg, alternativt förstahandsval.

8. Uppsägning av plats
Platsen/abonnemanget inom förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg av-slutas
skriftligt. Uppsägningstiden är två månader från den dag uppsägningen mottagits av
Utbildningsförvaltningen.
9. Kompetensutvecklingsdagar
Information om personalens kompetensutvecklingsdagar lämnas skriftligt senast två månader i förväg.
Vid personalens kompetensutvecklingsdagar erbjuds alternativ till ordinarie verksamhet.

Man kan omedelbart konstatera att dokumentet inte är det allra enklaste att genomtränga. För
medborgaren handlar om att ”ansöka om dagisplats” och har pratas det en om ”pedagogisk
omsorg”, ”omsorgstid”, ”vårdnadshavare”, ”placeringstid” etc. I en del fall handlar det om
fritidshem, i andra om det som man förr
i tiden kallade ”lekskola” och som är
Köregler
avgiftsfri under terminstid. Men låt oss
nu försöka göra en formell processbeskrivning av hur ansökan och tilldelning
av förskoleplats går till i Trollhättans
kommun.
Barn utan
Barn m
I fig 5:8 finns en schematisk och överProcess
plats
plats
gripande beskrivning av processen ”Antagning till förskoleplatser”. Input är
barn utan plats och output är barn med
plats. Inputpilen är tjockare än outputpilen, indikerande att det är fler sökande
än det finns platser. Men enligt kommunallagen är kommunen skyldig att ordna
förskoleplatser åt alla som behöver, så
på sikt är pilarna lika tjocka.

Förskoleplatser

Fig 5:8. Antagning till förskoleplatser
70

5 Offentlig verksamhet	


Per Flensburg

Processens resurser är förskoleplatser och den kontrolldata som styr processen är köreglerna.
Men processen i fig 5:8 anger det rent praktiska, fysiska skeendet. I det administrativa är det
inte de fysiska barnen man processar utan information om dem och om deras föräldrar. Den
indata som behövs finna angiven på blanketten i fig 5:7. I korthet är det följande typer av information som behövs:
•
•
•
•
•
•

Identifikation av barn
Identifikation och kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Modersmål
Varför man vill förskoleplats (grund för placering)
Typ av omsorg, när och var
Underskrift

Allt utom underskrifterna kan skrivas in på blanketten, men sedan måste den skrivas ut och
skickas in manuellt och skickas in via posten.
När plats har erbjudits och accepteras kan man förmoda att det initieras en ny process som
handlar om beräkning av avgift och där blanketten om inkomstuppgifter skickas in. Slutligen
görs det ett schema för när barnet/-n ska lämnas och hämtas för ett antal veckor framåt. Des-

Figur 5:9.Systemflödesplan för antagning av plats på förskola
sa rutiner tar vi dock inte upp här utan ser enbart på ansökan om plats. Vi beskriver både
själva algoritmen och använder oss där av programflödesplaner och flödet för att hantera in71
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formationen och där använder vi oss av systemflödesplaner. Beskrivningsnivån ligger på en
mellannivå, inte alltför översiktlig men inte heller alltför detaljerad. I fig 5:9 ser vi systemflödesplanen.
Till vänster har vi inmatningen av den information som behövs i processen i mitten och till
höger har vi den lagrade information som finns. Vi ser att ”namn” och ”pnr” förekommer två
gånger, första gången är det barnets namn och personnummer andra gången är det vårdnadshavarens/-nas. Vilket framgår av namnet på processen. Man kan tänka sig att det förekommer
vissa kontroller av indata redan vid inmatningen, t.ex. personnumrets korrekthet, men det
beskrivs i så fall på en mer detaljerad nivå. Notera också att varje process har indata och utdata. Däremot är resurser och kontrollregler inte angivna. Dessa finns implicita i processerna
och är dessa datoriserade är det mycket besvärligt att ändra dem. Speciellt om systemet har
några år på nacken och med bristfällig dokumentation. Göranzon (1976) beskriver ett system
för skogsmätning där i princip Sveriges samlade kunskap om skogsvärdering finns i en dator i
Sundsvall.
I fig 5:10 finns den inledande rutinen för placering i kö beskriven. Här kontrolleras primärt
två saker: Här kontrolleras primärt två saker: 1) Är personnumren korrekt angivna? 2) Bor
barnet i kommunen? Om barnet inte bor i kommunen undersöks om det finns särskilda skäl
att ändå bevilja det plats i kommunen. Vilka dessa skäl framgår inte men vi antar att de står
angivna under övriga upplysningar på baksidan av anmälningsblanketten.
Det kan finnas anledning att komma med en del rittekniska kommentarer. Vid valen (diamanterna), som i detta fall enbart är binära, har jag följt konventionen att ”ja” innebär nedåt medan ”nej” innebär utgång till höger. Dock finns ett undandtag och det är valet nere till höger
där jag satt ut valen explicit. Vad som kanske inte är lika uppenbart är att utgången av varje
val leder till en process av något slag. Huvudprocessen är ”tilldelning av plats” och reglerna
finns beskrivna i dokumentet ”Köregler”.
Om man ser på delprocesserna i denna process är de tre första i huvudflödet ganska enkla att
mekanisera. Kontroll av personnummer innebär att man med utgångspunkt i kontrollsiffran
ser om det är rätt skrivet. Det finns en välkänd algoritm för detta. Man hade också kunnat
kontrollera kön med utgångspunkt i den näst sista siffran, men det är inte angivet något kön
på anmälningsblanketten som man kan jämföra med. Det innebär att detta inte är en viktig
uppgift, vilket är märkligt då man i alla sammanhang strävar efter en jämn könsfördelning.
För att ta reda på om barnet bor i kommunen kan man med hjälp av personnumret slå upp i
folkbokföringsregistret och ta reda på det där. För detta måste man dock ha tillstånd från datainspektionen eftersom det handlar om samkörning av register. Som den skarpsynte läsaren
säkert lagt märke till, finns inte adress angiven på ansökningsblanketten. Detta indikerar att
en sådan samkörning faktiskt sker. Här kan det ske intressanta förvecklingar. Antag, att vårdnadshavarna är skilda och bor på olika adresser men har delad vårdnad om barnet. Det brukar innebära att barnet vistas en vecka i taget hos vardera vårdnadshavaren. Vanligtvis bor de
ganska nära varandra, men det kan tänkas de bor i skilda kommuner. Detta måste man ta
hänsyn till när processen beskrivs även om det de facto inte finns något sådant fall.
Delprocessen ”Finns särskilda skäl” är inte alldeles enkel att genomföra, speciellt som köreglerna inte säger särskilt mycket om detta. Man kan alltså tänka sig att denna process är
manuell, medan de andra kan vara datoriserade. Fallet med barnet som bor i två skilda
kommuner kan till exempel behandlas här.
Trollhättan har ganska många invandrare från många olika länder och det är därför viktigt att
ta reda på barnets modersmål, så att det om möjligt finns någon personal eller annan resursperson som talar det.
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Figur 5:10. Inplacering i kö

Själva proceduren ”Inplacering i kö” är en förhållandevis enkel procedur som helt enkelt
handlar om att placera barnet i kön till förskolan. Efter detta sker de två sista delprocesserna i
fig 9: ”Tilldelning av plats” och ”Erbjudande av plats”. Den viktiga av dessa är den första, vars
regler finns beskrivna i köreglerna, punkt 7. En intressant övning är att låta de studerande i
klassen rita upp denna i programflödesplan och sedan jämför man med de olika förslagen.
Det kommer att framgå mycket tydligt att det finns ingen entydigt bästa lösning, utan alla har
sina för-och nackdelar. Dessutom tvivlar jag på att någon lösning är fullständig, men är övertygad om att klassen tillsammans åstadkommer en god och fullständig lösning.
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6. Mera om informationssystem
Med utgångspunkt i vad vi diskuterat beträffande informationssystem kan vi se att det består
av fyra typer av komponenter: Information som användes av människor som stöd i deras aktiviteter, vilka utförs i ett större sammanhang. Dessa fyra komponenter bildar en helhet, något
som skulle kunna liknas vid en fyrdimensionell potatis (figur 6:1).
Människa

Denna figur består inte av fyra bubblor
utan utgör istället en bubbla, men den är
i fyra dimensioner. Eftersom vi inte disponerar något fyrdimensionellt ritverktyg
(och för övrigt inte hade kunnat använda
det, även om vi hade haft något) har vi
istället gjort en projektion eller snarare
”översättning” av de fyra dimensionerna.
Varje bubbla representerar alltså en dimension.

Aktivitet

Sammanhang

Information

Fig 6:1 En fyrdimensionell potatis

Detta är ett system eftersom det består av
komponenter med relationer mellan sig. Det kan i viss mån också sägas vara ett ändamålsenligt system eftersom det stödjer människorna i deras verksamhet. Det är också ett öppet system i och med att sammanhanget ges av omvärlden. Vidare är både människa, aktivitet och
sammanhang i sig system. Det är möjligen inte korrekt att påstå att sammanhanget endast är
en del av systemet, för sammanhanget är ju på sätt och vis själva essensen, det väsentliga, det
som ger systemet mening. Informationen är också en form av system, och det kan faktiskt ses
som ett formellt system, så länge man bortser från informationens användning, vilket också
görs i traditionell systemutveckling. Aktiviteterna kan ses som ett formellt system om man
bortser från människorna som utför dem, men det är i praktiken omöjligt.
Informationen, speciellt då dess struktur, brukar uppfattas som en modell (i betydelsen förenklad avbildning) av de andra komponenterna, den s.k. konceptuella modellen. Men då
denna modell även påverkar verksamheten, människorna och sammanhanget blir resultatet
ett slags reciprok definition av informationssystem och vi blir tvungna att finna start-eller slutvillkor. Låt oss nu fokusera på dimensionerna en åt gången, dock väl medvetna om att det
innebär en reduktionistisk ansats.

Aktivitetsdimensionen
Om vi börjar i aktivitetsdimensionen är detta rent konkret det arbete personen ifråga utför i
det aktuella sammanhanget. Det kan handla om att mottaga order i en postorderfirma, att föreläsa på systemvetenskapliga programmet eller göra en inkomstdeklaration. I arbetet behöver man alltid information. Vilken typ av information (”kundnamn”, ”beställd kvantitet”, ”inkomst av tjänst” etc.) man behöver beror på vilken aktivitet som utförs, och det aktuella värdet på informationen (”Gösta Nilsson”, ”250 kg”, ”156 754 kr”) bestäms av sammanhanget.
Människorna tolkar informationen beroende på sammanhang, världsbild, tidigare erfarenheter etc. På grund av alla dessa ting kan aktiviteten utföras olika från gång till gång. Men det
finns dock en gemensam kärna i tolkningen av informationen, oavsett av vem, när och i vilket sammanhang aktiviteten utförs. Denna kärna kan sägas vara den formella arbetsbeskrivningen (figur 6:2).
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Här har jag försökt visa hur aktivitetens utförande är beroende av dessa
faktorer. De oformaliserbara faktorerna är indikerade genom moln medan
den formaliserade faktorn är fyrkantig. Det totala resultatet av aktiviteten
är indikerat av cirkeln i mitten och
det finns också indikerat en flytande
övergång mellan de olika faktorerna.
I själva verket är mycket av detta tyst
kunskap, eftersom den inte kan visas
på annat vis än genom aktivitetens
utförande

Per Flensburg
Personlig
världsbild

Formell
arbetsbeskrivning

Aktuell
kontext

Erfarenheter

Fig 6:2 Beskrivning av aktivitet

Man kan (och bör) naturligtvis diskutera möjligheten att på ett korrekt sätt göra denna uppdelning i olika faktorer. Har inte de tidigare erfarenheterna del i både den personliga världsbilden och det aktuella sammanhanget? Måste vi inte på något vis ha information om både
sammanhang och världsbild? Detta är indikerat genom pilarna mellan alla faktorerna.
Man kan diskutera huruvida det är korrekt att använda ordet ”faktor” eftersom detta lätt kan
associera till statistisk faktoranalys och där man således i detta fall skulle kunna se ”aktuellt
sammanhang”, ”personlig världsbild”, ”tidigare erfarenheter” och ”formell arbetsbeskrivning”
som en mellanliggande faktorer. Detta är i och för sig inte helt fel, men man måste ha klart
för sig att sambanden inte är samband i vanlig statistisk eller matematisk mening utan istället
indikerar något slags påverkan.
En intressant ståndpunkt intar Nurminen (1988) som hävdar att det inte är meningsfullt att
skilja mellan verksamhet och information. Det skulle innebära att det föreligger en absolut
korrespondens mellan verksamhetsaktiviteter och informationsaktiviteter.

