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Om informatikämnet
I samband med en översyn av utbildningen i informatik diskuterar jag först vad ämnet 
innehåller och bestämmer det i några olika aspekter. Informatikämnet på Högskolan Väst 
består av två delar: informationssystem, som behandlar den administrativa informationsbe-
handlingens metodik och ges på avdelningen för informatik samt digitala media som be-
handlar digital design och presentation av bild, ljud och video. Denna del ges på avdel-
ningen för medier och design. Jag försöker konsekvent använda dessa beteckningar i fort-
sättningen och använder begreppet informatik för att täcka båda.

Ämnets historia
Till skillnad från vad de flesta tror är informatik ett mycket gammalt ämne. De sumeriska 
kilskriftstavlorna från ca 2 500 fvt innehöll taxeringslängder, rekvisitioner, beställningar 
och andra administrativa dokument. Det fanns till och med mallar (cylindrar) för hur do-
kumenten skulle utformas. Allt detta är centrala funktioner i informationssystem. I mo-
dern tid (1900-talet) förknippas gärna informatik med bruk av datorer. De första tillämp-
ningarna var i huvudsak matematiska men från 50-talet blev det alltmer administrativa 
tillämpningar.  I  Sverige  hette  ämnet  informationsbehandling-ADB;  det  startade  1967  vid 
Stockholms universitet och har sina rötter i företagsekonomi, närmare bestämt inom ra-
tionaliseringen (Flensburg 2018). 

Under årens lopp ändrades innehållet i ämnet (se fig 1), nya områden tillkom och en del 
andra försvann. I takt med att datorer blev billigare och användes av allt fler ställdes hög-
re krav på användbarhet och ett nytt område växte fram, interaktionsdesign, som fokusera-
de på systemens yttre beteende till skillnad från informationssystem som fokuserade på 
systemens funktioner och innehåll.

Den huvudsakliga skillnaden mellan informationssystem och digitala media är just detta 
skilda fokus. Det innebär att den teoretiska bakgrunden är delvis olika, där man inom in-
formationssystem bygger på teorier från organisationsteori och företagsekonomi medan 
man inom digitala media bygger på designteori, formgivning och kognitionsvetenskap. 
Men under årens lopp har detta förändrats och överlappande teorier har utvecklats. Re-
dan i mitten av 80-talet introducerade Pelle Ehn designteori som en väsentlig teori inom 
informationssystem (Ehn 1988) och i samband med internets genombrott kom fenomen 
som webbdesign, e-handel och e-tjänster. Ämnena har sålunda alltmer växt samman.

Ända sedan mitten av 70-talet har det förekommit både forskning och undervisning kring 
datoriseringens effekter i  samhället.  Detta har skett inom området informationssystem, 
men i takt med att internet slog genom har dess effekter fått alltmer utrymme även inom 
digitala media. Emellertid har den artefaktskapande aktivitet som från början fanns inom 
informationssystem (dvs systemutveckling) alltmer övertagits av digitala media, men det 
som skapats har varit andra artefakter än informationssystem. Gemensamt för bägge har 
dock varit ett fokus på metoder för detta skapande. Informatik är därför ett metodämne.
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När http-protokollet slog genom i mitten av 90-talet  uppkom möjligheten för både företag 
och enskilda att publicera information på hemsidor. Inom tidningsbranschen var Afton-
bladet först med denna möjlighet och både inom informationssystem och digitala media, 
som vid den tiden kallades mediainformatik, uppkom ett intresse av att undervisa och fors-
ka på design hos och funktion av webbsidor.

Inom digitala media har visualisering hela tiden spelat en stor roll. Man har med bild, 
ljud, video och andra digitala media velat illustrera och beskriva ett speciellt fenomen, 
ofta antingen konstnärligt eller inom underhållningssektorn. Domänen för de båda gre-
narna är olika, men metoderna har med åren blivit alltmer överlappande. Inom digitala 
media har den konstnärliga formen fått allt större betydelse och i samband med att dato-
rer, nät och protokoll blivit allt kraftfullare har det öppnats fler möjligheter. Ett område 
som är speciellt intressant är virtuell verklighet, som används både inom speldesign och 
forskning i informationssystem. 
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Fig 1. Informatikämnets utveckling 



Internationellt perspektiv
Ser vi på informatikämnet i ett internationellt perspektiv är det på kontinenten ett sam-
lingsnamn för både informationssystem, medieinformatik, mjukvarukonstruktion, inter-
aktionsdesign, datorteknik och social informatik. Det senare området studerar samhälleli-
ga och sociala konsekvenser av IT i alla dess former. Det säger sig självt att det är nästan 
omöjligt att täcka in alla dessa aspekter inom en och samma institution.

