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Sammanfattning
Inom  informatik  studeras  områden  som  ger  förutsättningar  att  med  hjälp  av  datorer  och  annan
informationsteknologi skapa tidsenliga och mänskliga livs-  och arbetsmiljöer.  Inom Mitthögskolans
systemiska informatik, vilken baseras på en systemvetenskaplig epistemologi, fokuseras för närvarande
forskningen på framtida  digitala  samhällen  med delområden som lednings-  och beslutsstödssystem,
resurshushållningssystem,  systemmodellering,  systembeskrivning,  systemsimulering,  metodik  för
systemdesign och intervention, kunskapshantering och kompetensutveckling, nätverksbaserade tjänster
och webbtillämpningar,  upplevelseförstärkning samt systemkvalitet.  Den systemiska informatiken är
interdisciplinär i den meningen att med systembegreppet som utgångspunkt så studeras styrnings- och
kontrollfrågor,  kommunikation  för  människor  och  teknik  samt  datorer,  informationsvetenskap  och
informationsteknologi.

Nyckelord: Informatik, systemik, design, intervention, digitala samhällen, 

1 INTRODUKTION

Informatik  (Arsac,  1970),  är  ett  akademiskt  ämne  inom informations-  och  datorområdet.
Bilden kompliceras dock av att det också finna många andra ämnen inom detta relativt nya
och  mycket  dynamiska  fält.  I  själva  verket  återfinns  här  en  uppsjö  av  olika
ämnesbenämningar och ämnesinriktningar. Ytterligare en svårighet ligger i att informatiken
dels snabbt utvecklas och förändras över tiden dels ges olika inriktningar och tyngdpunkter
vid olika lärosäten och inom olika forskargrupper. Det kan därför vara svårt att inse vad de
olika ämnesnamnen står för och vad som skiljer de olika inriktningarna åt. Detta gäller inte
enbart för utomstående och nybörjare utan också för dem som redan är verksamma forskare
inom området.

Syftet med denna artikel är därför att minska denna förvirring samt att öka kunskapen och
insikten om informatikämnets forskningsutmaningar. Speciell  vikt kommer att ägnas åt de
forskningsfrågor som behandlas inom informatikgruppen LISS1 vid Mitthögskolan. Tyngd-
punkten  kommer  att  ligga  på  informatikens  kärna  av  forskningsutmaningar  och  forsk-
ningsmetoder men även informatikens epistemologiska bas kommer att beröras.

1 Laboratoriet för Informatiska och Systemiska Studier / Laboratory for Informatic and Systemic Studies
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2   INFORMATIKÄMNET

Till  grund  för  informatikämnet  ligger  bedömningen  att  informationsteknologi  (IT)  och
samhällets digitalisering, i sina olika former, under överskådlig framtid kommer att utgöra en
dominerande omdaningskraft. Denna kraft kommer på ett avgörande sätt att stöpa om vårt
samhälle inom så vitt skilda områden som t ex arbete, fritid, studier, underhållning, boende,
resor,  transporter,  företagande  och  förvaltning.  I  denna  omvälvande  omdaningsprocess  är
informatik (Informatics) ett av de universitetsämnen som ansvarar för att förändringen och
utvecklingen drivs med största möjliga kunskap, insikt och skicklighet (Langefors, 1995). 

Informatik är dock fortfarande ett ungt akademiskt ämne. Det är därför naturligt att ämnets
grundläggande epistemologi,  inriktning, metoder, forskningsfrågor osv fortfarande befinner
sig  under  dynamisk  utveckling.  Informatikämnet  uppfattas  också  av  samma  skäl
förhållandevis olika på olika lärosäten och i olika länder. Namnet informatik har dock snabbt
fått stort genomslag och utnyttjas i dag, med undantag för USA, i ett stort antal länder och på
ett stort antal språk. Grunden lades redan år 1971 av fransmannen Jacque Arsac (1970), som
introducerade informatik som akademiskt ämne med sin bok "La Science Informatique". I
Sverige  började  professor  Kjell  Samuelsson  (1975)  ge  kurser  i  informatik  med
systemvetenskap under senare delen av 70-talet. Vid Mitthögskolans föregångare, Högskolan
i Östersund, började vi kalla vårt ämne informatik fom mitten av 80-talet. Sedan mitten av 90-
talet  används  benämningen  informatik  för  det  tidigare  ADB-ämnet  vid  flertalet  svenska
universitet och högskolor.

Ordet  informatik  kan  uttolkas  som  en  sammandragning  av  informationsvetenskap  och
informationsteknologi.  Med  detta  förstås  att  ämnet  har  dels  en  observerande  och
kunskapsskapande sida dels en tillämpande och kunskapsutnyttjande. I vår grundutbildning
och i  stora delar av vår forskning är vi  vid Mitthögskolan i  första hand inriktade på den
tillämpande  delen  av  ämnet,  dvs  ett  exempel  av  vad  Herbert  Simon  (1996)  kallar  "The
Science  of  the  Artificial".  Inom  LISS  försöker  vi  hantera  informatikfrågorna  inom  en
systemvetenskaplig referensram (Klir, 1991; Bertalanffy, 1968). Detta i kontrast till många
utländska lärosäten som hanterar informatiken från en teknologisk utgångspunkt eller flertalet
svenska som anlägger ett samhällsvetenskapligt synsätt på informatiken. Inom LISS bygger vi
därför vår forskning på nedanstående tentativa beskrivning av den tillämpande systemiska
informatiken:

Systemisk  informatik  studerar  förhållanden  och  frågeställningar  som  ger
förutsättningar att skapa tidsenliga, uthålliga och mänskliga livs- och arbetsmiljöer.
Hit  hänförs  bl  a  strukturer  och  egenskaper  för  information  och  kommunikation,
design,  organisation,  realisering  och  utvärdering  av  stora  och  komplexa  informa-
tionssystem,  kommunikationsteknik  och  informationsteknologi,  informationsflöden
mm. Ämnet är interdisciplinärt såtillvida att med utgångspunkt från systembegreppet
studeras styrnings- och kontrollfrågor, kommunikation för människor och artefakter
samt datorer, informationsvetenskap och informationsteknologi.