Människodimensionen
Låt oss nu ta utgångspunkt i människan. I förbindelse med informationssystem spelar människan särskilda roller. Ibland betecknas människan som användare, systemutVerksamhet
vecklare, programmerare, PC-samTolkning
Arbetsroll
ordnare etc. Beteckningen indikerar
rollen i förhållande till informationssystemet. I figur 6:1 representeras
Informationsstruktur
detta förhållande av en pil från perTyst kunskap
son till information. Men man kan
(och ska!) kritisera det förhållandet
Fig 6:3 Människodimensionen
att det finns många roller för dem
som i en eller annan mening är informationsexperter men mycket få
roller för dem som ska arbeta med informationen i sina dagliga aktiviteter. Man talar endast
om användare, men det finns många fler typer av användare än det finns data- och informationsexperter.
Vad som inte heller diskuteras speciellt mycket är omvändningen: den roll informationen
spelar för människan. Det finns ett resonemang som går ut på att personerna i verksamheten
endast ska ha tillgång till den information som är absolut nödvändig för dem, dvs. i praktiken
den formella delen av den behövliga informationen. Men på grund av det aktuella samman75

6. Mera om informationssystem	


Per Flensburg

hanget och typen av arbetsuppgift, finns en mängd icke formaliserad information (kunskap)
som behövs för att människan ska kunna utföra sin arbetsuppgift på ett korrekt sätt. ”Korrekt”
betyder inte i förhållande till den formella arbetsbeskrivningen utan vad som krävs, här och
nu. Många gånger kräver speciella förhållanden att befintliga rutiner förbigås och att man gör
något helt nytt. Om vi ska fortsätta med våra diagram kan människan beskrivas som i figur
6:3.
Vi utgår i vår tankevärld från en människa. Detta är en unik varelse, som spelar olika roller.
Denna människa befinner sig alltid i ett sammanhang, som av vederbörande tolkas i ett historiskt och kontextuellt perspektiv. Detta avgör hur de olika aktiviteterna ska utföras i den mån
det finns handlingsutrymme, vilket i sin tur också är historiskt och kontextuellt betingat. Det
avgör också hur informationen tolkas och vilka aktiviteter som ska utföras på grund av denna
tolkning. Även här är gränserna flytande.
Hur gör man då om flera människor ska samarbeta? Ett sätt att se på samarbete är att se det
som ett specialfall av vanligt arbete och därför är det intäkt i schemat ovan. Men å andra sidan manifesteras ju samarbete genom ett gemensamt sammanhang, varför vi kan ta upp den
delen av diskussionen i samband med vår diskussion om sammanhang.

Sammanhang
Med sammanhang menar vi arbetet i en organisation. Här samarbetar flera människor och på
så vis skapas en gemensam, intersubjektiv värld, vilken i detta sammanhang kan betraktas
som en objektiv sådan i positivistisk mening. Innanför denna värld kan man alltså arbeta med
traditionella ingenjörsmässiga metoder, åtminstone under en begränsad tidsrymd. Men denna
intersubjektiva värld är dialektisk i den meningen att den påverkar de personer som befinner
sig i den. Alla människorna i arbetsgruppen verkar ju också i andra sammanhang, blir utsatta
för andra påverkningar och följaktligen är den intersubjektiva världen inte konstant på lång
sikt.
Man kan för övrigt tänka sig
ett betydligt större sammanhang, t.ex. på samhällelig
nivå. Resonemanget blir ungefär detsamma här. I den
samhälleliga, för evigt pågående, diskussionen skapas
ideal eller förebilder (som
naturligtvis förändras över
tiden) och som påverkar
människors uppfattning av
sin verksamhet.

Social samvaro

Sammanhang,
kontext

Tolkad
arbetsroll

Språkspel
Tyst kunskap

Detta skapande av en gemensam värld manifesteras
genom ett gemensamt språkFig 6:4. Sammanhang
bruk. Och omvändningen
gäller givetvis också: när
man har ett gemensamt språk har man också en gemensam värld. På varje arbetsplats skapas
ett språkspel, för att använda Wittgensteins (1953) terminologi, som en utanförstående person
inte omedelbart har tillgång till. Språkspelet är uppenbart och självklart för dem på arbetsplatsen, s.k. tyst kunskap, och följaktligen har man kommunikationsproblem om man utåt vill
kommunicera om arbetets interna förhållanden. Det är för övrigt precis detta som görs vid
systemutveckling.
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Sammanhanget avgör hur människorna tolkar den information de får i sitt arbete och vi är då
beredda att diskutera informationsbegreppet ännu mer.

Information
Den konceptuella modellen (om
fattande algoritm, data och datamodell) eller världsbilden bestämmer vilken verksamhet som
informationen handlar om. Människan tolkar denna information,
sätter in den i ett sammanhang
och ger dem betydelse (=kunskap). Se fig 6:5.

Tolkar

Verksamhetsmodell

Ger mening

Information

Vi ser att människans bild av verksamheten förmedlas genom informationen. Därigenom får NurFig 6:5 Information
minen ytterligare ett argument för
att inte skilja mellan verksamhet
och information. Ur strikt filosofisk synvinkel bör man kanske ändå göra det. Ontologin förmedlas förvisso genom epistemologin, men icke desto mindre är det möjligt att det finns något ”där ute” som vi inte vet något om. Wittgensteins begrepp ”språkspel”, som tas upp av
bl.a. Searle (1969) och Göranzon (1983), är just en sammanfattning av vad vi vill säga med
detta.

Potatismodellen
Vi har hittills använt oss av en reduktionistisk ansats för att betrakta informationssystem eftersom vi sett det från olika utgångspunkter i den urspungliga definitionen. Vi ska nu gå den
andra vägen; utifrån det vi diskuterade bygga upp en helhetsbild igen.

Rutin
Vad vi hittills inte sagt mycket om är syftet med informationssystem. Historiskt sett kan vi urskilja tre distinkta syften. Det första handlar om att effektivisera verksamheten. Genom att låta
datasystemet utföra en mängd triviala rutinberäkningar och datamanipulationer blev detta
arbete både snabbare och säkrare utfört än om människor skulle ha gjort det. Som bekant
begår ju datorer inte misstag; det är de människor som konstruerat datasystemen och de som
betjänar datasystemen som begår misstagen. Genom att låta datasystemen ta över så mycket
arbete som möjligt minimerar man den senare typen av misstag. Med detta maximerar man
dock systemkonstruktörernas möjligheter att begå misstag som senare inte kan rättas till.
De uppgifter som på detta sätt överförs till datasystemen är ofta tråkiga och rutinbetonade
arbetsuppgifter t.ex. skriva ut fakturor, summera beställningar, kontrollera lagernivån. Genom
att uppgifterna överförts till datasystemen menar man att den mänskliga kapaciteten kan frigöras till annat och viktigare. Men vad man talar tyst om är det faktum att datasystemet kräver människor som betjänar det, inmatning, listdistribution etc. Dessa arbetsuppgifter är i regel betydligt tråkigare och mera monotona än de som de ersätter. Dessa datasystem är transaktionsorienterade och uppbyggda för att ersätta mänskligt rutinarbete. Därför kallar vi dem
rutindatasystem.
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Kontroll och styrning
Man kom snabbt underfund med att de upplysningar som var inknappade i datorn också
kunde användas i andra sammanhang. Genom att sammanställa t.ex. försäljningsupplysningar i en försäljningsstatistik kunde ledningen få veta mycket intressant. Detta blev de klassiska
MIS-systemen eller som vi säger på svenska: kontrolldatasystem.
I de traditionella kontrollsystemen får ledningen sin styrinformation i tjocka datalistor som
innehåller allting men där man inte kan hitta någonting. Att distribuera information är nämligen inte detsamma som att använda information. Därför uppkom ett naturligt behov att göra
bättre rapporter som bara innehöll det man ville veta och inget annat. Men som vi vet blir
förändringstakten i samhället högre och högre, konkurrensen allt hårdare och snabb och säker tillgång till information allt viktigare.

Stöd
Det uppkom två sätt att hantera detta problem: det ena i vilket man försökte styra informationsresurserna (IRM) så att beslutsfattaren verkligen fick det hon behövde och det andra i
vilket man underlättade att ta fram ad hoc-rapporter. Det blev ofta mellanchefer som fick ta
fram dessa. Det krävde tillgång till bättre rapportgeneratorer vilka så småningom utvecklades
till 4GL (fjärde generationens programspråk). De personer som använde dessa redskap upptäckte att de kunde användas till andra saker också, nämligen till att göra individuella system,
som stöder den personliga databehandlingen. Datasystemen blev ett stöd i detta sammanhang och den resulterande typen av system kallar vi stödsystem.

Syntes
Dock är det så att inget informationssystem är helt renodlat, alla har
lite av alla tre dimensionerna i sig, ungefär som en potatis (figur 6:6). Det är
således fel att tala om rutin-, kontrolloch stöddatasystem; istället handlar
det om rutin-, kontroll-, och stöddimensioner. Formen och läget på ”potatisen” definierar vilken övervägande
typ av informationssystem det handlar
om. Om vi tänker oss en ”norrländsk
mandelpotatis” i papprets plan och
ganska högt upp på kontrolldimensioFig 6:6. Potatismodellen
nen har vi ett traditionellt ordermottagningssystem. Är det gammalt och
oflexibelt liknar det mer ett chips än en mandelpotatis. Vi kan vidare tänka oss en ”pommes
frites” rätt nära origo och parallellt med stödaxeln. Det är ett typiskt ordbehandlingssystem.
Flyttar vi pommes friten en bit bort på rutinaxeln får vi ett layoutsystem, t.ex. för tidnings- och
tidskriftslayout. Vrider vi den så att den blir parallell med rutinaxeln och flyttar upp den en bit
på kontrollaxeln, får vi t.ex. ett försäljningsstatistiksystem.
Vi kan nu kombinera den 3-dimensionella potatisen i figur 6:6 med den 4-dimensionella i
figur 6:1 och får då faktiskt en 12-dimensionell potatis (sic!). Det innebär t.ex. att aktiviteterna ser olika ut i rutin-, kontroll- och stöddimensionerna. Omvändningen gäller också, t.ex.
att kontrollen beror på sammanhanget. Att illustrera detta grafiskt är inte lätt, men med hjälp
av färger och ljus skulle det kunna gå. Vi har har ett färgssystem som kallas CMYK och står för
cyan, magenta, yellow och black. Vi lägger dem i fig 6:1 och får fig 6:7. Blandningen av des78
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sa färger ger färgen på ett klot. Detta klot kan
vi då belysa med ljus från en riktning som
motsvarar riktningen i den tredimensionella
potatisen. I fig 6:8 har vi då ett system med
90% cyan, 10% magenta, 10% yellow och
70% black. Detta beskriver ett system ur i huvudsak aktivitetssynvinkel i ett sammanhang.
Det perspektiv vi betraktar det från är i huvudsak ett rutinarbetsperspektiv. Det är ungefär
det sätt som en förman eller mellanchef ser
systemet.

Människa

Aktivitet

Sammanhang

Information

Fig 6:7. CMYK-kodad fyrdimensionell potatis

I fig 6:9 ser vi ett datasystem på ungefär det
sätt som IT-experter i allmänhet ser det. Det är
väldigt mycket information (100%), en del aktivitet
(20%) sett i ett visst sammanhang (20%). Däremot
ser man inte alls människorna. Perspektivet är i huvudsak kontroll med visst rutinarbete.

Process, aktivitet och verksamhet
Detta avsnitt är mera spekulativt än de tidigare. Men
det förefaller naturligt att i ett verksamhetsorienterat
perspektiv även tänka på verksamheten, dvs. det
som görs, i ett datasystem. Vi diskuterar centrala beFig 6:8. Ett systemperspektiv
grepp och försöker göra dem mera distinkta. Vi skiljer först på funktion, aktivitet och process. Funktion
är den organisatoriska enheten, den del som bildar
ram för själva verksamheten. Ordermottagning,
bokföring och postöppning är alla exempel på sådana funktioner. De är bemannade av personer som
inom funktionen utför vissa aktiviteter. Det är verksamhet på individuell nivå. En aktivitet kan omfatta
mycket, t.ex. hela ordermottagningsverksamheten,
men den kan också omfatta väldigt lite, t.ex. notera
uttag i lagerboken. Det viktiga är att aktiviteten är
individrelaterad, medan funktionen är organisationsenheter. Process slutligen är den datoriserade
Fig 6:9. Ett annat systemperspektiv
verksamheten, som utför en aktivitet inom en funktion. ”Kundkontroll”, ”uppdatering av lagersaldo” är
sådana processer. Ett datorprogram utför en eller
flera processer när det exekveras. Källkoden är en beskrivning (algoritm) av hur denna verksamhet ska utföras.
I den klassiska funktionsorienterade systemutvecklingen är man främst intresserad av att studera utdata och indata. Det som här kallas process kallas inom denna skola ofta funktion. Vi
menar dock att detta ord kan förväxlas med en administrativ funktion, för att inte tala om matematiska funktioner vilka återigen är något helt annat. Lindgreen (1990) talar om aktiviteter,
och inbegriper häri även rent manuella aktiviteter. Process är då, i Lindgreens terminologi, en
datorstödd/datoriserad aktivitet. Vi kan då särskilja begreppen i följande tre, hierarkiska grupper:
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Nivå

Begrepp

Organisatorisk nivå

Funktion

Individuell nivå

Aktivitet

Maskinell nivå

Process

Detta medför att vi kan använda oss av ett mera stringent språkbruk utan att göra alltför
mycket våld på etablerade uttryck.

Funktion
Detta är alltså den organisatoriska enheten, en avdelning, en grupp människor som arbetar
tillsamman. De typer av datasystem vi, eller rättare sagt ‘våra’ användare utvecklar, är stödsystem till en funktion. De kan därför också kallas funktionsdatasystem.
Funktionen är pålagd vissa begränsningar. Den viktigaste är förstås att dess mål måste stämma överens med företagets totala mål. Men det kan också vara sådana begränsningar som att
man måste följa den etablerade IT-strategin, man måste hämta/uppdatera vissa uppgifter i företagets gemensamma databas etc. Begränsningarna gäller operativ drift. Om man använder
sig av prototyping vid systemutveckling (vilket vi förespråkar) kan man tänka sig att introducera nya arbetssätt, nya IT-idéer och nya datorfabrikat. Det medför förstås att det kan bli besvärligt att ta en lyckad prototyp i direkt produktion om man t.ex. har använt Apple-datorer i
prototypingen medan IT-strategin är Windows datorer.