I fig 2 har jag ordnat de olika de-
larna  av  informatikämnet,  sett  i 
ett  internationellt  perspektiv. 
Områden som täcks av oss är in-
dikerade med blå bakgrund. De 
är  ordnade  alltefter  ”mjukhet” 
med  avseende  på  den  domän 
man studerar. Den sociala infor-
matiken  studerar  samhälleliga 
och  sociala  konsekvenser  av  IT 
och en del av informatiken på EI 
studerar förhållanden inom detta 
område.  Speciellt  inom  forsk-
ningen  är  detta  vanligt  före-
kommande.  Grundutbildningen 
är  förstås  i  huvudsak  inom  in-
formationssystem,  som  i  grun-

den är logiskt och rationellt. Interaktionsdesign är ett område som bara delvis är täckt, 
men då i huvudsak av digitala medier. Delar av grundutbildningen i informatik handlar 
om mjukvarukonstruktion, nämligen det vi kallar programmering. Datorteknik, inklude-
rande nätverk, täcks inte av EI utan det finns på IV. 

Ser vi på ämnet i ett anglosachsist perspektiv blir det ännu mer förvirrande. Där motsva-
ras det kontinentala begreppet ”informatik” av det anglosachsiska ”information systems”. 
Det kan för en gångs skull fastslås bestämt att detta begrepp infördes vid ett colloquium 
som hölls i september 1984 i Manchester. I inledningen definierades ”information systems” 
på detta vis (Fitzgerald, Hirschheim et al. 1985):

The concern with information systems and the relationship to organizations and society is 
not the same as the study of information systems or computing as purely technical pheno-
mena. The relationships of concern are closely related to human activities and involve the 
study of experiences, attitudes, values, effects and responses, as well as more traditionally 
technical aspects. 

I denna skrift håller jag mig dock till den kontinentala definitionen och använder begrep-
pet informationssystem på den avdelningen som vi kallar informatik. Mötet i Manchester 
handlade om forskningsmetoder och det fastslogs att det inte gick att enbart använda na-
turvetenskapliga metoder. I proceedings från mötet gavs exempel på olika tänkbara me-
toder, t ex (Flensburg 1985). Detta leder oss in på det vetenskapliga perspektivet.
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Fig 2 Informatik i ett internationellt perspektiv



Informatik på olika högskolor
I detta avsnitt har jag från hemsidorna hos en del lärosäten hämtat deras beskrivningar av 
vad informatik är för något. På Lunds universitet säger man följande:

Informatik handlar i grunden om hur informationssystem kan stödjas av informationsteknik (IT) i 
form av datasystem och datorprogram. Informationssystemen kan vara av många olika slag och kan 
gälla såväl arbete som fritid och olika typer av ideellt arbete.

De informationssystem vi intresserar oss för på Informatik i Lund består av människor som samarbe-
tar kring en arbetsuppgift i  en verksamhet inom en organisation av något slag. Dessa människor 
kommunicerar med varandra, fattar beslut kring uppgiften, samlar in och bearbetar data för att upp-
giften ska kunna utföras, beräknar utfallet av uppgiften, delegerar ansvar för uppgiften, skapar nya 
idéer och ny kunskap om hur uppgiften kan utföras, ser till att anställa medarbetare och att dessa får 
betalt för sitt arbete o.s.v. Informationssystemet är det centrala nervsystemet i verksamheten. Utan 
det kommer verksamheten att upphöra, eftersom kommunikation och information är grundläggande 
för att människor ska kunna utföra arbetsuppgifter tillsammans.

Vissa av dessa arbetsuppgifter kan stödjas mycket väl  av datasystem i  datorer,  andra lämpar sig 
mindre väl. Vissa kan automatiseras till olika grad, andra är helt beroende av människor. De flesta är 
en blandning.