En näraliggande definition på engelska språket säger:

"Informatics is Information Science and Technology, defined as that field which includes:
Structure and properties of information and communication as well as theory and methods
for the transfer, organizing, storage, retrieval, evaluation, and distribution of information,
and furthermore information systems, networks, functions, processes, activities that mediate
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knowledge from source to user and are based on general systems, cybernetics, automation,
and technology for human work environments in timely and current praxis."  (Samuelsson,
1975).

Figur  1  kan  underlätta  tolkningen  av  dessa  koncentrerade  och  till  viss  del  kryptiska
definitioner.  Den  horisontella  axeln  utmärker  olika  systemnivåer  från  enskilda
informationsbehandlande   komponenter  till  (spatialt  utbredda)  organisationer2,  eller  med
Collens  (2003)  terminologi,  ”Human  Activity  Systems”  (HAS).  Begreppet  metaman  är
förhållandevis nytt i sammanhanget (Stock, 1993) och betecknar en människa som erhåller
helt nya och förstärkta förmågor med hjälp av olika former av teknikstöd. På nivåaxeln ligger
informatikens tyngdpunkt  på nivån HAS men även metamannivån har  blivit  intressant  på
senare tid. Den vertikala axeln innehäller ingen naturlig stegring mellan de olika värdena. De
markerar  bara  olika  roller  en  forskare  eller  användare  kan  ha  i  relation  till  de
informationsbehandlande systemen. Vår tyngdpunkt ligger här på (re)design men flera andra
aspekter är också intressanta.

Fig 1. IT-området med den systemiska informatikens intressefördelning.
2.1 Forskarens, innovatörens och praktikerns relation till informatiken

Innan vi pratar mera ingående om informatikforskning kan det vara skäl att klargöra vilka
olika typer av relationer en informatiker kan ha till sitt ämne, se figur 2.

2 ”An organization is the entire set of relationships it has with itself and its stakeholders”. Mitroff & Linstone

3

Komp
HW
SW

Utrust
Pgm

Info-
Syst
Applik

Org
HAS
Spat

Meta-
man

0 0 0 86

0 4 6 86

0 6 9 109

0 4 6 86

0 2 6 66

0 0 4 44

0 0 6 86

0 0 2 42

Utnyttja

Revidera/Utvärdera

(Re)designa

Projektleda

Realisera

Införa/driftsätta

Förvalta/Underhålla

Operera/Köra

Nivå

Roll



S C Holmberg; Systemisk informatik vid Mitthögskolan, Rel: ht04-02

Fig 2. Relation mellan forskning (F), innovation och överföring (I/Ö) samt tillämpning (T).

Figuren skall tolkas så att det är forskningens (F) uppgift att skapa ny kunskap. Innovationen
och  resultatöverföringen  (I/Ö)  svarar  för  att  nygenererad  kunskap  omsätts  i  praktiskt
handlande ute i företag och organisationer. Tillämpningen (T) slutligen ansvarar för att det vid
varje tillfälle är bästa kända kunskap och teknik som används i praktiska tillämpningar.  I
studietermer innebär detta att F studeras på D och E-nivå. Problem kring I/Ö står i fokus på C-
nivå och T-frågor, slutligen, studeras på nivå B.

2.2 Forskningsperspektiv

Informatiken studerar  frågor  kring samhällets  digitalisering i  vidaste bemärkelse och med
huvudintresset  riktat  mot  organisationsnivån.  Inom  denna  vida  ram  är  olika
forskningsansatser eller perspektiv möjliga enligt figur 3.

Det övre högra perspektivet i figuren utgör den systemiska informatikens huvudperspektiv,
dvs vi försöker utveckla metoder och tekniker för i första hand design (konceptualisering)
men även realisering av datorstödda samt informations- och kunskapsintensiva system och
tillämpningar. För att veta vad som skall designas och realiseras måste man emellertid känna
till människans  och samhällets behov och önskningar. Denna kunskap skapas av det övre
vänstra perspektivet. All utveckling behöver dock nödvändigtvis inte vara till det bättre. Här
kommer kritiken i det nedre vänstra perspektivet in. Slutligen behöver våra antaganden och
förfaranden för att skapa kunskap inom de olika perspektiven granskas och förbättras. Detta
sker inom ramen för metaperspektivet i den nedre högra delen av figuren. Den yttre ramen,
slutligen, antyder att de olika perspektiven behöver knytas ihop med hjälp av ett övergripande
systemperspektiv,  det  vill  säga  den  systemiska  informatikens  systemvetenskapliga  ben.  I
figuren  kan  man också  tänka  sig  en  tidsaxel  som går  vinkelrätt  mot  papperet.  Tidsaxeln
klargör att de studerade digitaliseringsfenomenen ständigt ändrar karaktär och intensitet, dvs
studieobjektet förnyas kontinuerligt. Dagens sanning är ej nödvändigtvis morgondagens.

I/ÖT F
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Fig 3. Olika forskningsperspektiv på samhällets digitalisering (grundidé efter E Stolterman).
2.3  Forskningskategorier

Det kan också vara klargörande att dela in mängden av tänkbara forskningsfrågor i  kate-
gorier. En vanlig sådan indelning framgår av tabell 1.