Aktivitet
Med aktivitet åsyftar vi här de enskilda personernas arbete. Aktivitet ses som ett eller flera för
den anställde naturligt sammanhängande arbetsmoment. Den inleds av en starthändelse och
avslutas med en sluthändelse. Det finns aktiviteter som direkt har med verksamheten att göra,
verksamhetsaktiviteter, där verksamhet utföres och det finns aktiviteter som sker runtom verksamheten, som administrerar och styr densamma. Då dessa alltid har med information att göra kallar vi dem för informationsaktiviteter.
Verksamhetsaktiviteter är aktiviteter som utgör själva verksamheten, det som görs. Exempel
på verksamhetsaktiviteter är utkörning av vara, diskussion med kund om pris på vara eller
lackering av en stänkskärm på bilverkstaden. Bland dessa aktiviteter återfinner vi sådana som
är direkt livsviktiga, vitala för verksamhetens överlevnad, t.ex. utleverans av vara eller lackering av en stänkskärm, men också sådana som är mer stödjande, koordinerande eller styrande, exempelvis diskussion av en offert med kunden.
Informationsaktiviteter är aktiviteter runt själva verksamheten, som har med styrning, planering, samordning och rapportering att göra. Det är inte möjligt att utföra en verksamhetsaktivitet utan att samtidigt en eller flera informationsaktiviteter berörs. Vi måste till exempel veta
när vi ska starta en verksamhetsaktivitet och vi måste förmodligen också på något vis veta när
den är färdig. Till allt detta behövs information. En väl uppbyggd datamodell med tillhörande
databas kan hjälpa oss att effektivt utföra en del informationsaktiviteter, dock inte alla, eftersom datoriserade modeller kräver fullständig formaliserbarhet, vilket inte alltid är möjligt i
verkligheten.
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Process
I detta avsnitt ska vi mera detaljerat diskutera de olika delelementen i processbegreppet. Med
process avses här transformering av indata till utdata enligt en given algoritm och initierad
vid vissa givna villkor. Processen är i praktiken alltid datoriserad men principiellt sett behöver
det inte vara så. Det är därför definitionen ovan är mer generell.

Processens delelement
I fortsättningen behandlar vi således endast maskinella processer, men de förutsätts insatta i
en individuell och organisatorisk kontext. Vidare bildar processer hierarkier, där då algoritmen i en process kan bestå av flera processer på lägre nivåer.
Delelementen i en process är:
•
•
•
•

Indata
Utdata
Algoritm
Syfte

Indata kan vara av två till sitt väsen skilda slag. Det första kan vi kalla data-input, eller på
svenska indata. Det är indata som bearbetas av algoritmen och som bidrar till output eller
utdata. Indata är alltid ett mått på något i verksamheten, t ex antalet artiklar en kund önskar
beställa, kundens namn, antalet arbetade timmar för en viss anställd etc. Denna typ av indata
kallar vi för verksamhetsmått. Den andra typen av input styr själva processen. Styrningen sker
på i huvudsak två sätt:
7. Genom initiering,
8. Genom parameteröverföring
Det är därför befogat att betrakta denna kontrolldata, som en speciell sorts indata, vilket är
gjort i figur 6:10.
Samma betraktelse kan givetvis göras för ut
datas del. En del av utdata brukas förvisso
till att styra och kontrollera andra processer
medan andra brukas till verksamhetsmått.
Ur den avgivande processens synvinkel är
det emellertid en oväsentlig distinktion, eftersom båda två är utdata. Vad de i senare
steg används till är från sändande process
sida ointressant. Därför finner vi det för
närvarande inte meningsfullt att skilja på
utdata som verksamhetsmått och utdata
som kontrolldata.

Kontrollinformation

Input

Process

Output

Det är viktigt att betona att det inte är nåResurser
gon principiell skillnad mellan verksamhetsmått och kontrolldata. Samma data kan
brukas till såväl det ena som det andra. Det
är användningssättet som är det viktiga och
Fig 6:10. Processens delelement
det är i hög grad kontextberoende. Men det
kan tyckas finnas en speciell sorts data, där
det är en principiell och i sammanhanget objektiv skillnad, nämligen data som anger att processen “A” ska initieras och data som anger att nu är processen “A” färdig. Dessa två typer av
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data kan tyckas nödvändiga, de hänför sig direkt till processen och har inget med verksamheten att göra. Ska de därför inte behandlas annorlunda?
Enligt min mening är det fel att betrakta dem som enbart hörande till processen. Det finns
alltid ett externt villkor som måste vara uppfyllt för att en process ska starta. Detta villkor är
relaterat till en extern händelse och har således med verksamheten att göra. Jag menar inte
heller att det behövs någon speciellt information om att en viss process är avslutad. Det
framgår implicit av att det inte finns fler instruktioner att utföra. Då algoritmen genomlöptes
ändrades vissa uppgifter och dessa kan då starta en ny process. I själva verket torde det vara
så att processen alltid startar en ny process och då slutar den automatiskt.
Syftet är ett implicit delelement i processen. Det framgår inte av indata, ej heller av utdata.
Möjligen kan man hävda att det på något vis finns implicit i kontrolldata. Syftet är i själva
verket meta-data och bör finnas dokumenterat i processbeskrivningen. Denna typ av data
brukas bara vid ändringar av processerna.
En annan sak som är nödvändig för att kunna genomföra en process är resurser. I detta fall är
det främst algoritmen i mjukvaran och tid för att exekvera den. Den kontrollstruktur som finns
inbyggd i mjukvaran är den som styr processen. I regel är den fast inkodad i programmet,
men det brukar alltid finnas vissa inställningsmöjligheter (”prefs”) som kan ändras.
Som vi såg i definitionen av ”informationssystem” så finns datastrukturen inbyggd i mjukvaran. I detta sammanhang kan man se detta som liktydigt med informationsmodellen. I Cobolprogram finns datastrukturen explicit angiven, men i moderna programspråk döljs den i objekten och klasserna. Man kan diskutera om datastrukturen är kontrollinformation eller om
den är en resurs. För det första synsättet talar att in informationsmodellen finns själva världsbilden inbyggd. Och just detta argument kan användas för att se informationsmodellen som
en resurs för att bearbeta indata enligt algoritmen i programmet.
Hur fastställer man då processens element? Det kan först fastslås att fastställande av de delar i
funktionen som systemet ska stödja är det absolut viktigaste momentet vid design och konstruktion av systemet. Det är viktigt att denna funktion är naturlig i firmans verksamhet, att
användarna av systemet på ett enkelt sätt kan identifiera den och bestämma vad den ska göra, med utgångspunkt i själva verksamheten och inte i det tekniska, vilket många gånger sker.
Speciellt när man använder sig av standardsystem är det viktigt att tränga bakom dem och
just se hur informationsmodell och världsbild stämmer överens med den aktuella verksamheten.
Omfattningen av processen är också något som kan diskuteras. Man kan hävda att den endast ska omfatta ett enkelt moment, dvs vara vad man kunde kalla “elementär process”. Man
kan också hävda att den ska omfatta ett naturligt och avslutat moment för användarna. Då
processer är hierarkiska, kan båda betraktelsesätten förenas.
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7. Informatikämnet
Det tycks råda en allmän okunskap om informatikämnet, vad det innehåller och varifrån det
kommer. Inför inrättandet av det nya huvudområdet ”Informatik med inriktning mot AIL” och
forskningsämnet med samma namn kan det därför vara på sin plats att klargöra ämnets omfång, ursprung och mångfacetterade innehåll.

Uppkomst
Ämnet startade hösten 1966 med att Börje Langefors på KTH fick en professur i ämnet ”Informationsbehandling – särskilt den administrativa databehandlingens metodik”. Kortformen
för ämnet var ADB, som utläses ”Administrativ DataBehandling”. Kärnan i ämnet var systemutveckling, som på den tiden definierades som ”Utveckling och konstruktion av datorbaserade informationsbehandlingssystem”. Ämnets hemvist var först i företagsekonomi, eftersom
det avknoppades från dels operationsanalys, dels administrativ rationalisering. Under de första åren gav även ADB-ämnet kurser inom dessa områden.
Langefors själv definierade ämnet inom systemteorin, främst teorin för oöverblickbara system
och system för förtagsstyrning. Hans bok inom det senare området användes som lärobok
även inom företagsekonomi. Hans avhandling: Theoretical Analysis of Information Systems
(Langefors B 1966) trycktes i fyra upplagor. Huvudproblemet där handlar om systemtransporter, dvs. hur man med dåtidens magnetbandbaserade datorer med ytterst liten kapacitet, jämfört med våra dagar, kunde planera de satsvisa körningarna så att det blev så stor genomströmning som möjligt. Detta omfattar partitionering i delsystem, indentifikation av elementära informationsmängder, precedens- succedens-och incidens analys av deras samband. Multiplikation av glesa matriser var en vanligt förekommande matematisk operation.
ADB-ämnet var redan från början omfattande. Förutom kurser kring Langefors teorier fanns
kurser kring operationsanalys, administrativ rationalisering (AR), beslutsstöd, datateknik, maskinnära programmering (assembly), programmering i högnivåspråk (Cobol, Algol och sedermera även Basic), informationsåtervinning och informationsklassificering.

Kurser

Företagsekonomi Datateknik Datalogi Biblioteksvetenskap

Operationsanalys

x

AR

x

Beslutsstöd

x

Datateknik

x

Assembly

x

x

Programmering

x

x

Informationsåtervinning

x

Informationsklassificering

x

ADB-ämnet använde sig av datorer och universitetsledningarna förlade det därför tillsammans med Numerisk analys, som också använde datorer. På så sätt ansågs maskinerna kunna
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utnyttjas bättre. Till yttermera visso fick de båda ämnena snarlika namn: Informationsbehandling – ADB och Informationsbehandling – numerisk analys. Men ADB blev klassificerat
som ett samhällsvetenskapligt ämne och det ekonomiska teorierna det byggde på var väldigt
främmande för numeriska analytiker. Och vice versa.
Redan från början uppkom en indelning i systemutveckling och programmering inom ADBämnet. Börje kallade dem för infologi och datalogi. Programmerarna orienterade sig mera
mot numerisk analys och så uppkom datalogiämnet, med inriktning mot hur man så effektivt
som möjligt använder datorn. Detta ämne har numera övertagit den roll som numerisk analys
hade för att göra numeriska beräkningar. På de olika lärosätena bildades snabbt grupper med
olika intressen och som kämpade om de knapphändiga resurserna. Det var betydligt lättare
för de tekniskt inriktade att få tillgång till forskningsmedel. Dåvarande STU (Styrelsen för Teknisk Utveckling) gav stort sett inga pengar till forskning kring systemutveckling.
I början och mitten av 70-talet startades en mängd forskningsprojekt i samarbete med fackföreningar för att undersöka konsekvenserna för arbetsmiljön när man inför datorer i företag.
Denna typ av projekt fortsatte ända fram till mitten av 90-talet och kom att kallas för den
skandinaviska skolan, mer preciserat, kollektivansatsen. Den byggde på synsättet att arbetsgivare och arbetstagare inte kan komma överens utan förhandlingar. I Sverige var det främst
Pelle Ehn (Kyng, Bjerknes et al. 1987; Ehn 1988), som blev förespråkare för denna linje. Parallellt med kollektivansatsen förekom en ansats som ansåg att arbetsgivare och arbetstagare
visst kunde komma överens. Den baserades på ett sociotekniskt ramverk, som innebar att arbetstagare och ledning gemensamt valde en teknisk lösning som även tillfredsställde kraven
på arbetsmiljö. Stridsyxan mellan de båda ansatserna begrovs i mitten av 90-talet och rörelsen fortlever nu under beteckningen ”participativ design”.
Under denna period uppkom orienteringar inom ämnet mot psykologi, kognitionsvetenskap,
arbetsvetenskap och filosofi. Några exempel. Gunilla Bradley blev 1997 professor i informatik vid Mitthögskolan och Umeå Universitet. Hon doktorerade1972 vid Institutionen för Pedagogik i Göteborg och erhöll samma år auktorisation som psykolog. Bo Dahlbom blev 1994
professor i informatik vid Göteborgs universitet. Dessförinnan var han sedan 1983 docent i
teoretisk filosofi vid samma universitet. Pelle Ehn introducerade som professor designvetenskapliga studier av ADB i en estetisk och etisk kontext. Han har i projektet ”IT-designkvalitet”
kopplat hop idéer och begrepp från arkitektur till utvärdering av informationssystem såsom
form (Upplevelsen av användandet, ändamålsenlighet), funktion (funktionalitet, symbolvärde;
användbarhet, tillgänglighet) och struktur (”objektivt” – tekniskt konstruktionskoncept) i en
diskussion om hur IT-system kan och bör utvärderas (Hägerfors and Bryngelson-Ohlsson
1995). Göran Goldkuhls intresseinriktning utgörs av teorier och metoder för verksamhetsförnyelse, systemutveckling och metodförnyelse. Han avgränsar och definierar ämnet informatik
enligt följande: ”informatik innebär studier av och kunskaper om människors arbete med utveckling, användning och förändring av informationssystem (informationstekniska tillämpningar) i verksamheter.” (Goldkuhl 1996). Sedan 1984 är Kristo Ivanov Professor vid Institutionen för Informatik vid Umeå Universitet. Ivanovs forskning präglas av frågor som maktfördelning, etik och moralfrågor. Ivanov härleder begrepp inom informatiken tillbaka till dess
källor – i vissa fall ända till antikens filosofer.
Själva ordet ”informatik” användes av Kjell Samuelsson i Stockholm redan i slutet av 70-talet,
men det betecknade då generell systemvetenskap och hade inget med vare sig systemutveckling eller programmering att göra. Dock är generell systemteori en grundläggande teori för
området systemutveckling. Men själva begreppet ”informatik” kan vara värt att utforska något
närmare.
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Ordet informatik
Vi kan först konstatera att informationsteknologi (IT) kommer under överskådlig framtid vara
en drivande kraft för att omdana vårt samhälle vad avser arbete, fritid, studier, underhållning,
boende, resor, transporter, företagande, förvaltning osv. (Castells 1996). Informatik är ett av
de akademiska ämnen som studerar denna förändringsprocess och hjälper till att driva den
med största möjliga kunskap, insikt och skicklighet.
Informatik anses fortfarande vara ett ungt ämne. Som akademiskt ämne stämmer detta, men
som företeelse är den minst 5 000 år gammal. Under de 40 år jag arbetat inom ämnet har
dess inriktning, metoder, grundläggande forskningsfrågor osv hela tiden befunnit sig i dynamisk utveckling. Ämnet uppfattas därför tämligen olika på olika lärosäten och i olika länder.
Namnet informatik utnyttjas dock i flertalet europeiska länder medan man i USA av skilda
skäl använder andra termer. Enligt Foskett (1970) kan ordet informatik ledas tillbaka till A I
Mikhailov et al, som 1967 publicerade en artikel med namnet "Informatics - New Name for
the Theory of Scientific Information". Fransmannen Jacque Arsac introducerade informatik
som akademiskt ämne år 1971 med sin bok "La Science Informatique" (Arsac 1970). Man kan
notera att ordet kommer från dokumentationsvetenskap, något som knyts ihop igen då man
på mittuniversitetet och Luleå Tekniska Högskola forskar på långsiktigt bevarande av digital
information.
Ordet informatik kan uttolkas som en sammandragning av informationsvetenskap och informationsteknologi. Med detta förstås att ämnet har dels en deskriptiv och analytisk sida dels
en tillämpande och designorienterad. År 1975 skapades systemvetenskapliga programmet
(först som linje). Det kom att bli en omtyckt och eftersökt yrkesutbildning ända fram tills att
IT-bubblan sprack år 2000. Man kan tänka sig att informatiken då skulle anses som ett
systemvetenskapligt ämne, men ser man på innehållet i de program som gavs, var det på väldigt få ställen man hade kurser i systemteori (Växjö var ett sådant!).
Som tidigare nämnts har man olika uppfattningar om ämnet på olika lärosäten. En som tilltalar mig väldigt mycket har jag hittat på Mittuniversitetets hemsida:
Ämnesområdet informatik med systemvetenskap studerar områden som ger förutsättningar att skapa tidsenliga, uthålliga och mänskliga livs- och arbetsområden. Hit hänförs bl a
strukturer och egenskaper för information och kommunikation, design, organisation, realisation och utvärdering av stora och komplexa informationssystem, kommunikationsteknik och informationsteknologi, informationsflöden mm.