Det finns alltså tre viktiga områden att ta hänsyn till: individen, organisationen och IT-materialet och 
man måste ha kunskap om alla dessa tre för att skapa goda IT-stöd för arbetsuppgifter. Det man mås-
te eftersträva är upplevelse,  nytta och konstruktionskvalitet  genom att  designa för användbarhet, 
funktionalitet och hållbarhet.

IT-stöden måste också vara nyttiga för hela verksamheten och stödja denna, t.ex. när det gäller be-
slutsfattande, lagerhantering, orderhantering, kommunikation och ekonomihantering.

Slutligen måste IT-stödet också vara bra byggt så att det fungerar som det ska, att det går att ändra i 
det utan att det bryter ihop, att de som ska göra ändringarna, d.v.s. systemutvecklarna, kan förstå hur 
det är byggt och hänger ihop, att det håller för påfrestningar o.s.v.

Informatik är med andra ord ett mångfacetterat, mångdisciplinärt och mycket spännande ämne, som 
spänner från filosofi till hantverk.

Det centrala är inramat. Det är en modern definition av det traditionella ämnet. Det som 
betonas är bredden och det mångdisciplinära. 

I Umeå har man bara en kort introduktion:
Är du intresserad av hur informationsteknik förändrar vår tillvaro och hur samspelet mellan männi-
ska och teknik utvecklas? Vill du veta mer om hur vi människor använder teknik i våra relationer, i 
organisationer och i samhället i stort? Eller är du intresserad av digital medieproduktion och vill job-
ba i tv-, spel-, webb-, film- eller reklambranschen?

Denna definition säger inte så mycket om ämnet informatik utan pratar om förhållandet 
mellan människor och teknik samt ger en del yrkesområden inom digitala media.

Halmstad är också ganska kortfattade: 
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Informatik är därför ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsve-
tenskaper. Det handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamhe-
ter, som ger individer möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter. För att kunna detta måste 
IT-stöden vara möjliga att hantera och förstå. IT-stöd ska inte kännas som en belastning.



Informatik handlar om att förstå människan och hennes relation till teknologi och digitalisering. Ge-
nom denna kunskapen kan du jobba med verksamhetsutveckling ur system-, affärs-, och användar-
perspektiv. Du kan även arbeta med digital design för att skapa attraktiva och hållbara digitala tjäns-
ter inom både näringsliv och offentlig sektor.

Man skiljer på verksamhetsutveckling och design av informationssystem, men i bägge fal-
len tänker man på olika typer av verksamheter.

Örebro universitet har en beskrivningen med ett litet och konstigt typsnitt, men innehålet 
är detta:

Digitaliseringen har förändrat och fortsätter förändra hur information används, sprids, och påverkar 
vårt samhälle. IT spelar en stor roll i individers privat- och arbetsliv, liksom i organisationers arbete. 
IT handlar idag inte bara om datorer utan exempelvis om apparater med konstant internetanslutning, 
appar för att förenkla vardagsliv och automatisering inom olika organisationer. Informationsmäng-
den växer ständigt och hanteringen av information och IT blir alltmer komplex. Därför finns ett stort 
behov av personer med kunskap om hur vi kan nyttja digitaliseringens möjligheter för att utveckla 
samhälle, organisationer och individer. Informatik handlar om alla dessa delar i vårt samhälle, hur IT-
system fungerar och vad de har för inverkan på oss människor och våra liv. Informatik kan läsas så-
väl av dem som önskar lära sig att utveckla väl fungerande IT-system och av dem som främst vill ha 
sin informatikutbildning som komplement till annan utbildning. 

Även här har man i huvudsak ett verksamhetsfokus, men det är betydligt bredare än i de 
tidigare fallen.

På Mittuniversitetet har man en ganska omfattande beskrivning:
Informationsteknologi (IT) får allt större betydelse för både samhällen, organisationer och enskilda 
människor. Informatik är det akademiska ämne som fokuserar på att denna förändring genomförs 
med största möjliga kunskap, insikt och skicklighet. Det handlar alltså om hur den moderna tekniken 
kan utnyttjas på bästa sätt för att tjäna våra behov.

Vid Mittuniversitetet arbetar vi med informatikämnet utifrån social, ekologisk och ekonomisk håll-
barhet. Det innebär att vi studerar informationssystem och informationsteknologi samt IT-relaterade 
processer i en mängd olika livs- och arbetsmiljöer. Dessutom skapar vi förutsättningar för design av 
dessa, genom att vi lär ut en hållbar metodik och förhållningssätt för designprocessen. Arbetet ankny-
ter till framför allt två olika forskningsområden – kritisk information och värdeskapande med hjälp 
av IT.