Tabell 1. Kategorier av forskningsfrågor.

1. Akuta frågor
2. Trendmässiga frågor
3. Eviga frågor

Exempel på kategori ett kan vara de tidigare sk Y2K-problemen eller de problem som skulle
uppstå vid en valutaövergång till Euro. Dessa frågor är till huvuddelen av realiseringskaraktär
enligt  figur  3  och  ligger  relativt  nära  den  rena  tillämpningen  enligt  figur  2.  När  dessa
situationer uppstår är det emellertid också möjligt att utnyttja tillfället och formulera ett antal
forskningsfrågor av mera principiell karaktär.

Kategori två täcker in den typ av frågor som regelmässigt hamnar i fokus för intresse och
finansiering under några år.  De har dock också egenskapen att med samma regularitet falla i
glömska och ersätts av nya ”modefrågor” efter en kort glansperiod. Några generationer av
sådana frågor kan exemplifieras med databaser, kommunikation och nät (eX-frågor), mobilitet
och i de yttersta av dessa dagar upplevelser (upplevelseförstärkning/upplevelseteknologi). 

Den  tredje  kategorin  slutligen  innesluter  den  typ  av  frågor  som aldrig  kan  bli  slutgiltigt
besvarade  men  som ständigt  utmanar  det  mänskliga  intellektet.  Vad är  kunskap?  Vad  är
sanning? Vad innebär det att lära sig eller informera sig? Kan vara exempel på frågor i denna
kategori (Ivanov, 1986; Ulrich, 1994).

Studieobjekt
Digitaliserings-
fenomen i sam-
hället (världen)

Beskriva, förklara, prog-
nosticera

Kritisera och värdera Utveckla 
metaperspektiv, 
epistemologi

Metodutveckling för
design (konceptuali-
sering) och realisering

Systemisk
referensram
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Till  dessa  vedertagna  kategorier  vill  jag  lägga  en  fjärde,  de  ”förbjudna”,  men  möjligen
frambrytande,  frågorna.  Med  ”förbjuden”  avser  jag  här  frågor  som  ej  accepteras  av  det
ledande vetenskapsetablissemanget samt de forskningsfinansierande organen (Lakatos, 1978).
Ett exempel kan vara ”Soft (Fuzzy) Computing” även om detta område nu förefaller att vinna
allt större acceptans (Klir & Yuan, 1995). Ett annat generellt exempel kan utgöras av den
stora  gruppen  systemiska  forskningsfrågor  (Bertalanffy,  1968;  Klir,  1991;  Bunge,  1979,
Popper, 1980; Ulrich, 1994; Wittgenstein, 1981). Problemet med dessa är att de inte passar in
i  den  förhärskande  strukturen  för  bedömning  och  beviljning  av  forskningsansökningar.
Rötterna till denna struktur kan i sin tur ledas tillbaka till Auguste Comte och Francis Bacon
(Morin & le Moigne, 1999). Detta förhållande är inte enbart lustigt, det leder också till att
många av informatikens mest väsentliga och brännande forskningsfrågor förblir obehandlade.

3   NÅGRA CENTRALA UTVECKLINGSTRENDER 

Innan  vi  börjar  titta  på  konkreta  forskningsfrågor  kan  det  vara  skäl  att  identifiera  några
ledande utvecklingstrender, vilka kan bedömas komma att påverka och fokusera den framtida
informatikforskningen.
 
3.1  Tekniktrender

Transparent Computing (alt  Ubiquitous/Pervasive Computing) innebär att datorn försvinner
som ett diskret objekt. I stället integreras behovet av  informationsbehandlande förmåga direkt
in i våra vardagsnära apparater, verktyg, utrustningar, material osv. Vi kommer att omges av
ett  stort  antal  ”smarta”  prylar,  var  och  en  med  sin  specifika  datorförstärkta  funktion.
Begreppet MIQ (Machine Intelligence) blir i detta sammanhang allt mera vedertaget (Fogel &
Robinson, 2003).

Framtida  kommunikationsteknik  fokuserar  allt  mera  på  behovet  av  kommunikation direkt
mellan olika tekniska apparater (Thing to Thing Communication). Kommunikationsnäten blir
autonoma,  spontana  och  dynamiska.  Via  dessa  nät  kommer  saker  och  utrustningar  att
självständigt kunna utbyta information. Nya begrepp som ”Location Aware-” och ”Context
Aware Computing” blir allt viktigare ledord vid nyutveckling av produkter och tjänster.

Traditionellt  har  vi  lärt  oss  att  umgås  med  datorer  via  någon  form  av  gränssnitt,  t  ex
”Windows”.  Trenden här  är  att  tänka  bort  detta  gränssnitt  och i  stället  tänka  i  termer  av
metamannen, dvs en varelse som vi skapat genom att integrera oss själva med olika typer av
tekniska  stöd-  och  förstärkningsfunktioner  (Stock,  1993).  Med  detta  synsätt  upplöses
gränssnittet och ersätts av direkt interaktion  mellan metamannen och omgivningen (miljön).

Var vi än befinner oss kommer vi i framtiden att vara täckta av någon form av nät (elektronisk
miljö, eMiljö). Detta innebär i princip att all information och alla servicefunktioner, som finns
tillgängliga någonstans på jorden också är tillgängliga för mig, oavsett var jag befinner mig
(Loia et al, 2004). 