Vi ser här dualiteten mellan att å ena sidan studera, förklara och förstå informaitonssystemens roll i verksamheter och samhälle å andra sidan skapa IT-artefakter som gör något åt de
fenomen man studerat i första instansen.
Informationssamhället
Från slutet av 70-talet till ca 1985 förekom en livlig debatt om vad användande av datorer
och datakommunikation skulle föra med sig på sikt. En annan egenhet som slår en nutida läsare var att man då antog att det var nödvändigt att åtminstone känna till grunderna i programmering för att kunna arbeta med datorer. I många sammanhang, särskilt då det gällde
kommunikation med stordatorsystem inom arbetslivet, krävdes visserligen länge att man behärskade speciella och ofta krångliga abstrakta "inmatningskoder" och kommandon, men
dessa försvinner allteftersom användarvänligheten ökar. Den bland 80-talets kontorsdatorer
helt dominerande användningen for ordbehandling var en i praktiken mer avancerad skrivmaskin. Den kunde användas av alla som behärskade en skrivmaskin, men ändå är det betecknande att man i de kurser i "datakunskap" som ordnades av studieförbund och skolor lade ner mer tid på att lära ut programmering än maskinskrivning.
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Nytt i denna debatt var att man lyfte perspektivet från det enskilda företaget/personen till hela
samhället/mänskligheten. Många från andra ämnen var aktiva i debatten och en del av dem
fick med tiden jobb på informatikinstitutionerna. Området har växt sig allt starkare framförallt
med internets genomslag och domineras nu av diskussionen kring sociala media.
Informationssäkerhet
Ett annat område som växte fram ur diskussionen kring informationssamhället var säkerhetsfrågorna. Redan Langefors tar upp frågan om informationens korrekthet i Thais ((Langefors B
1966). Ivanov hävdade dock att det alltid fanns risk för fel i informationen och införde i sin
avhandling ett felintervall i alla värden i datasystemen (Ivanov 1972). Redan tidigt tog man
också upp frågan katastrofskydd och skydd mot intrång i den fysiska datacentralen inom
systemutvecklingsområdet. Men ganska snart fokuserades intresset på skydd av själva informationen, dels mot åtkomst, dels mot obehörig manipulering.
Rättsinformatik
Under perioderna 1969-1970 och 1983-1986 förekom en ganska intensiv debatt om den
personliga integriteten i samband med datasystem. Detta introducerade en ny inriktning inom ämnet, nämligen mot lagstiftningen och skydd av personlig integritet, upphovsrätt och
andra juridiska spörsmål i samband med databehandling. Arbetsgruppen för ADB och Juridik
(ADBJ) inrättades år 1968 vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. När verksamheten
växte och kontaktytan breddades blev en organisatorisk förändring aktuell. Denna skedde år
1981 då arbetsgruppen ombildades till Institutet för rättsinformatik (IRI) vid Stockholms universitet. En del av den externt orienterade verksamheten fördes vidare genom den nybildade
Svenska föreningen för ADB och juridik.
E-förvaltning
Från början var det endast privata företag man studerade. Det fanns dock hela tiden ett fåtal
projekt som sysslade med offentliga informationssystem. Under 2000-talet har dock intresset
för offentliga system i det närmaste ökat explosionsartat. Det finns flera förklaringar till detta.
En är att en allmän trend mot e-förvaltning kan skönjas i hela världen. En annan är att de befintliga systemen i offentlig sektor, som ofta hängt med sedan 80-talet, inte längre kan anpassas till förvaltningarnas behov. En tredje är att man ser möjligheter att genom e-tjänster, kontaktcenter och systemintegration radikalt minska kostnaderna och dessutom höja servicen.
akademin kastade sig över detta område med liv och lust. En del hävdar att det beror på att
man inom offentlig förvaltning fortfarande utvecklar nya system från början och att man därför kan fortsätta att undervisa i de gamla kurserna om systemutveckling.
Informatik och pedagogik
Detta område förtjänar en något utförligare behandling eftersom det är en av bakgrunderna
till inriktningen mot AIL.
Redan 1969 kom den första boken om datorer i undervisningen (Lindecrantz 1969). 1973
startade Anita Kollerbaur projekt Princess (Kollerbaur 1983) som kom att löpa i 10 år och
handla om hur man kunde använda datorer i den svenska grundskolan. Andra program som
leddes av Kollerbaur var ”Datorn i skolan” samt ”Programvaror och datorer i skolan”. Utmärkande för dessa projekt var att man bedrev forskningen samman med skolorna. Anita säger så
här:
”så finns det attityder, till oss då, som samhällsvetenskapligt ämne, å andra sidan då, där
vi inte tillämpar hur man gör inom psykologi eller inom pedagogik, så där möter vi också
en viss misstänksamhet. För vi ligger, på något vis metodologiskt, mitt emellan. Men jag
menar, vi tror på det. Och det är precis det som Börje stod för också. Så det är någon
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form av metodikutveckling, där vi tar det bästa ifrån olika världar och tillämpar det på
vårt forskningsområde, vårt utbildningsområde. Det här är ju alltså, det är ju ämnet som
sådant, tycker jag är någonting mitt emellan det som är sann ingenjörsvetenskap och det
som är sann akademi, alltså sann akademisk teori.” (ur en intervju av Sofia Lindgren och
Julia Peralta, 4 april 2008 i samband med projektet ”Från matematikmaskin till IT”)

Princessprojektet var en föregångare och visade vad som var möjligt att göra. Problemet var
dock att den tidens utrustning var fruktansvärt dyr och inte speciellt kraftfull. Det är egentligen först nu som Princess-projektets fulla potential skulle kunna införas i stor skala.
I samband med persondatorernas intåg blev det ett massivt intresse för olika projekt kring
dels hur de kunde användas i skolorna, dels vilka effekter de fick på elever och undervisning.
Åtskilliga är de avhandlingar och forskningsprojekt som genomförts i samarbete med pedagoger och informatiker. Söker man på skolverkets hemsida hittar man 1302 publikationer bara kring ITIS-projektet. Effekterna på elevernas lärande har dock i många fall visat sig vara
blygsamma och lärarna har inte varit speciellt intresserade av att ta tillvara de möjligheter
som erbjuds.
Inom forskningen har det ända sedan 1970-talet förekommit ett samarbete mellan lärare i
skolan och informatikforskare och åtskilliga är de lärare som börjat forska och doktorerat inom informatik. Det är också ganska vanligt att personer från informatik opponerar på IKT-inriktade avhandlingar inom pedagogiken, likaväl som pedagoger opponerar på informatikavhandlingar, som handlar om skolan.
Även inom det traditionella systemutvecklingsområdet fanns lärandeperspektiv. Ann Hägerfors presenterade sålunda i sin avhandling (Hägerfors 1994) en systemutvecklingsmodell som
bygger på att utvecklare och användare ömsesidigt lär av varandra (samlär).
Informatik med inriktning mot AIL
Så är vi då framme vid forskarutbildningsämnet Informatik med inriktning
mot AIL. Såvitt jag vet finns detta bara
på Högskolan Väst och ingen annanstans i hela världen! I vår ansökan till
HSV om att få inrätta AIL som forskningsämne finns på sidan 11 en figur
som försöker illustrera att AIL är ett
konglomerat av en massa ämnen (fig
7:1). Det intressanta är att AIL inte är
något utanför dessa ämnen. Varje ämne
har i sig en del som utgör dess inriktning mot AIL och en eller flera andra
delar som inte är AIL. Förmodligen är
den blå cirkeln inte cirkelformad utan
ganska oregelbunden i formen.

Fig 7:1 AIL som mångvetenskap
Då informatik är ett integrativt ämne
kan man studera dess kärna utifrån ett
AIL-perspektiv, men detta är inte informatik med inriktning mot AIL (förkortas I-AIL). I-AIL är
ett helt annat ämne, men frågan är om det ryms helt inom informatik eller om det även går in
på andra områden. Jag är nog av den senare meningen men de lärde tvista därom. Låt oss nu
lite närmare utforska detta område.
I fig 7:2 har jag indikerat I-AIL som ett konglomerat av informatik, pedagogik och ekonomi
alla med AIL-perspektiv. Det innebär att även ekonomer och pedagoger kan studera I-AIL,
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fast då med ett perspektiv ”IT i verksamheter och
samhälle”. AIL är ett integrativt ämne i allra högsta
grad och I-AIL är en del av kärnan man studerar.
Exakt hur denna specificeras är en ständigt pågående process. I skrivande stund (23 sep 2012) har vi
en avhandling inom ämnet Pedagogik med inriktning mot AIL (P-AIL) och den ligger i viss utsträckning även inom informatikämnet. I varje fall så
mycket att en professor i hälsoinformatik kunde opponera på den. Denna otydlighet är antydd med
hjälp av molnkonturen där gränserna är otydliga.

Informatik
I-AIL
Pedagogik
Ekonomi

Fig 7:2 Informatik med inriktning mot AIL

Men några områden kan man ändå ange. Kompetenssystem och ”competence management”
är ett område som handlar om hur man håller reda på vilka kompetenser som behövs för ett
visst arbete. Det kan ses som en del i ett normalt PA-system, men det speciella AIL-perspektivet här innebär att kompetensen för medarbetarna hela tiden ändras på grund av att de får
alltmer kunskaper i sitt arbete. På samma sätt förändras hela tiden verksamheterna och därmed även deras kompetensbehov. Datorn i skolan är ett område, som delvis ingår nämligen
om man studerar lärares bruk och utveckling av IKT-baserade system för att utveckla både sig
själva och sin verksamhet. Däremot ingår inte barnens lärande i AIL-begreppet lika lite som
högskolestuderandes lärande eftersom lärandet i dessa situationer inte är förknippade med en
arbetspraxis utan det ÄR själva praktiken.