Inom det första tittar vi på information med särskilda kvalitets- och tillgänglighetskrav inom ett spe-
cifikt område, till exempel industrin. I det andra tar vi reda på hur informationsteknologi kan skapa 
värde i olika sammanhang och för olika användare, till exempel hur det kan bidra till att öka en orga-
nisations sociala hållbarhet.

Informatik kan utgöra huvudområde i kandidat-, magister- och masterexamen vid Mittuniversitetet. 
En examen i  informatik öppnar dörrarna till  många arbetsuppgifter  och yrkesroller.  Informatiker 
återfinns  bland  annat  som  IT-innovatörer,  IT-strateger,  systemarkitekter,  systemutvecklare  och 
systemförvaltare. Informatiker går ofta till ledande befattningar även om det är normalt att börja yr-
keskarriären med olika arbetsuppgifter inom systemutveckling och programmering.

Här har man en intressant vinkling mot hållbarhet och ekologi. Men domänen är fortfa-
rande verksamheter och deras bruk av informationssystem.

Karlstad har den kortaste beskrivningen hittills:
Informatik är ett flervetenskapligt ämne inom Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Det om-
fattar bland annat tekniska, ekonomiska och pedagogiska aspekter på informationssystem.
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Det nya här är dock de pedagogiska aspekterna.

Göteborgs universitet beskriver informatik såhär:
Informatik handlar om hur vi människor använder informationsteknologi i olika verksamheter. Sam-
spelet mellan människa, teknik och organisation är intressant att förstå. Det är också viktigt att förstå 
tanken bakom användningen av IT.

I kurserna inom informatik studerar du hur modern informationsteknologi kan stödja beslutsfattan-
de, lärande och utförandet av olika uppgifter samt hur IT kan tillgodose behov hos individen och 
organisationen.  Ämnet  kopplar  ihop människors  behov med informationsteknologins  möjligheter 
och begränsningar. På avancerad nivå handlar kurserna om hur vi strategiskt kan använda IT för att 
uppnå affärs-/verksamhetsnytta

Även här är tyngdpunkten på verksamheter samspelet mellan människa, IT och verksam-
het.

På Linnéuniversitetet beskrivs informatik såhär:
Informatik är i huvudsak en tillämpad disciplin och har design och bruk av informationsteknologi 
som sitt studieområde.

Vi utvecklar kunskap i individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang om hur männi-
skor designar och brukar informationsteknologi (eller digital teknologi), till exempel datorer, mobilte-
lefoner, internet och tillhörande applikationer och system.

Samspel mellan människor, teknik och organisation är centralt. Relationer mellan människor och in-
formationsteknik förändras som en konsekvens av teknikutveckling.  Denna utveckling har  också 
konsekvenser för organisering av arbetsprocesser och människors vardagsliv. Grundtanken är att de 
digitala produkter som utvecklas och implementeras ska passa in i sina sammanhang, vara lätta att 
använda och stödja människor i deras uppgifter. Därför antas ofta ett designperspektiv vid studier av 
hur information används, hur informations- och kommunikationsteknik (IKT) används för kommu-
nikation och samarbete, och hur IKT används för att stödja arbetsprocesser och informationsutbyte.

Människor, teknik och verksamhet är även här centralt. Lite originellt är att man använder 
beteckningen IKT istället för IT. IKT brukar annars mest användas av pedagoger.

Stockholms universitet, slutligen, har ingen utbildning i informatik utan där kallas ämnet 
data- och systemvetenskap. Efter viss möda går det att hitta en beskrivning:

Data- och systemvetenskap kan beskrivas som en bro mellan teknik och samhällsvetenskap, huma-
niora och beteendevetenskap. Ämnets fokus ligger i design, konstruktion och användning av IT-sy-
stem i sitt sammanhang gentemot människa, organisation och samhälle.  Studier i data- och system-
vetenskap kan med fördel kombineras med andra ämnen, till exempel ekonomi, journalistik eller pe-
dagogik.

Beskrivningen av ämnet är dock densamma som i de övriga fallen.