Hybrid Reality (HR) kan ses som en sammansmältning av de tidigare företeelserna naturlig
och artificiell  verklighet  (NR/AR) med virtuell verklighet  (VR).  Detta innebär  att  vanliga
konkreta  och  reella  apparater  mm  får  sina  naturliga  egenskaper  utökade  med  virtuella
karaktärsdrag (Vince, 1998). 
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Övriga tekniktrender aktualiserar också nya krav på den underliggande elektroniken. Detta
kan t ex innebära en förskjutning från krav på ständigt ökad kapacitet mot ökade krav på
energisnålhet och miljötålighet. En apparat skall t ex kunna ligga infrusen i grönlandsisen i
100 år och ändå fungera när den så småningom smälter fram.

3.2  Applikationstrender

Inledningsvis utnyttjades nya dataapplikationer vanligtvis för att rationalisera rutinbetonade
processer och arbetsuppgifter (RS). Över åren har detta huvudsyfte ändrats ett flertal gånger
och nu börjar det i tilltagande grad att bli aktuellt med system och utrustningar (CS),som dels
är bekväma att använda3 dels är underhållande och estetiskt tilltalande (Mattern, 2003). 

Informationssystem  syftade  ursprungligen  till  att  informera  någon.  Detta  innebar  att  an-
vändaren fick en passiv (passiviserande) och underordnad roll i  sammanhanget.  Trenden i
moderna tillämpningar är att så långt möjligt få med användare och övriga intressenter som
aktiva medutvecklare i systemen, dvs sk samskapande system (Banathy, 1996).

Från automatiska/repetitiva system mot tillståndsmedvetna och anpassande system (Aware).
En annan aktuell trend är att datorer och datortillämpningar blir allt mera medvetna dels om
sitt  egna  interna  tillstånd  dels  det  sammanhang  i  vilket  de  befinner  sig.  Tack  vare  detta
utökade medvetande kan tillämpningarna flexibelt  anpassa sig till  den aktuella situationen
(Azvine et al, 2000).

3.3  Metodtrender;

Från monometod mot multimetod. I stället för att leta efter den ”perfekta” metoden växer nu
insikten att  tillämpad metod måste  sättas  ihop specifikt  för  varje  fall  utifrån de specifika
förutsättningarna (Mingers & Gill, 1997).

Från kravbaserade metoder mot designbaserade metoder (kravspecifikationens död). Under
lång tid har nya tillämpningar utformats under missuppfattningen att man bara behöver fråga
användarna  (intressenterna)  vad  de  vill  ha  för  att  sedan  realisera  dessa  krav.  Denna
uppfattning ersätts nu mer och mer av insikten att användarna inte a priori kan vara medvetna
om sina önskemål och behov. Realiseringen måste i stället bygga på resultatet från en seriös
designprocess enligt designvetenskapens relativt nyvunna insikter (Warfield, 2002; Collen &
Gasparski, 1995).

Från  teknikstyrd  mot  effektstyrd  (”Impact”)  och  behovsstyrd  utveckling.  Speciellt  i  EU-
sammanhang trycker man för närvarande mycket på att forskning och utveckling skall styras
av, samt motiveras i termer av, de effekter man bedömer att man kan komma att uppnå.

Från expertmetoder mot intressentmetoder. I dataålderns barndom var det vanligtvis någon
form av expert som utformade och utvecklade nya tillämpningar. I bästa fall skedde detta med
sk  ”användarmedverkan”.  Utmaningen  nu  är  att  finna  utvecklingsmetoder,  som  gör  det
möjligt för intressenterna att själva utveckla sina egna tillämpningar. Visionen på denna punkt

3 Dieter Wybranietz talar t ex om ”Convenience” som aktuell tillväxt- och innovationsmotor inom telekom och
mobila tillämpningar.
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är att alla de som påverkar samt påverkas av en ny tillämpning själva skall utforma och ut-
veckla den (Jackson, 2000). 

Tabell 1: Aktuella trender av betydelse för informatikforskningen.
.

- Från operatörsdatorer (OC) via persondatorer (PC) mot transparanta datorer (TC)
- Från människa dator kommunikation (MCC) mot sak till sak kommunikation (TTC)
- Från gränssnitt (HCI) till metaman (MM)
- Från naturlig miljö (nMiljö) mot elektronisk miljö (eMiljö)
- Från naturlig verklighet (NR) via virtuell verklighet (VR) mot hybridverklighet (HR)
- Från kapacitetsfokus mot fokus på energi och  miljötålighet
- Från rationaliseringssystem (RS) mot system för bekvämlighet och förnöjelse (CS)
- Från informerande system (IS) mot samskapande system (SS)
- Från automatiska (repetitiva) system (AS) mot kontextanpassande system (KS)
- Från kravspecifikation till (med)design
- Från expertmetoder till intressentmetoder
- Från teknikstyrd till behovsstyrd utveckling
- Från monometod till multimetod

4   FORSKNINGSOMRÅDEN INOM SYSTEMISK INFORMATIK

Den systemiska informatiken är i huvudsak ett tillämpande ämne. Detta illustreras i figur 4 av
huvudaxeln, som är orienterad mot ämnets problemdomän, och  biaxeln, som representerar
den lösningsarsenal man utnyttjar i arbetet.

Forskningsgruppen LISS vid Mitthögskolan har de senaste åren i huvudsak ägnat sina krafter
och  sin  uppmärksamhet  åt  nedanstående  forskningsområden.  Sammanställningen  syftar
främst till att ge en konkret uppfattning om den systemiska informatikens omfattning, innehåll
och inriktning. 

Problemdomän

Lösningsarsenal

Antecipationsteknik
Databasteknik
Datakommunikationsteknik
”Soft (Intelligent) computing”
Spatial informationsteknik (GIS/GIT)
Modelleringsteknik –systemisk/analytisk
VR-teknik
MMI-teknik
Systemeringsmetoder
Interventionsmetoder
Programmeringsmetoder
Datateknik
Kunskapsförstärkningsteknik
…..