Exempel: Användare
För att visa på mångfalden inom informatikämnet kan vi se på begreppet användare. Birgitta
Frejhagen ger följande exempel på användare (Frejhagen B 2009):
Användaren i IT-historien kan alltså vara:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Teknikern som skruvar ihop en dator
Teknikern som konstruera en dator
Teknikern som konstruerar ett operativsystem till datorn
Driftspersonal som laddar magnetband, skivminnen eller stansar hålkort
Systemeraren som konstruerar applikationsprogram, operativsystem eller stödprogram
Programmeraren
Datachefen som försöker förstå vilka nya program som skulle behöva utvecklas respektive
vilket systemunderhåll som ska prioriteras
8. Fackliga företrädare som förhandlar med VD, linje- eller datachefer om vilka system som
företaget ska investera i och vilken funktionalitet systemen ska ha.
9. Fackliga företrädare och anställda som medverkar i systemutveckling
10. Linjechefen som ställer krav på datachefen och VD för att få fram system och funktioner
11. Anställda som lägger in grunddata i system
12. Anställda som styr processer med stöd av datasystem
13. Anställda som styr och övervakar och ibland programmerar maskiner som styrs av system
14. Anställda som utnyttjar information från datasystem i sitt arbete
15. Anställda som styrs i sitt arbete av information från system
16. Medborgare som inte befinner sig i ett enskilt företag eller en myndighet, men vars integritet kan kränkas av system som de använder
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17. Medborgare som utnyttjar tåg eller flyg, eller handlar, röstar, betalar sin skatt eller på andra sätt kommunicerar med myndigheter och företag och som berörs av de system som
dessa använder
18. Medborgare som har och driver idéer, tankar och visioner om hur information silad och
hanterad av teknik kan påverka vår vardag.
19. Konsumenter som kämpar med elektronikstyrda prylar och datasystem på sin fritid
Exempel: IFIP kommitteer
FN (Unesco) bildade 1960 International federation of Information Processing (IFIP). Dess
uppdrag är:
IFIP’s mission is to be the leading, truly international, apolitical organization which encourages and assists in the development, exploitation and application of information
technology for the benefit of all people. (Brunnstein K and Zemanek H (eds) 2011)

IFIP är en väldigt väl ansedd organisation, som omfattar 44 länder och ca 2 500 voluntärer.
Den är organiserad i 14 olika Technical Committes (TC) som inom sig har Working Groups
(WG). Förteckningen nedan anger när de olika TC:na bildades och med gult är de TC och
WG markerade som kan anses tillhöra det svenska informatikämnet, dvs som det undervisas
eller forskas inom i det svenska högskoleväsendet.
• TC-1 Foundations of Computer Science, (established 1959, confirmed 1960)
• WG 1.1: Continuous Algorithms and Complexity
WG 1.2: Descriptional Complexity
WG 1.3: Foundations of System Specification
WG 1.4: Computational Learning Theory
WG 1.5: Cellular Automata and Discrete Complex Systems
WG 1.6: Term Rewriting
WG 1.7: Theoretical Foundations of Security Analysis and Design
WG 1.8: Concurrency Theory
WG 1.9: Verified Software (joint with WG 2.15)
• TC-2 Software: Theory and Practice (prepared 1960, established 1962)
• WG 2.1: Algorithmic Languages and Calculi
WG 2.2: Formal Description of Programming Concepts
WG 2.3: Programming Methodology
WG 2.4: Software Implementation Technology
WG 2.5: Numerical Software
WG 2.6: Database
WG 2.7: User Interface Engineering (joint with WG 13.4)
WG 2.8: Functional Programming
WG 2.9: Software Requirements Engineering
WG 2.10: Software Architecture
WG 2.11: Program Generation
WG 2.12: Web Semantics (joint with WG 12.4)
WG 2.13: Open Source Software
WG 2.14: Service-Oriented Systems (joint with WG 6.12/8.10)
WG 2.15: Verified Software (joint with WG 1.9)
• TC-3 Education (established 1962),
• WG 3.1: Informatics and ICT in Secondary Education
WG 3.2: Informatics and ICT in Higher Education
WG 3.3: Research on Education Applications of Information Technologies
WG 3.4: Professional and Vocational Education for the Information and Communication
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Technologies (ICT) Sector
WG 3.5: Informatics and Digital Technologies in Elementary Education
WG 3.6: Distance Education
WG 3.7: Information Technology in Educational Management
WG 3.8: Lifelong Learning
SIG 3.9: Special Interest Group on Digital Literacy
• TC-5 Information Technology Applications (established 1971)
• SIG 5.1: Special Interest Group on Advanced Information Processing for Agriculture
WG 5.1: Information Technology in the Product Realization Process
WG 5.4: Computer Aided Innovation
WG 5.5: Cooperation infrastructure for Virtual Enterprises and electronic business (COVE)
WG 5.7: Advances in Production Management Systems
WG 5.8: Enterprise Interoperability
WG 5.10: Computer Graphics and Virtual Worlds
WG 5.11: Computers and Environment
WG 5.12: Architectures for Enterprise Integration
WG 5.13: Bioinformatics and its Applications
• TC-6 Communication Systems (established 1971)
• WG 6.1: Architectures and Protocols for Distributed Systems
WG 6.2: Network and Internetwork Architectures
WG 6.3: Performance of Communication Systems
WG 6.4: Internet Applications Engineering
WG 6.6: Management of Networks and Distributed Systems
WG 6.8: Mobile and Wireless Communications
WG 6.9: Communication Systems in Developing Countries
WG 6.10: Photonic Networking
WG 6.11: Communication aspects of the e-World
WG 6.12: Service-Oriented Systems (joint with WG 8.10/2.14)
• TC-7 System Modelling and Optimization (established 1974)
• WG 7.1: Modeling and Simulation
WG 7.2: Computational Techniques in Distributed Systems
WG 7.3: Computer System Modeling
WG 7.4: Discrete Optimization
WG 7.5: Reliability and Optimization of Structural Systems
WG 7.6: Optimization - Based Computer Aided Modeling and Design
WG 7.7: Stochastic Optimization
• TC-8 Information Systems (established 1974)
• WG 8.1: Design and Evaluation of Information Systems
WG 8.2: The Interaction of Information Systems and the Organization
WG 8.3: Decision Support Systems
WG 8.4: E-Business: Multi-disciplinary research and practice
WG 8.5: Information Systems in Public Administration
WG 8.6: Transfer and Diffusion of Information Technology
WG 8.9: Enterprise Information Systems
WG 8.10: Service-Oriented Systems (joint with WG 6.12/2.14)
WG 8.11: Information Systems Security Research (joint with WG 11.13)
• TC-9 Relationship between Computer and Society (established 1977)
• WG 9.1: Computers and Work
WG 9.2: Social Accountability and Computing
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SIG 9.2.2: Special Interest Group on Framework on Ethics of Computing
WG 9.3: Home Oriented Informatics and Telematics
WG 9.4: Social Implications of Computers in Developing Countries
WG 9.5: Virtuality and Society
WG 9.6: Information Technology: Misuse and The Law (joint with WG 11.7)
WG 9.7: History of Computing
WG 9.8: Gender Diversity and ICT
WG 9.9: ICT and Sustainable Development
• TC-10 Computer Systems Technology (established 1977)
• WG 10.2: Embedded Systems
WG 10.3: Concurrent Systems
WG 10.4: Dependable Computing and Fault Tolerance
WG 10.5: Design and Engineering of Electronic Systems
• TC-11 Security and Protection in Information Processing Systems (established 1983)
• WG 11.1: Information Security Management
WG 11.2: Pervasive Systems Security
WG 11.3: Data and Application Security and Privacy
WG 11.4: Network & Distributed Systems Security
WG 11.6: Identity Management
WG 11.7: Information Technology: Misuse and The Law (joint with WG 9.6)
WG 11.8: Information Security Education
WG 11.9: Digital Forensics
WG 11.10: Critical Infrastructure Protection
WG 11.11: Trust Management
WG 11.12: Human Aspects of Information Security and Assurance
WG 11.13: Information Systems Security Research (joint with WG 8.11)
• TC-12 Artificial Intelligence (established 1989
• WG 12.1: Knowledge Representation and Reasoning
WG 12.2: Machine Learning and Data Mining
WG 12.3: Intelligent Agents
WG 12.4: Semantic Web (joint with WG 2.12)
WG 12.5: Artificial Intelligence Applications
WG 12.6: Knowledge Management
WG 12.7: Social Networking Semantics and Collective Intelligence
WG 12.8: Intelligent Bioinformatics and Biomedical Systems
WG 12.9: Computational Intelligence
• TC-13 Human-Computer Interaction (established 1989)
• SIG 13.1: Interaction Design and International Development
WG 13.1: Education in HCI and HCI Curricula
SIG 13.2: Interaction Design and Children
WG 13.2: Methodology for User-Centered System Design
WG 13.3: Human-Computer Interaction and Disability
WG 13.4: User Interface Engineering (joint with WG 2.7)
WG 13.5: Human Error; Safety and System Development
WG 13.6: Human-Work Interaction Design
WG 13.7: Human-Computer Interaction & Visualization (HCIV)
• TC 14: Entertainment Computing (established 2002)
WG 14.1: Digital Storytelling
WG 14.2: Entertainment Robot
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WG 14.3: Theoretical Basis of Entertainment
WG 14.4: Games and Entertainment Computing
WG 14.5: Social and Ethical Issues in Entertainment Computing
WG 14.6: Interactive TeleVision
WG 14.7: Art and Entertainment
Man ser att det är en otrolig mångfald, där ett enskild lärosäte inte kan täcka hela området.
Exempel: Professorer i informatik i Sverige
För att ytterligare visa på mångfalden i ämnet så googlade jag på sökordet ”professor i informatik” och avgränsade sökningen till svensk sidor. Fick totalt 8 200 träffar och här är de första professorernas forskningsintressen. Texten är hämtad direkt från webbsidan.
Rikard Lindgren, Borås och Göteborg: Idag leder han den grupp som särskilt fokuserar på
transporter, hur man utnyttjar fordon och förflyttar gods både på vägar, spår och till sjöss.
Forskningsområdet ger honom möjlighet att studera effekter av stationära, mobila och inbyggda IT-system. Han gillar särskilt att sätta sig in i hur de kan kombineras på nya sätt
John Sören Pettersson (Karlstads universitet): Forskningen rör kommunikationsformer människor emellan och mellan människa och dator. Forskningsledare för gruppen "Användarorienterad Interaktionsdesign"; driver projektet Modellering av interaktionsautomatik, där han
byggt upp ett grafiskt och generellt Wizard of Oz-laboratorium, Ozlab). Är ursprungligen
lingvist.
Vivian Vimarlund, Jönköpiings internationella hndelshögskola: Min forskning inom informatikområdet är i sig tvärvetenskaplig och tar upp frågor som: Hur ICT förändrar och stimulerar
utvecklingen av elektroniska marknader och/eller nya affärsmodeller, samt Hur ICT-baserade
system kan bidra till att öka produktivitet, tillväxt ocheffektivitet. Hur man kan använda och
återanvända information för att utveckla e-tjänster
Christina Mörtberg, Linneuniversitetet: Christina Mörtberg's current research interests can be
described in two interrelated areas that link to each other. In the first, systems design, she bases her research on situated perspectives and participatory design approaches and in the second, a theoretical/methodological perspective is in focus where system design is studied in
combination with theory/methodology based on (feminist) science and thecnology studies.
She is involved in the research projects Smart Houses Technologies and Autonomy and Automation (Oslo University) with a focus on smart house technologies in care practices.
Sven Carlsson. Lund: My Ph.D. in Informatics is from Lund University and is a longitudinal
study of user-developed Decision Support Systems. My current research interests include: the
use of ICT/IS to support management processes, knowledge management, enterprise systems,
technochange, IT management and governance, ICT enhanced and enabled innovation processes, design and redesign of e-business processes in electronic value chains and networks
in turbulent and high-velocity environments. I also have a keen interest in the use of critical
realism in IS research and IS design science research.
Mikael Wiberg , Umeå: Mikael Wiberg har utsetts till ny professor inom Informatik vid Umeå
universitet. Design och interaktion, nya dynamiska material, digital materialitet och framväxten av ett interaktionssamhälle står i fokus i Wibergs forskningsfält.
Daniel Fällman Umeå: Daniel Fällman, Interactive Institute Umeå, har utnämnts till professor
vid institutionen för Informatik vid Umeå universitet. Därmed stärks samarbetet mellan institutionen och Interactive Institute.
Per Ågerfalk, Uppsala: Prof. Ågerfalk’s current research centres on open source software development, open innovation, globally distributed and flexible software development methods
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and how information systems development and conceptual modelling can be informed by
pragmatism.
Karin Axelsson, Linköping: Development and evaluation of public e-services, e-government
and democracy, citizen perspective on e-government, e-services and trust, e-services' influence on back-office work tasks, information systems security, inter-organizational relationships, public and private partnerships
Jan Ljungberg, professor i informatik på institutionen för tillämpad informationsteknolgi, har
studerat vad förändringar inom mjukvaruindustrin betyder för programmerarnas arbetssituation. Specifikt handlade det om den ökade spridningen och användningen av öppen källkod.
I det pågående FAS-projektet "Ledning och organisering av öppna praktiker" breddar man
denna förståelse genom att studera andra branscher.
Anders G Nilsson, Karlstad: Forskningsintresse: Att skapa modeller och metoder för att utveckla affärer, verksamheter och informationssystem i företag och organisationer. Detta genomförs utifrån en konstruerad nivåmodell i tre faser för förändringsarbete i organisationer: 1.
Affärsutveckling, 2. Verksamhetsutveckling, 3. Systemutveckling. Speciellt fokus i detta sammanhang på forskingsområdena "Affärssystem" och "Business Modelling" inom ämnet Informatik.
Till sist kan jag inte låta bli att presenta resultatet av en bildsökning med samma sökargument, fast internationellt. Antalet träffar var ca 287 000 och de 40 första bilderna såg ut så
här. Notera att alla våra informatikprofessorer på Högskolan Väst är med!

Slutsats
När jag arbetade i Växjö träffade jag där i början av 2000-talet Christer Fritzell, som professor
i pedagogik. Han arbetade med ett bildningsprojekt, som var initierat av dåvarande rektorn,
Magnus Söderström och i det sammanhanget kom jag och Christer att prata om informati93
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kämnet och han konstaterade då att ”informatikämnet var integrativt”. Han menade att det
fanns summativa ämnen, där kunskapen byggdes på efterhand. Matematik är ett typiskt sådant ämne. I den andra sortens ämne belystes en kärna av kunskap från olika perspektiv och
kunskapen om kärnan blev en integration av de olika perspektiven. Ett typiskt sådant ämne är
historia och även informatik (Falkenberg, Lyytinen et al. 2000). Det svenska högskoleväsendet bygger i allt väsentligt på att ämnena är summativa och att man kan visa en tydlig progression. Jag vill nu med utgångspunkt i denna modell skildra informatikämnets utveckling
under de 45 år jag känt till det.
Kärnan var under 70-talet administrativ informationsbehandling i privata företag. Det fanns två tydliga
ADB-perspektiv, nämligen systemutveckling och programmering. Dessutom fanns supplerande perspektiv
från företagsekonomi och ett område
jag här har kallat lärande och dokumentation. Det senare området
har utvecklats till IKT i skolan, informationsvetenskap (som numera
räknas till biblioteksvetenskap) och
långsiktigt digitalt bevarande.