Studerade 
problemområden
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Fig  4.  Informatiken  är  orienterad  mot  sin  problemdomän,  men  utnyttjar  en  omfattande
lösningsarsenal.

4.1  Ledningssystem & beslutsstöd i organisationer (LBO)

Moderna organisationer är kritiskt  beroende dels av verksamhetsavpassade ledningssystem
dels av situations- och aktörsanpassade beslutsstöd. LBO-forskningen bygger vidare på VSM,
TSI och övriga ledningscybernetiska modeller och principer och syftar till effektiva, robusta
och framtidssäkra ledningssystem för i  första hand mobila och spatialt distribuerade orga-
nisationer och verksamheter (Beer, 1981, 1994).  

4.2  Antecipation, planering och beslut i spatiala system (APS)

Användning  och  utveckling  av  våra  naturområden,  samhällen  och  städer  samt  våra
naturresurser behöver övervakas, planeras och designas på ett klokt och framåtsyftande sätt
för  att  säkerställa  en  uthållig  och  människovänlig  livsmiljö.  Antecipera  betyder  här  att
föregripa, dvs att göra något i förväg för att komma i ett bättre framtida läge (Dubois, 2004).
Forskningen går ut på att studera naturligt antecipativa system för att med denna kunskap
kunna  bygga  informationssystem  och  andra  artificiella  system  med  antecipativ  förmåga.
Multikriteriabeslut är beslut där flera mål eller kriteria skall vägas ihop på ett så bra sätt som
möjligt, t ex med sk OWA-teknik. Andra forskningsfrågor omfattar beskrivning av processer
och flöden i rummet (Fogel, 1995).   

4.3  Systemmodellering, systembeskrivning och simulering (SSS)

Dagens metoder för systemmodellering bygger fortfarande på analytiska grundprinciper och
det saknas i dag bra språk för en fullständig och allsidig systembeskrivning. Denna forskning
försöker  därför  utveckla  systemiska  modelleringsmetoder  och  fullständiga
systembeskrivningsspråk. Utgångspunkter i arbetet är bl a Jäderlunds systemmatriser och le
Moignes systemiska modellering (Morin & le Moigne, 1999; von Foerster, 2003; Progogine
& Stengers, 1984).

4.4   Metodik, verktyg och teknik för design och intervention (MSI)

Forskningen kring metodik för utvecklings- och förändringsarbete i företag och organisationer
har nått långt sedan Langefors lade grunden till den s k skandinaviska skolan för c:a fyrtio år
sedan. Trots detta är dagens metoder långt ifrån fulländade och arbetet mot effektiva och
tåliga metoder för systemutveckling fortsätter. Dagens arbete bygger främst på de brittiska
forskarna Jackson, Mingers, Flood och Midgley. Andra inslag kommer från klassiska system-
och metodforskare som Ackoff, Warfield, van Gigch och Simon m fl (Ackoff, 1981; Jackson,
2000; Mingers & Gill, 1997; de Raadt, 2000; van Gigch, 1987; Keys, 1991).

4.5   Data, information, kunskap och kompetens i organisationer samt organisatoriskt
lärande och kompetensutveckling (DIKOL)

Information och kunskap blir en allt viktigare resurs i alla typer av organisationer. Inom detta
forskningsområde utvecklas därför metoder för att på bästa sätt skapa, utveckla och hantera
sådan  organisatorisk  information  och  kunskap.  Forskningen  utgår  från  det  tidigare  DCD-
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projektet  och  utvecklingsmodellen  Syntegrity-4.  Inom  detta  område  har  redan  ett  tiotal
magisterarbeten producerats4. 

4.6   Nätverksbaserade tjänster i privatliv, näringsliv och förvaltning samt medskapande
webbapplikationer (NTW)

I det moderna samhället har vi alltid och överallt tillgång till högkapacitetsnät för olika former
av elektronisk kommunikation och dataöverföring. Detta öppnar möjligheter för nya former
av tjänster och applikationer. Inom detta område studeras möjligheter och former för sådana
tjänster  inom  vitt  skilda  områden  som  boende,  energi,  skola,  vård,  arbete,  affärs-  och
näringsliv  samt  förvaltning.  I  moderna  webbapplikationer  finns  möjligheten  att  ta  med
användaren som en aktiv och kreativ medaktör. Detta ger möjligheter till nya och spännande
organisationslösningar  samt  nyskapande  produkter  och  tjänster.  Inom  denna  inriktning
studeras  förutsättningar,  metoder  och tekniker  för  sådana medskapande webbapplikationer
(Loia et al, 2004). 

4.7   Upplevelseförstärkning 

Upplevelser vid t ex turism och resande kan förstärkas med olika former av IT-stöd, som
byggs in i material och utrustning. Några exempel på detta kan vara att skidorna berättar om
intressanta  platser  du  åker  förbi  eller  föreslår  lämpliga  pister  utifrån  din  dagsaktuella
åkskicklighet.  Det  kan  också  innebära  att  när  Du  åker  hem  så  kan  Du  få  med  dig  en
automatisk dokumentation av dina semesteräventyr.   Syftet  med forskningen är  att  kunna
tillföra semesterupplevelserna ett mervärde samt att skapa nya tjänster för lokal IT-industri
(Winograd & Flores, 1986; Fogel & Robinson, 2003).  

4.8   Kvalitet, Användbarhet och Gränssnitt (KAG)  

Denna  forskning  syftar  dels  till  metoder  och  procedurer  för  kvalitetssäkring  av
informationssystem och  informationssystemarbete  dels  till  nya,  naturliga,  intelligenta  och
adaptiva ersättare till dagens fyrtioåriga gränssnitteknik (Winograd & Flores, 1986; Azvine et
al, 2000). 

5  LÖSNINGSARSENAL

För  att  lösa  problem  inom  dessa  forskningsområden  kan  man  med  fördel  utnyttja  nya
kunskaper  och  insikter  inom  ett  antal  framväxande  teknik-  och  metodområden  som
exempelvis:

• Anticipatory Modelling and Computing;  Datorstöd som reagerar föregripande
(motsats till reaktivt). 

• Soft  Computing;  Datorstöd  som  inspirerats  av  informationsbehandling  I
biologiska system.

• Transparent  Computing;  Lösningar  där  datorkraften  byggs  in  I  utrustningar,
verktyg och material. 

• Pervasive Networking; Heltäckande och integrerade informationsnät (eMiljö).
• Quantum Computing; Informationsteknologi som bygger på kvantfysik. 

4 http://www.itm.mh.se/~stihol/kurs/ixd/mainfrm.htm

10



S C Holmberg; Systemisk informatik vid Mitthögskolan, Rel: ht04-02

• MultiModal  Systems  Methodology  (MMSM);  En  systemisk  metod  för
systemdesign. Delvis utvecklad i Sverige.

• Syntegrity-4 Model (S4M); Systemansats från Mitthögskolan.
• Requisite Dimensionality Model (RDM); Systemmodell från MH.
• Multi Methodology;  Insikt att tillämpad metod I varje unikt fall måste byggas

från befintlig metodkunskap.
• Team Syntegrity (TS); Process för kunskapsintensifiering i Infosets.
• Chaos Systems; Kunskap om dynamiska ickelinjära system.
• Fractal  Systems;  Kan  användas  för  att  generera  artistiska  bilder  men  andra

tillämpningar  innefattar  datakompression  och  kryptering.  Kan  också  vara
användbart i vissa systemexperiment.

• Computer  Lab  Experimenting;  Datorn  är  systemvetarens
forskningslaboratorium (Klir, 1991).

6   PROFILBIDRAG

Mitthögskolan har beslutat fokusera sin forskning på ett antal profilområden. I princip skulle
den systemiska informatiken med de i  avsnitt  4 beskrivna forskningsinriktningarna kunna
lämna bidrag inom samtliga dessa men för närvarande är insatserna koncentrerade inom i
första  hand  de  två  profilområdena  Digitala  samhällen  (DS)  och  Turism,  Idrott  och
Upplevelseteknologi (TIU). Under hösten 2004 pågår arbete med att  närmare definiera de
olika profilernas mål, metoder och strategier.

7.1 Digitala samhällen

ITM-institutionen  är  huvudansvarig  för  profilen  Digitala  samhällen  (DS).  Här  har
institutionens  samtliga  kunskaps-,  informations-  och  datorrelaterade  ämnen  möjlighet  att
tillsammans  utveckla  och  värdera  nya  former  för  att  leva,  lära,  utveckla,  distribuera  och
producera  i  framtida  datorstödda samhällen.  Den systemiska  informatiken  kan här  främst
bidra  med  metod-  och  designkunnande  samt  kompetens  att  arbeta  med  (hyper)komplexa
system. För närvarande pågår bl a ett projekt med inriktning på myndigheternas elektroniska
och  internetbaserade  medborgarservice  (samhällssystem)  och  ett  projekt  (elektronisk
informationsförvaltning) som studerar problem runt myndigheters och företags arkivering och
åtkomst av sin information, sk organisatoriskt minne. Ett antal forskarstuderande är knutna till
de två projekten.

7.2 Turism, Idrott och Upplevelseteknologi

Med hjälp  av  modernt  informatikstöd är  det  möjligt  att  förstärka  upplevelser  inom olika
former av sport, idrott och turism. Det går också att effektivisera träning på såväl elit- som
motionsnivå. Med hjälp av forskning och utveckling inom detta område skulle det alltså vara
möjligt att ge människor en rikare fritid, att stärka turistorter, att förbättra idrottsresultat och
att  positivt  påverka folkhälsan. Under innevarande år (2004-2005) har riksidrottsförbundet
utlyst ett antal stipendier för examensarbeten inom denna profil. Även inom Mitthögskolan
har man beslutat stödja ett antal examensarbeten inom TUI-profilen.

7   AVSLUTNING
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Detta är ett levande dokument som ständigt förändras och utvecklas. Så länge den systemiska
informatiken  är  ett  livaktigt  och  kunskapsgenererande  ämne  kommer  denna  skrivning  att
förbli preliminär. Syftet är därför mindre att leverera en slutgiltig beskrivning av en statisk
”produkt” och mera att förmedla intrycket av en snabb och dynamisk process. En process Du
är välkommen att delta i.
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Grundläggande systembegrepp / Principal Systems Concepts  (Isomorphies)    Bilaga 1

1. Types of Taxonomies
.1 Definition of systems
.2 Parts/Components/Entities/Elements
.3 Purpose/Functions/Equifinality
.4 Subsystem/Supersystem
.5 Open systems /Closed systems  

.6 Types of systems
- Decomposability
- Dynamics
 
2. Systems Origins
.1 Boundary Conditions/Closure

.2 Autopoiesis

.3 Allopoiesis

.4 Self-Referential Mechanisms
 
3. Systems Form/Structure  
.1 Structureprocess
.2 Duality (Origins of)
.3 Hierarchical/Heterarchical Form

.4 Structure of Voids

.5 Fractal Structure

.6 Principle of Plenitude

.7 Symmetry/Assymetri
 -
4. Systems Maintenance
.1 Static States
.2 Stability
.3 Metastability
.4 Steady State/Dynamic Equilibrium  