Fig 7:3

Under 80-talet och fram till ca
1995 utvecklades kärnområdet
”Administrativ informationsbehandling” till att istället bli ”Design och
användning av informationssystem”. Ett antal nya perspektiv tillkom, förutom de klassiska systemutveckling och programmering.
Databasteorin utvecklades, en
mängd forskning bedrevs inom den
och den kulminerade 1996 med
Fig 7:4
den s.k. FRISCO-rapporten (E.D.
Falkenberg 1996). Användarperspektivet växte fram i samband
med den skandinaviska skolan och i
samband med persondatorernas införande blev gränssnittet mellan
människa och maskin mer betydelsefullt. Inom programmeringsområdet dök det upp nya begrepp såsom
strukturerad programmering och
objektorienterad programmering.
Området ”programvarukonstruktion” eller software engineering
formade ett gränsområde mellan
datalogi och informatik. De rena
Fig 7:5
företagsekonomiska kurserna rensades ut och istället kom området strategisk information eller information
management som det också kom att kallas. Datorn i skolan förekom som forskningsprojekt,
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däremot inte så mycket i undervisningen. Däremot förekom området ”Datorn i samhället”
flitigt i undervisningen, fast med lite olika titlar. Personlig integritet, säkerhet och sårbarhet,
datalagen, virus, spam och hackning var saker som togs upp inom detta område.
Efter 1995 slog internet genom med buller och brak. Bilden till höger illustrerar vad vi sysslar
med här på Högskolan Väst. Av de ursprungliga infallsvinklarna är det inte många kvar. Speciellt anmärkningsvärt är att den traditionella systemutvecklingen är borttagen och istället ägnar man sig åt att studera affärssystem och deras anpassning till befintlig verksamhet.
Kärnområdet har vidgats väsentligt och omfattar nu informationsteknik i både verksamheter
(såväl offentliga som privata) och i samhället. Speciellt har alla nya möjligheter att använda
internet tagits upp, främst av digitala media, som också hör till huvudområdet informatik.
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8. Datorns historiska utveckling
Det finns lite olika bud på vad som var den första datorn. En del säger att det var ENIAC som
blev klar i USA1948, en del säger att det var Charles Babbage och själv menade jag i kapitel
1 att det var Stonehenge. I detta kapitel ska vi uppehålla oss lite vid den rent tekniska utvecklingen och hur den påverkade det omkringliggande samhället och vice versa. Upplysningarna och bilderna är i regel hämtade från Wikipedia.
I början av 1900-talet hittade man en metallklump i havet utanför den grekiska ön Antikythera (fig 8:1). Den daterades till omkring år
100 före Kristus. När man undersökte den
med röntgen såg man att det fanns kugghjul
inuti den och man lyckades en bit in på 2000talet göra ett antal kopior av den (fig 8:2).
Det sägs att Antikythera-mekanismen, som den
kallas är världens första analoga dator. Det var
först på 1500-talet man lyckades göra mekaniska saker med samma precision. Mekanismen ser ut att ha använts för att bestämma tiden när olympiaden skulle inträffa. Precisionen är imponerande, man tar hänsyn till stort
sett alla astronomiska faktorer, utom möjligen
Einsteins relativitetsteori. I mekanismen finns
det en det finns en massa andra astronomiska
räkneverk, som anger solens och månens position och man tror också att den har innehållet
räkneverk för planeternas ställning. På Youtube3 kan man se en modell som är byggd av
Michael Wright i London. Av samma modell
finns också en virtuell kopia4 som visar hur
den är sammansatt. Den är gjord av en italienre som heter Mogi Vicentini. Det som kännetecknar både Stonehenge och Antikythera-mekanismen är att de har inbyggda modeller av
solsystemet som styr maskinens output.
Det kommer att ta ca 1500 år innan man återigen når upp till de gamla grekernas precision.
Men vi har ett eget svenskt fenomen, Ales stenar, som amatörforskaren Bob Lind hävdar är
en solkalender från bronsåldern. Som bevis
visar han att om man idag står på ett visst ställe
så ser man vår- och hästdagjämningen över
vissa stenar och sommarsolståndet över andra.
3 http://www.youtube.com/watch?v=4eUibFQKJqI
4 http://www.youtube.com/watch?v=MqhuAnySPZ0&feature=related
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Men, som jag sa i kap 1, att det stämmer idag visar med all säkerhet att det inte stämde, eftersom vårdagjämningspunkten flyttar sig. Han har inte tagit hänsyn till precessionen. I själva
verket skulle kalendern då ha visat 27° fel, svarande till ca 14 dagars felvisning.
Vi såg i kapitel 1 att sumererna i det gamla Mesopotamien hade grundläggande funktioner i ett informationssystem. De hade också hjälpmedel för att genomföra beräkningar, nämligen en abakus eller kulram. Den var egentligen bara kolumner i en tabell för
att man skulle kunna göra enkla additioner och subtraktioner i deras sexagesimala5 talsystem. Olika
former av abakuser har funnits under årtusendenas
lopp. Fig 8:2 visar en gammal romersk abakus.
Samma typ användes också av de gamla grekerna.
Abakusen är speciellt lämplig om man vill göra beräkningar i olika talsystem. De vertikala trådarna reFig 8:2 Romersk abakus
presenterar ental, tiotal, hundratal etc. Kulorna i den
undre gruppen har var och en värdet 1 när den är
skjuten uppåt mot skiljelisten mellan grupperna eller
värdet 0 när den är skjuten i riktning nedåt mot ramen. Kulorna i övre gruppen har vardera värdet 0 när
den är skjuten uppåt i riktning mot ramen, eller värdet
5, när den är skjuten nedåt i riktning mot skiljelisten.
De 7 kulorna på en stav kan således ställas in i 15
olika kombinationer, varmed alla siffror 0…9 kan representeras. Här behövs bara en kula i övre gruppen.
De överskjutande kombinationerna kan representera
siffrorna A…F vid hexadecimal räkning. Genom att
Fig 8:3 Modern abakus
skjuta kulorna fram och tillbaka enligt olika regler kan
man hantera de fyra enkla räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Men det finns regler för utdragning av såväl kvadratrötter som kubikrötter. Fjärde roten kan beräknas genom att man bestämmer kvadratroten två
gånger successivt. En van abakusräknare finner det rätta resultatet snabbare än vad som är
möjligt med elektromekaniska additionsmaskiner och s.k. räknesnurror.
Så låt oss nu gå fram till 1600-talets första
hälft. I Sverige börjar stormaktstiden, i Europa kämpar Holland och England om
herraväldet på havet, Ostindiska kompaniet grundas och vetenskapen får ett stort
uppsving sedan kyrkan alltmer tappar sitt
grepp om den. Galileo, Tycho Brahe och
Kepler fullföljer Kopernikus idé och tar
fram övertygande bevis för att jorden roterar i en elliptisk bana runt solen. De stora
vetenskapsmännen, Pascal, Leibniz och
Fig 8:4 Pascals differensmaskin (1652)
Newton föddes under detta sekel. Dessutom utkämpades 30-åriga kriget på kontinenten och massor av slott och fästningsverk uppfördes. Allt detta krävde omfattande matematiska beräkningar. Det uppkom således behov att använda sig av mekaniska hjälpmedel

5 Ett talsystem med 60 som bas
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som var lättare att hantera än abakusen. Den franske matematikern Pascal (1623-1662) konstruerade en differensmaskin (fig 8:4) som kunde addera och subtrahera.
Leibniz (1646-1716) var en självlärd matematiker och filosof från Leipzig i Tyskland.
Han är tillsammans med Newton upptäckare av infinitesimalkalkylen, som är grundläggande för vår tids matematiska analys.
Han gjorde en räknemaskin (fig 8:5), som
kunde utföra alla fyra räknesätten. Samma
principer förfinades under århundradenas
lopp och kulminerade i de mekaniska räknemaskinerna (Addo och Odhner var välkända svenska märken) som slogs ut av
räknedosorna på 70-talet. Leibniz var för
övrigt den som upptäckte det binära talsystemet.

Fig 8:5 Leibniz kalkylator (1673)
I modern mening var dessa inte datorer, det
var mekaniska maskiner som kunde göra
matematiska beräkningar med hjälp av de fyra räknesätten. Det gick inte att programmera
dem, för att prata modernt ”dataspråk” så var de hårdkodade till att utföra beräkningar. Men
det gick betydligt snabbare än att göra beräkningarna för hand och framförallt så blev de korrekta.
När det gäller mekaniska hjälpmedel för att göra
beräkningar måste jag nämna räknestickan (Fig
8:6). Det är ett enkelt sätt göra multiplikationer
och divisioner med. Den bygger på principen att
när man adderar två logaritmer så multiplicerar
man de tal logaritmen representerar. Genom att ha
två linjaler med logaritmiska skalor och förskjuta
dem kan man alltså approximativt multiplicera eller dividera två tal med varandra.

Fig 8:6 Räknesticka

Under 1700-talet ersattes den tunga, mörka och överlastade barocken med den lättare, sirligare och ljusare rokokon. Vetenskapen utvecklades och nya uppfinningar såg dagens ljus. Den industriella revolutionen började så sakteliga ta fart genom gruvdrift
och textilindustri. Och just inom textilindustrin hittar vi vår nästa
innovation, Jacuardvävstolen (fig 8:7). Den uppfanns i Lyon1805
av Joseph Marie Jacquard (1752-1834). Genom att lyfta de enskilda varptrådarna med små krokar kunde man skapa intrikata
mönster. Krokarnas rörelser styrdes av hålkort, som helt enkelt
hindrade eller tillät små pinnar, som styrde krokarna, att falla ner
eller inte genom hålen. Genom denna styrmekanism kunde man
väva olika sorters mönster genom att helt enkelt byta ut hålkorten.
Fig 8:7 Jacuardvävstol
I Lyon finns idag en staty av Jacuard med titeln ”vävarnas välgörare”. Emellertid var det inte alls den allmänna meningen bland vävarna i början av 1800-talet. Välkända är ludditerna (uppkallade
efter en förmodligen fiktiv ledare vid namn Ned Ludd) i Skottland som slog sönder vävstolarna för att de tog deras jobb från dem.
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Både inom astronomi och navigation görs omfattande numeriska beräkningar. Logaritmer var
vid denna tiden ett viktigt hjälpmedel. Men det är arbetsamt att beräkna en logaritm för hand
så därför publicerades logaritmtabeller i tjocka volymer med 6-8 siffriga logaritmerr. Dessa
framställdes med hjälp av ett stort antal anställda
som satt och räknade fram tabeller för hand. Man
kan tänka sig att det lätt blev fel, både vid beräkning men också vid sättningen. Både Pascal och
Leibniz hade tidigare gjort beräkningsmaskiner
och engelsmannen Charles Babbage (1791-1871)
gjorde år 1821 ritningar till en differensmaskin,
som skulle kunna beräkna logaritmer genom att
approximera dem med polynom. Han lyckades
dock aldrig bygga den, eftersom tekniken att göra
kugghjul och få dem att stadigt gripa in i varandra inte var uppfunnen. I fig 8:8 ser vi en nutida
rekonstruktion av Babbages maskin. Som synes
Fig 8:8 Babbages differensmaskin
en tämligen imponerande apparat.
Men det som Babbage inte klarade av, det lyckades en svensk med. Pehr Georg Scheutz (17851873) lyckades göra en differensmaskin som fungerade. På så sätt kan man säga att en svensk gjorde
världen första fungerande räknemaskin. Det var
emellertid ingen dator, eftersom den endast kunde
göra en sak, beräkna algoritmer, och det programmet var så att säga hårdkodat i kugghjulens placering och utformning. Scheutz maskin kunde dessutom sätta texten i tryckpressen som skulle trycka
tabellen, så det eliminerades ytterligare en felkälla.
En av orsakerna till att Babbage inte fullbordade differensmaskinen var att han fick en annan idé, nämligen den analytiska maskinen. Denna skulle kunna utföra
godtyckliga beräkningar, inte bara förutbestämda polynom.
Den hade alla ingredienserna i en modern dator: En inmatningsenhet, en beräkningsenhet, en styrenhet och en utmatningsenhet. Dessutom fanns ett minne där mellanresultat kunde lagras, 100 stycken 50-siffriga tal. Babbage tänkte
sig att maskinen skulle styras av hålkort enligt samma idé
som i jacuardvävstolen. Hjälp med programmering fick han
från oväntat håll, nämligen från Ada Lovelace (1815-1852),
som var dotter till Lord Byron, den berömde engelske poeten. Ada var matematiker och fick höra talas om Babbages
analytiska maskin. Hon träffade honom och de blev goda
vänner. När hon skulle översätta en artikel om differensmaskinen från franskan, tillfogade hon en mängd noter till
denna som pekade framåt mot den analytiska maskinen. En
av dem beskriver en algoritm för hur man med Babbages
analytiska maskin skulle kunna beräkna ett godtyckligt Bernoullital. Hon anses därmed vara världens första programmerare och USA:s Department of Defence namngav år
1979 programspråket Ada till hennes minne.
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Datasystem är bra på två saker: beräkningar och sorteringar. Det är det senare
vi ska ta upp nu, nämligen Herman Holleriths (1860-1929) hålkortsmaskiner.
Han var tysk immigrant i USA och sysslade med statistik i samband med folkräkningen i USA. Det berättas att under
en tågresa fick han en snilleblixt när han
så konduktören klippa hål i biljetten. Varför inte ha ett kartongkort för varje invånare och klippa hål i vissa positioner för
att identifiera personen och egenskaper
hos denne. Med hjälp av elektriska kontakter som gick genom hålen kunde man
sortera korten på olika sätt.