.5 Control/Regulation
- Negative Feedback (FB)
- Positive Feedback
- Coupled Feedback
- Feed Forward
- 1st, 2nd, 3rd order cybernetics (FB)
- Single Loop/Multiple Loop FB
- Hierarchical/Cross-Level FB  
 
5. Systems Processes / Flows
.1 Flow Turbulence (Power Spectrum)

.2 Restructuring/Throughput/Temp. Capt

.3 Ortogenetic vs. Dispersive

.4 Energy Based
- Entropic
- Negentropic  
- Synergistic
.5 Information Based
- Requisite Variety
- Permutation/Recombination Mech
.6 Optimality Principles
- P of Least Action/Energy
- P of Least Time/Space
- P of Least Matter/Energy
  

6. Systems Growth and Development 
.1 von Baer's Laws
.2 Zipf's Law
.3 Morphometric Laws
.4 Allometric Laws

7. Systems Transformations
.1 State Determined Systems
.2 Phases/States/Modes
.3 Catastrophes
.4 Bifurcations
.5 Cobordisa Surgery
.6 Cyclical Behaviour
- Life Cycles
- Limit Cycles
- Periodic/Oscillatory Behaviour

8. Systems Linkages
.1 System Context or Environment
.2 Input/Output
.3 Entitation
.4 Complexity Measures
.5 Coupling Types
- Insulation/Non-Insulation
- Strong/Weak
- Synergistic/Antagonistic
- Linear/Non-Linear
.6 Coupling Magnitudes/Distances
.7 Macro-Uncertainty Principles

9. Systems Field Characteristics
.1 Resonance Phenomena
- Consonance
- Dissonance
- Transgressive Recursion
.2 Solitons
.3 Anticipatory/Precocious Vectors

10. Systems Evolution
.1 Randomness/Chaos Mechanisms
.2 Concrescence Ratio
.3 Neutrality Principle
.4 Logarithmic Spiral or Variants
.5 Transgressive Variation
.6 Ontogenetic/Phyligenetic Mechanism

11. Systems Emergence
.1 Stability Limits - Isomorphic Networks
.2 Parameter Trends
.3 Process of Emergence
.4 Complementarity/Counterparity
.5 Transgressive Equilibrium
.6 Exclusion Principle
.7 Deutsch's Law

12. System Views (Schools)
    

13. System Modelling (Models)
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14. System Simulation
    

15. System Decay Processes

15



Bilaga 2

Systemiska fokusbegrepp inom LISS

5.1 Systemfilosofi och systemmetod

- Realism, positivism
- Konstruktuvism
- -
- Funktionell systemsyn (”Hårda” metoder)
- Tolkande systemsyn (”Mjuka” metoder)
- Kritisk systemsyn (TSI, multimetod)
- Postmodern systemsyn

…..



Bilaga 3

Sammanställning av projekt och aktiviteter inom LISS

Forskningsgruppen LISS har de senaste åren ägnat sina krafter och sin uppmärksamhet åt
nedanstående forskningsområden och forskningsfrågor.  Sammanställningen syftar  främst
till att ge en konkret uppfattning om den systemiska informatikens omfattning, innehåll och
inriktning.  Översikten  kan  också  utgöra  en  inspirationskälla  för  våra  studenter  och
forskarstuderande  i  informatik,  vilka  letar  efter  lämpliga  frågeställningar  för  sina
examensarbeten  och  avhandlingar.  Erfarenheten  visar  entydigt  att  dessa  arbeten  vinner
signifikant i kvalitet om de ansluts till eller bedrivs inom ramen för gruppens etablerade
forskningsområden.  Projekten  är  organiserade  enligt  de  forskningsinriktningar  som
beskrivits i avsnitt 4.

1  Ledningssystem & beslutsstöd i organisationer (LBO)

Moderna organisationer är kritiskt beroende dels av verksamhetsavpassade ledningssystem
dels  av  situations-  och aktörsanpassade  beslutsstöd.  LBO-forskningen bygger  vidare  på
VSM, TSI och övriga ledningscybernetiska modeller och principer och syftar till effektiva,
robusta och framtidssäkra ledningssystem för i första hand mobila och spatialt distribuerade
organisationer och verksamheter.  
Nu aktuella projekt omfattar:
- LedSystMS, Ledningssystem för markstrid, Fältjägarregementet, SCH
- InfoSold, Informationsstöd för marksoldater, Fältjägarregementet, SCH
- LedSystRT, Ledningssystem för räddningstjänst, Räddningsverket, AH

2  Antecipation, planering och beslut i spatiala system (APS)

Användning  och  utveckling  av  våra  naturområden,  samhällen  och  städer  samt  våra
naturresurser behöver övervakas, planeras och designas på ett klokt och framåtsyftande sätt
för  att  säkerställa  en  uthållig  och  människovänlig  livsmiljö.  Antecipera  betyder  här  att
föregripa, dvs att göra något i förväg för att komma i ett bättre framtida läge. Forskningen
går ut på att studera naturligt antecipativa system för att med denna kunskap kunna bygga
informationssystem  och  andra  artificiella  system  med  antecipativ  förmåga.
Multikriteriabeslut är beslut där flera mål eller kriteria skall vägas ihop på ett så bra sätt
som möjligt, t  ex med sk OWA-teknik. Andra forskningsfrågor omfattar beskrivning av
processer och flöden i rummet.   
Nu aktuella projekt omfattar:
- AntVat; Antecipativ vattenreglering, AH
- CASC-Lab; Modellering och simulering av spatiala system, SCH, VA, AH
- LocTool; Beslutsstöd för spatial lokalisering, AH, (VA, SCH)
- DynTool; Repr och visualisering av dynamiska spatiala system, VA

3  Systemmodellering, systembeskrivning och simulering (SSS)

Dagens  metoder  för  systemmodellering bygger  fortfarande på analytiska grundprinciper
och det saknas i dag bra språk för en fullständig och allsidig systembeskrivning. Denna



forskning  försöker  därför  utveckla  systemiska  modelleringsmetoder  och  fullständiga
systembeskrivningsspråk. Utgångspunkter i arbetet är bl a Jäderlunds systemmatriser och le
Moignes systemiska modellering.
Nu aktuella projekt omfattar:
- SystSpec; System Specifyer, Systematik AB, SCH
- SystMod; Systemisk modellering, SCH
- AMSIDO; Modellering  och  simulering  av  informationssystem,  Försvarshögskolan,

VA

4   Metodik, verktyg och teknik för design och intervention (MSI)

Forskningen  kring  metodik  för  utvecklings-  och  förändringsarbete  i  företag  och
organisationer har nått långt sedan Langefors lade grunden till den s k skandinaviska skolan
för c:a fyrtio år sedan. Trots detta är dagens metoder långt ifrån fulländade och arbetet mot
effektiva och tåliga metoder för systemutveckling fortsätter. Dagens arbete bygger främst
på de brittiska forskarna Jackson, Mingers, Flood och Midgley. Andra inslag kommer från
klassiska system- och metodforskare som Ackoff, Warfield, van Gigch och Simon m fl.
Nu aktuella projekt omfattar:
- MEE; Methodological and Epistemological Engine, AH, (VA, SCH)
- RDM; Requisite Dimensionality Model, SCH
- S4; Syntegrity-4 , SCH
- SysMaint; Systemisk underhållsmetodik, VA 

5   Data, information, kunskap och kompetens i organisationer samt organisatoriskt
lärande och kompetensutveckling (DIKOL)

Information och kunskap blir en allt viktigare resurs i alla typer av organisationer. Inom
detta forskningsområde utvecklas därför metoder för att på bästa sätt skapa, utveckla och
hantera sådan organisatorisk information och kunskap. Forskningen utgår från det tidigare
DCD-projektet  och  utvecklingsmodellen  Syntegrity-4.  Inom detta  område har  redan  ett
tiotal studentarbeten producerats. 
Nu aktuella projekt omfattar:
- KI; KnowlegeIntensifier, John Moore University, Liverpool, AH
- RPME; Responsible Participation, Loughborough University, AH
- RRD; Glesbygdens förnyelse, Kunskapsaktivering AB, SCH
- OrgArk; Organisatoriskt minne och elektronisk arkivhantering, VA 
- SKE; SearchLightKnowledgeEnhancement, SCH

6   Nätverksbaserade tjänster i privatliv, näringsliv och förvaltning samt
medskapande webbapplikationer (NTW)

I det moderna samhället har vi alltid och överallt tillgång till högkapacitetsnät för olika
former av elektronisk kommunikation och dataöverföring. Detta öppnar möjligheter för nya
former av tjänster och applikationer. Inom detta område studeras möjligheter och former
för sådana tjänster inom vitt skilda områden som boende, energi, skola, vård, arbete, affärs-
och näringsliv samt förvaltning. I moderna webbapplikationer finns möjligheten att ta med
användaren  som  en  aktiv  och  kreativ  medaktör.  Detta  ger  möjligheter  till  nya  och



spännande organisationslösningar samt nyskapande produkter och tjänster. Inom denna in-
riktning  studeras  förutsättningar,  metoder  och  tekniker  för  sådana  medskapande
webbapplikationer. 
Nu aktuella projekt omfattar:
- MedSyst; Medborgarsystem (Samhällssystem), SCH
- ZBusiness; Nättjänster i näringsliv och förvaltning, VA
- eMiljö; Mobila nättjänster i hem, privatliv, lärande och resande, SCH
- VICQ; Intranet, CAN, BB
- Informatik.nu; Medskapande webbapplikation, AH
- EnergyServ; Energirelaterade tjänster, VA

7   Upplevelseförstärkning 

Upplevelser vid t ex turism och resande kan förstärkas med olika former av IT-stöd, som
byggs in i material och utrustning. Några exempel på detta kan vara att skidorna berättar
om intressanta platser du åker förbi eller föreslår lämpliga pister utifrån din dagsaktuella
åkskicklighet.  Det  kan  också  innebära  att  när  Du åker  hem så  kan  Du få  med dig  en
automatisk dokumentation av dina semesteräventyr. Syftet med forskningen är att kunna
tillföra semesterupplevelserna ett mervärde samt att skapa nya tjänster för lokal IT-industri.
Detta  område   faller  inom  Mitthögskolans  profil  för  Turism,  Idrott  och
Upplevelseteknologi.  
Nu aktuella projekt omfattar:
-  UpTech; Innovationssystem för upplevelseförstärkning, AH
-  KIT; Kunskapsintensiva teknikapplikationer, SCH
-  VRA; Tillämpning av VR-teknik, SCH

8   Kvalitet, Användbarhet och Gränssnitt (KAG)  

Denna  forskning  syftar  dels  till  metoder  och  procedurer  för  kvalitetssäkring  av
informationssystem och informationssystemarbete dels till nya, naturliga, intelligenta och
adaptiva ersättare till dagens fyrtioåriga gränssnitteknik. 
Nu aktuella projekt omfattar:
-  SystKval; Systemiskt kvalitetsarbete, SCH
-  MetaMan; Gränssnitt bortom WIMP, SCH