Fig 8:11 Hollerithmaskin

Maskinen användes vid folkräkningen 1890. Den
förra från 1880 hade tagit 8 år att bearbeta; nu tog
det bara ett år. Den första maskinen var hårdkodad
till att endast kunna sortera korten från 1890 års
folkräkning men snart utökades maskinen med både
möjlighet att från ett kopplingsbord kunna sortera
godtyckligt och med kortstans som styrdes av ett
tangentbord. Hollerith startade 1896 ett företag, Tabulating Machine Company, som hyrde maskinerna
till många folkräknings- och försäkringsföretag runt
om i världen. 1911 ingår Holleriths företag och tre
andra i ett större företag, som 1924 får en ordförande som heter Thomas J Watson och som byter namn
till IBM.

Fig 8:12 Hålkortsoperatör (tidig version)

Den första fungerande datorn tillverkades i Tyskland
av Konrad Zuse (1910-1995) 1941. Den hette Z3
och byggde på reläer. Den var i teorin en Turingmaskin även om den inte hade möjlighet till villkorsstyrda hopp. Zuse hade blivit rådd att basera
datorn på vakumrör, men han ansåg dem vara alltför opålitliga. Tyska staten ville dock inte bekosta en
fortsatt utveckling, eftersom man ansåg att det var
”strategiskt oviktigt”. Trots det lyckades Zuse framställa efterföljaren Z4 1945. Den och Z3 användes
för att beräkna turbulens kring vingarna på en del
tyska krigsflygplan. Zuse konstruerade också ett
Fig 8:13 Z4
högnivåspråk till Z4, som kallades Plankalkül, men
det implementerades aldrig på grund av kriget. Men
Zuses företag fortsatte och han tillverkade datorer ända fram till 1961. Av den sista versionen,
Z22, finns faktiskt en fortfarande i användbart skick på Fachhoschule i Karlsruhe.
Det fanns en del andra elektriska och elektromekaniska apparater (Colossus Mark II, ABC)
som kunde utföra specifika uppgifter men nästa egentliga dator var Eniac, som färdigställdes
1948. Konrad Zuzes maskiner hade i rörversionen ungefär 600 rör. Eniac hade 18 000 rör, 70
000 resistorer och 5 milj lödpunkter. Den programmerades genom kopplingsbord, ungefär
som gammaldags telefonväxlar (fig 8:14).
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Designen var unik och det har aldrig
gjorts någon liknande maskin. Eniac
hade inget minne för att lagra program, input och output skedde genom hålkort. Den användes främst
för att beräkna skjuttabeller för artilleriet, men det var möjligt att programmera den för andra beräkningar
också. Programmeringen var emellertid ett omständligt arbete som tog
flera veckor och det tog ytterligare
ett par dagar att göra själva kopplingen efter det att man på pappret
räknat ut hur det skulle vara. Maskinen hade en frekvens på ungefär 5
kHz men inget egentligt minne. Den
kunde lagra ett antal mellanresultat,
men de problem den användes till
behövde inte något internminne.

Fig 8:14 Eniac

John von Neumann hade 1945 föreslagit en arkitektur som byggde på ett delat minne för
program och data. På Victoriauniversitet i Manchester, England byggde man en prototyp,
Small Scale Experimental Machine; SSEM) baserad på von Neumann arkitekturen och den
körde sitt första program 21 juni 1948. Den hade en ordlängd på 32 bitar och ett minne på
32 ord. Intressant nog så var primärminnet i form av williamsrör, en primitiv föregångare till
katodstrålerören som används i tjock-TV och som dataskärmar förr i tiden.
1951 hade man byggt ut SSEM så den kunde säljas som en av världens första kommersiella
datorer, Ferranti Mark 1. Den första var nog Zuses Z4, som 1950 såldes till ett företag i Zürich. Ferranti Mark 1 hade ett primärminne bestående av åtta williamstuber som vardera innehöll 64 st 20 bits ord. Unikt var att man även hade ett sekundärminne, bestående av en
magnetisk trumma som innehöll hela 32768 st 20 bits ord. Mätt i bytes motsvarade primärmiinnet 1280 bytes, dvs 1,2 kb och sekundärminnet 81920 bytes, dvs ungefär 82 kb.
Den 31 mars 1951 levererades den
första UNIVAC 1 (fig 8:15) datorn till
United States Census Bureau (ungefär
statistiska centralbyrån i USA). Den
var konstruerad av samma team som
låg bakom ENIAC, men det var en betydligt effektivare design. Den hade
5200 vakumrör, vägde 13 ton och
kunde utföra 1905 operationer per sekund. Klockfrekvensen var 2.25 Mhz.
Centralenheten var 4,3 m lång, 2,4 m
bred och 2,6 m hög. Primärminnet
Fig 8:15 Univac 1
bestod av 1000 st 72 bitars ord, som
lagrades i ett kvicksilverbaserat fördröjningsminne. Det fungerar så att en elektrisk puls skickas in i ett rör med kvicksilver. Det
tar en viss tid för denna puls att gå genom minnet och när den kommer ut i andra ändan så
matas den in igen. Pulserna kan skickas med hög frekvens och beroende på rörets längs så
ryms det mer eller mindre i det. Dessutom hade Univac 1 magnetband som sekundärminnen,
en teknik som fortlevt ända in i våra dagar.
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Fig 8:16 Typisk IBM701
1952 lanserade IBM sin första dator, IBM701. Systemet använde först williamsrör som minne, 72 st
med en kapacitet av 1024 bits vardera. Minnet
kunde också byggas ut till maximum 4096 st 36 bitars ord genom att använda kärnminne. Detta bestod av ferritkärnor som kunde magnetiseras på det
ena hållet eller det andra. Fördelen med detta minne var att dess innehåll fanns kvar även sedan man
stängt maskinen. Dessa minnen var vanliga långt in
på 70-talet och jag har själv upplevt att man stängde av datorn, åkte bort en vecka och kom sedan
tillbaka och då startade den på exakt samma ställe
som när man lämnade den. IBM 701 var fortfarande
rörbaserad. Det mest remarkabla var dock att IBM
lanserade ett högnivåspråk, FORTRAN, för att man
enklare skulle kunna programmera maskinen. Detta
blev det första högnivåspråket i världen.

Fig 8:17 Kärnminne

Vakumrören hade en stor nackdel och det var att de
gick sönder. I genomsnitt gick ENIAC sönder varannan dag. Dessutom var de väldigt energikrävande,
inte minst för att de måste gå hela tiden. När transistorn kom blev maskinerna mycket mer pålitliga och
tog dessutom mindre ström. En av de första datorerna som använde transistorer var IBM:s 1401-serie
som såldes i över 10 000 exemplar mellan 1959
och 1971, en livslängd som knappast kan slås numera. Datorn såldes också med hårddisk. Transistorer började komma i slutet av 50-talet och användes
Fig 8:18 IBM RAMAC
fram till början av 70-talet då den integrerade kretsen slog genom. Transistorerna höll mycket längre
än elektronrören, men då maskinerna var uppbyggda av diskreta komponenter, som löddes
fast på kretskort, så det fanns fortfarande ganska många felkällor.
Hårddisken förtjänar ett speciellt omnämnande. Den första hårddisken, IBM 350 RAMAC
(Random Access Method of Accounting and Control) lanserades 1956 (fig 8:18). Den hade
en kapacitet på 3,75 Mb, 50 st skivor som var 610 mm i diameter. Varje skiva hade 100 spår
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och kunde skrivas på både ovansida och undersida.
En accessmekanism kunde flytta ett läs/skrivhuvud
upp eller ner för att välja skiva och därefter spår på
denna skiva (rättare sagt en skivas undersida och
ovansidan på den därunder). Disken roterade 1200
varv per minut och kunde överföra 8 800 tecken per
sekund. Varje enhet vägde ungefär ett ton och måste
flyttas med gaffeltruck. Man kunde göra enheter
med större kapacitet, troligen mer än 5Mb, men
IBMs marknadsavdelning visste inte hur man skulle
bära sig åt för att sälja så stora lagringsenheter!
Vid denna tiden skedde all databehandling genom
Fig 8:19 Skivpacke fr 70-talet. Just denna
satsvis behandling. Den beskrivs schematiskt i fig
rymde 40 Mb
8:19. Man kan tänka sig att det handlar om att uppdatera ett artikelregister med antal ut- eller inlevererade artiklar. Artikelnummer och antal ut eller in stansas på ett hålkort. Dessa hålkorten sorteras sedan i samma ordning som på registret, dvs magnetbandet. Vanligtvis är det artikelnummerordning. Eftersom sortering på alfanumeriska begrepp kräver två sorteringar, så väljer
man ett nummer som identifierare. Detta är orsaken till att vi i alla exempel använder nummer som identifierare, faktiskt en relikt från hålkortstiden.
Flödesschemat i fig 8:20 förutsätter att alla hålkorten svarar mot någon post i registret. Gör
det inte så, måste man upprätta
en ny post och då sorteras kortet
Start/Stop
bort eller det skriv ut en uppdateringslista. Det problem Langefors diskuterade i Thais var hur
man skulle organisera dessa körSorterade
hålkort
ningar så att den totala datatransporten blev så liten som
möjligt. Dessutom tog han upp
flera intressanta och viktiga teoLäs en post
Tape
från band
retiska frågeställningar och som
på sikt säkerställde hans ställning
som informatikens fader.
Under 60-70 talet lanserades en
mängd stordatorer, avsedda för
satsvis bearbetning. Priset var
flera miljoner och IBM blev
marknadsledande, även om de
sällan hade de mest avancerade
maskinerna. 360-serien gjorde
stor succe och så även dess efterföljare, 370-serien. Andra kända
märken var Univac, Burroughs,
Siemens och Honeywell-Bull.
Ganska snart kompletterades
banden med skivminnen, mer
lätthanterliga än RAMAC. Men
kapaciteten mättes i Mb istället
för Gb som man gör idag.

J

Jfr

Skriv post

N
Uppdatera post

J

Fler poster

N
Start/Stop

Fig 8:20 Satsvis bearbetning
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Minidatorer
I början av 70-talet lanserades något som kallades för minidator. Det var en mindre och billigare, storlek ungefär som ett villakylskåp och till ett pris av ca 250 000 kr (se fig 8:22). De var
gjorda för on-line bearbetning, dvs. inte satsvis. Följaktligen hade de nästan alltid skivminnen, typiskt rymmande 5-10Mb. Den första minidatorn var PDP-11 som tillverkades av DECcorporation. Stordatorerna hade ordlängder som låg
någonstans mellan 30 och 70 bits. Ju längre ordlängd, desto snabbare kunde datorn skyffla data och
i regel var den också snabbare i beräkningarna.
Dessutom påverkar ordlängden hur stor adressrymd
den hade och därmed hur stort primärminne den
kunde ha. En minidator hade alltid 16 bitars ord
längd och kunde därmed inte ha mer än 64 kb i
primärminne. I senare modeller kunde man använda dubbla ord i adresseringen och då kunde man
teoretiskt adressera 4 Mb. Men så stora mängder var
det aldrig tal om.
Fig 8:21 PDP-11 minidator, utbyggd med
Med minidatorerna kom on-linebearbetningen in i
skivor och band
bilden. 6-10 personer kunde utan vidare använda
datorn samtidigt och med hyfsade svarstider. Man
hade externa skärmar som kopplades direkt till datorn. De nätverk som fanns var lokala nätverk och
sammankopplingen skedde med kabel. Man kunde
också köpa färdiga system för de centrala funktionerna: Ordermottagning, fakturering och lagerstyrning. Systemen var så pass billiga att även mindre
företag kunde skaffa ett och dra stor nytta av det.
Nackdelar uppträdde förstås också, t.ex. förlorade
man den hands om kunskap som inköparen hade
när han förde in lageruttagen och såg vad som var
storsäljare för tillfället. Samtidigt blev det mer ordning och reda, nu måste man följa de regler som var
inprogrammerade i datasystemet, VD:n kunde inte
längre bestämma själv och ge specialrabatt till kunder lite hur som helst.
Med tiden blev minidatorerna allt kraftfullare. Men
samtidigt började persondatorerna sitt intåg och det
gjorde att termen ”minidator” försvann. Deras bestående inflytande var introduktionen av on-linebearbetning. Stordatorerna var tvugna att även dem
introducera on.line bearbetning. Välkänd är IBM
CICS, som var en del i operativsystemet som tog
hand om terminaltrafiken.

Fig 8:22 Data General Nova-system

Persondatorer
1971 lanserade Intel ett chip, Intel 4004, som innehöll en enkel CPU-enhet. Det var den första kompletta processorn på ett enda chip. Det var en 4-bits processor som lyckades komma
upp i en klockfrekvens av 740 kHz. Ett år senare kom efterföljaren Intel 8008, som var en 8104
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bits processor. Den användes mest i kalkylatorer,
intelligenta terminaler och skrivare. I januari 1975
lanserades den första mikrodatorn, Altair 8800, av
MITS (Micro Instrumentation and Telemetry System). Den byggde på efterföljaren till Intel 8008,
nämligen Intel 8080. Maskinen såldes som bygsats
och hade inga egentliga in-eller outputenheter förutom switcharna och lamporna på framsidan. Man
kunde köpa upp till två minnesmoduler om vardera
4 kb.
Altair 8800 lanserades i precis rätt ögonblick. På de
Fig 8:23 Altair 8800
flesta universitet hade man någon form av programmeringskurs i antingen FORTRAN eller Basic
som kördes på en PDP-11 eller liknande. Det fanns
således grupp intresserade elektronikstudenter som kastade sig över denna maskin. Den var
tillräckligt kraftfull för att kunna användas till nyttiga saker.
Det finns en intressant historia här som pekar framåt. När Bill Gates och Paul Allen läste om
Altair i januari 1975 i Populära Electronics förstod de att priset på datorer snart skulle falla till
den grad att sälja programvara för dem skulle vara en lönsam affär. Gates trodde att en Basictolk för den nya datorn skulle göra den mer attraktiv för hobbyister. De kontaktade MITS
grundare Ed Roberts, och sa till honom att de höll på att utveckla en tolk, och frågade om
han skulle vilja se en demonstration. Roberts kom överens om att träffa dem för en demonstration i ett par veckor senare i mars 1975. Problemet var att Gates och Allen hade varken en
tolk eller ens ett Altair system för att utveckla och testa en. Dock hade Allen skrivit en Intel
8008 emulator för deras tidigare företag, tra-O-Data, som körde på en PDP-10 dator. Genom
att ”låna” Harvards PDP-10 och senare hyra in sig på en servicebyrå lyckades de få sin tolk
färdig. Den tog endast 4Kb minne i anspråk och lämnade gott om utrymme för användarnas
program. Men på planet till Albuquerque, där MITS fanns, insåg Allen att de hade glömt att
skriva en rutin (bootstrap) för att läsa in bandet i m
innet. På planet skrev han en sådan rutin och när
det kom upp fråga om systemets minnestorlek visste
han att det fungerade. Detta blev början till Microsoft och resten är ju som man säger historia.
Det fanns emellertid tidigare minidatorer, som var
avsedda att användas av en enda person, men då
mer inom företagsvärlden. En sådan var Wang
2200, som hade en Basictolk i ROM-minne och integrerad kasettläsare. Den såldes i sammanlagt 65
000 enheter fram till firman gick konkurs 1992.
Innan vi lämnar persondatorerna måste vi ta upp de
två giganterna: Apple som teknisk banbrytare och
IBM/Microsoft som införde persondatorn i affärsvärlden.

Fig 8:24 Wang 2200. OBS: Själva datorn
fanns i en låda under skrivbordet.

Apples första dator, Apple 1, var egentligen bara ett kretskort, som tillverkades för hand av
Steve Wozniak och Steve Jobs i den förstnämndes garage. Den lanserades 1976 och såldes i
ungefär 200 exemplar. I juni 1977 lanserades Apple II med en 6502 CPU, 1 Mhz, 4kB RAM.
Basic-tolk i ROM-minne och interface till en audiokasett för att spara program och data på.
Unikt var att grafiken tillät färg, fast då bara på en TV via ett speciellt interface. Tack vare
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Wozniaks geniala design kunde maskinen säljas
relativt billigt och blev den första riktigt lyckade
massproducerade datorn. Den tillverkades fram till
1993 i ett antal olika versioner.
1979 lanserade Dan Brickling och Bob Frankston
Visicalc, det första räknearket i världen. Det var
gjort för Apple II och blev en riktigt killer applikation. Ekonomer formligen kastade sig över detta
program.
Fig 8:25 Apple II, första modellen
Medan Steve Wozniak var en gudbenådad datamaskinkonstruktör var Steve Jobs en fanatiker när det
gällde design. Välkänd är historien om hur han
pressade ut allt han kunde och lite till ur sin personal, hur han med MacIntosh-datorn åstadkom ett kvantsprång i datorutvecklingen, hur han blev avskedad, men sedan återkom och
drog fram Apple till ett av världens högst värderade varumärken (det är Apple och Coca Cola
som delar på den titeln) och den ska inte återberättas här.
1981 lanserade IBM sin IBM PC avsedd att vara en
billig maskin för mindre företag. Ingen på IBM såg
potentialen och projektet var flera gånger på väg att
läggas ner. IBM PC tillverkades av standarddelar
och hade en öppen arkitektur, till skillnad från
Apple som hade en sluten. Detta gjorde att andra
tillverkare kunde kopiera konceptet.
Berömd är berättelsen om att när IBM behövde ett
operativsystem till sin PC så erbjöd Microsoft ett sådant och ett fördelaktigt kontrakt tecknades där MSDOS, som operativsystemet skulle levereras med
Fig 8:26 IBM PC, första modellen
varje IBM PC och senare även med kloner. Men det
sägs att Microsoft då kontraktets tecknades inte hade något operativsystem, utan man köpte upp ett
system QDOS (Quick and Dirty Operating System) skrivet av Tim Paterson. Även här vet vi
vad som hände: Microsoft blev världens ledande mjukvarutillverkare med Windows och Office som ledande produkter, Bill Gates blev världens rikaste man och IBM lade ner tillverkningen av PC. Inte heller den historien ska berättas
här.

Svenska datorer
Vad som däremot ska berättas är vår svenska datorhistoria. Den är omfattar ca 30 år och är bitvis gloriös. Sveriges första dator hette BARK (Binär Aritmetisk Relä-Kalkylator) och stod klar februari 1950 till
en kostnad av 400.000 kronor. BARK var en 32-bitarsdator och utförde en addition på 150 ms och en
multiplikation på 250 ms. Den hade ett minne på
50 register och 100 konstanter. I en senare utbyggnad fördubblades minnet. BARK var uppbyggd av
standardtelefonreläer6.
6 Från wikipedia (http://sv.wikipedia.org/wiki/BARK)
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BARK tillverkades i regi av Matematikmaskinnämnden, men deras huvudintresse var BESK (Binär
Elektronisk SekvensKalkylator) som blev färdig
1953. BESK byggde på radiorör (2400 st) ochvar en
40 bitars maskin. En addition utfördes på 56 us och
en multiplikation på 350 us. Det elektrostatiska
minnet av williamstyp kunde lagra 512 ord. Instruktionslängden var 20 bitar så varje ord rymdes två
instruktioner. Unikt för BESK var trumminnet, en
trumma belagt med magnetiskt material vilket avlästes av ett antal huvuden som svävade tätt intill den
magnetiska ytan. Fenomenet upptäcktes av Olle
Carlqvist och kallas för ”The Carlqvist gap”. Samma
fenomen ligger till grund för våra dagars hårddiskar.
Trumminnen användes uteslutande på stordatorer
fram till slutet av 70-talet. På den tiden jag läste
numerisk analys och ADB i Lund hade man på datacentralen där ett stort trumminne (det rymde hela
512 kb om jag inte minns fel!) som vägde ungefär
ett ton och där det tog 72 timmar att stanna det och
lika många för att starta det. När BESK togs i drift
var den världens snabbaste dator och matematikmaskinnämnden hävdade att ”den skulle för överskådlig tid framöver täcka Sveriges totala behov av
datorkraft!” Men där fick man förstås fel…
Den andra datorn som byggdes i Sverige var klar
1956 och hette SMIL (SifferMaskinen i Lund). Den
var i drift till 31 dec 1970 och undertecknad var en
av de sista som använde den. Dessvärre har jag inte
hittat några bra bilder av den utan bara några suddiga och otydliga. Här bredvid sitter i varje fall Torgils Ekman och kör SMIL. Notera att han har fingret
på knappen för stegvis frammatning. Maskinen var
nämligen så långsam att de riktiga rävarna kunde
följa med i exekveringen och stoppa vid rätt instruktion och sedan för hand i binär form mata in rätt
data i dataregistret och sedan fortsätta körningen.
SMIL var en billigare kopia av BESK, men man kunde inte köra BESK-program utan vidare på SMIL.
Under 50-talet användes SMIL till bearbetningar i
samband med det hemliga svenska atombombsprojektet. Man ansåg det var säkrare att köra dessa beräkningar i Lund än i Stockholm.

Fig 8:28 Trumminne till BESK. Det rymde 41
kb

Fig 8:29 Stort trumminne

Fig 8:30 SMILS operatörspanel
Eftersom matematikmaskinnämnden ansåg att Sveriges behov av datorkraft var täckt var man inte intresserad av att utveckla BESK vidare. Istället fick Saab tillstånd att fortsätta utvecklingen och
bildade ett dotterbolag ”DataSaab” vars första dator var en kopia av BESK, kallad SARA
(SAabs RäkneAutomat). Saab använde SARA för beräkningar i samband med flygplanskonstruktioner, men det behövdes kraftigare maskiner. Man konstruerade bl.a. Med hjälp av Börje Langefors en ny dator som fick heta D21och nr 1 installerades hos Skandinaviska Elverk
1962. D21 blev Sveriges första serietillverkade civila datamaskin och tillverkades i drygt 30
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exemplar. Den användes bl.a. För att beräkna skärande av flygplansplåtar vid Kockums i
Malmö, väderprognoser för SMHI i Norrköping och projektering av vägar på Vägverket. D21
arbetade med 24 bits ordlängd och hade högre prestanda än IBM:s motsvarande maskiner.
1966 kom Datasaabs nästa modell, D22, som också var en 24-bitare och kompatibel med
D21. Den hade en maximal minneskapacitet på
786 432 bytes och kunde förutom med Algol även
programmeras med Cobol. Den såldes i ca 70 exemplar.
Nästa dator från datasaab, D23, kom 1972. Den var
D22-kompatibel och mycket tekniskt avancerad.
Bl.a kunde processorns mikrokod enkelt kunde bytas ut; varje del av processorn hade egen klocka så
den kunde utföra flera instruktioner asynkront utan
att andra delar gick långsammare. Patent på denna
teknik togs aldrig, något som istället Intel gjorde
1978 och används numera i alla Intels processorer.
D23 blev emellertid en ekonomisk flopp. Två datorer beställdes av försvaret. Dessa blev kraftigt försenade och D23-projektet fullföljdes aldrig. Därmed
var den svenska stordatorsagan slut.

Fig 8:30 Datasab D22

Svenska persondatorer
Även inom persondatorerna har Sverige ett förflutet.
Den första svenska persondatorn tillverkades av
Luxor i Motala och hette ABC80. Den lanserades
1978. Det var en enkel apparat med inbyggd Basictolk, 16 kb minne och bandspelare som externt
minne. Minnet kunde byggas ut till 32 kb. Datorn
var förhållandevis billig (ca 10 000 exkl moms) och
användes mycket för att undervisa i datakunskap,
som det hette på den tiden. Skärmen var monokrom
och rymde 24 rader med 40 tecken i varje. Processorn var en Z80 som tickade på med en klockfrekvens på hela 3 Mhz, dvs 1000 gånger mindre än
dagens värstingdatorer.
I slutet av 70-talet skiljde man på kontorsdatorer
och hemdatorer. 1981 gav sig Luxor in på kontorsdatormarknaden med ABC80:s efterföljare ABC800.

Fig 8:31 ABC80

Den tillverkades i flera olika versioner där värstingversionen ABC806 hade 80x24 tkn färgskärm (8 färger) och dubbla 5 1/4 ” diskettstationer
med 640 kb i varje. Processorn var en Z80 och maskinen var inte IBM kompatibel, men som
Luxor sa i en annons: ”Vem behöver vara IBM-kompatibel?” vilket ju var just vad som behövdes och så försvann Luxor ut ur datormarknaden.
Ericsson och DataSaab hade framgångar med en terminal som hette Alfaskop och som ansågs
vara en av världens mest ergonomiska terminaler. Ericsson gav sig in i PC-karusellen i början
av 80-talet med en egenutvecklad maskin som hette ”Ericsson stepone”. Den var bara delvis
PC-kompatibel och blev ingen framgång alls. De blev däremot dess uppföljare Ericsson PC,
en Intel 8088-dator med 4,77 Mhz, brun skärm med fosforgul text och med 10 Mb hårddisk
plus en 5 1/4” floppy. Datorn var relativt framgångsrik i Europa och Ericsson beslöt sig för att
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göra en storsatsning i USA, men den blev inte vidare framgångsrik. Dessutom blev det en
övermäktig konkurrens från billiga PC-kloner. 1988 gav man upp och sålde Ericsson PC till
Nokia, som snabbt insåg att det var ingen bra affär
och sålde det raskt vidare till ICL. Detta var för övrigt ett öde som även drabbade DataSaab.
Jag vill dock nämna en liten annorlunda fågel,
Ericsson portabla dator, Ericsson portable. Den lanserades 1985 och var en fullvuxen dator. Den hade
en Intel 8088 processor, 4,77 MHz, 256-512 kB
RAM, 1x360 kB 5¼" FDD, ingen hårddisk, 80x24
display. Nätaggregat för 220 volt fanns inbyggt. Men
det saknades möjligheten att köra på batteri! En
måhända ovanlig egenhet för en bärbar dator. Datorn vägde 8 kg vilket väl får anses vara släpbart
istället för bärbart.
Om du vill veta mer om PC-historien rekommenderas att besöka http://pc-museum.com/index.html
som innehåller mycket intressant och upplysande.

Fig 8:32 Ericsson Portable

Ett sista svenska datoräventyr ska jag berätta om.
Det handlar om den svenska skoldatorn, Compis. I
början på 80-talet skulle man datorisera i skolan.
Det innebar att man skulle sätta ut en massa datorer
i skolan och sedan hoppades man att skolorna skulle använda dem till något vettigt. Det fanns ett antal
grupper som sysslade med detta och en av dem
skulle ta fram en kravspecifikation till en svensk
skoldator. Den kom 1985 och kraven blev ganska
tuffa och det fanns knappast någon av dåtidens datorer som kunde uppfylla dem. Så därför gick budet
till en svensk, nystartad firma, ”Svenska Datorer
AB”, som skulle tillverkade denna dator, som fick
namnet Compis. Svenska Datorer AB konkursade
tämligen omgående, utvecklingen togs över av Esselte studium och senare av TeleNova.
Fig 8:33 Compis
Tekniskt var datorn hyfsat bra för sin tid. Den hade
en Intel 80186 processor som körde med 8Mhz under operativsystemet CP/M 86. Programspråket var
Comal, en blanding av Basic och Pascal som ansågs vara väl lämpat för skolorna. Compis
mer eller mindre trycktes ut i skolorna, till lärarna som inte riktigt visste vad man skulle ha
den till eftersom den från början inte hade någon vettig programvara. Men det som blev
dödsströtten åt projektet var att MS-DOS blev standardoperativsystem utanför skolan. Compis
blev en ö som bara fanns i skolan och 1988 lades projektet ner.
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