För skojs skull gjorde jag samma sökning på Högskolan Väst, men där fanns ingen sökbar 
beskrivning av ämnet informatik på grundutbildningsnivå. Däremot hittade jag en be-
skrivning av forskarutbildningsämnet ”Informatik med inriktning mot AIL”:

Informatik som vetenskaplig disciplin är ett tvärvetenskapligt ämne som utgår från studier av sam-
spelet mellan teknologi, information och människor. Informatik med inriktning mot AIL fokuserar på 
användning och utveckling av IT i relation till arbete. Det handlar om att studera hur IT påverkar 
lärande, kunskap och samarbete i arbetslivet. Forskarna intresserar sig speciellt för frågor om lärande 
vid förändringar och interaktion, när informations- och kommunikationssystem ska designas, införas 
och användas.
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Informatik med inriktning mot AIL är ett tvärvetenskapligt ämne med kopplingar till organisations-
vetenskap, datavetenskap, pedagogik, sociologi, medie- och kommunikationsvetenskap och kogni-
tionsvetenskap.

Här har vi samma tyngdpunkt på samspel mellan teknik och människa men istället för 
verksamhet har man här information. Inriktningen mot AIL innebär att samspelet stude-
ras i arbetslivet. Forskningen handlar om lärande i dessa sammanhang.

Digitala medier på Högskolan Väst
I genomgången ovan av hur olika högskolor och universitet ser på informatik konstaterar 
vi att det handlar om samspel mellan människor, teknik och verksamhet. Speciellt handlar 
det om hur tekniken anpassas till verksamhet och människor. Här på Högskolan Väst har 
vi dock en något annorlunda uppfattning i och med att digitala medier också hör till in-
formatiken. Detta har jag inte sett på något annat ställe, i regel brukar digitala media for-
ma ett eget ämnesområde. Så icke hos oss. Så vad är då digitala media på Högskolan 
Väst?

Digitala medier har en helt annan bakgrund. På Högskolan Väst kallas det för digitala 
medier, men ibland ser man beteckningen medieinformatik och avdelningen heter ”Medi-
er och design”. Ämnet utvecklades från traditionell ADB i samband med Utopia-projektet 
1980 (Sundblad 2010). I början av 80-talet var grafik-området (alltså tryckeriverksamhet) 
under stark utveckling. Den gamla blytekniken höll på att ersättas av offset-teknik där ett 
fotografiskt original framställdes med hjälp av dator. Detta ledde till att grafikernas fack-
förening såg sitt  arbete inom grafisk formgivning hotat  och i  samarbete med ett  antal 
forskare utarbetade man en strategi  för hur deras arbete skulle kunna bibehållas med 
hjälp av den nya tekniken. Måhända med en smula hårddragning kan man hävda att det-
ta blev början på ämnet ”digitala medier”. Det fanns grafisk databehandling tidigare, men 
då krävdes stora och dyra datorer.  I  och med att  det kom persondatorer med grafiskt 
gränssnitt blev det större möjligheter att till rimligt pris åstadkomma god grafik. 

I början handlade det om layout av texter, s.k. desk-top publishing, men efter hand kom 
bilder, ljud och rörliga bilder. I samband med Internets genombrott 1995 kan man säga att 
ämnets stora tillväxt började. Det finns fyra olika aspekter på digitala medier (fig 4):

1. Den tekniska, vad man kan göra med materialet och hur och med vilken mjukva-
ra. Denna är ofta väldigt kraftfull och därmed också komplex. Det handlar inte 
enbart om tekniskt handhavande utan också om att känna till möjligheter och be-
gränsningar

2.  Utseendet på själva presentationen, layouten. Denna knoppade av sig i form av 
interaktionsdesign, som i sin tur ledde till designteori

3. ”Media” kan också tolkas som en mediering, dvs själva kommunikationsproces-
sen, hur budskapet överförs. Här kommer det in företeelse som hur en berättelse 
byggs  upp,  färgsättning,  tydlighet  och  formuleringsförmåga,  inte  bara  verbalt 
utan även konstnärligt
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4.  Detta leder då till sista området: konstnärligt skapande där egentligen alla de fö-
regående aspekterna förenas och bildar en estetiskt tilltalande helhet

Man kan jämföra detta med den traditio-
nella informatiken, det som jag här kallar 
informationssystem.  Pelle  Ehn  skrev  sin 
avhandling (Ehn 1988) baserad på Utopia-
projektet och han definierade där informa-
tionssystem som en designvetenskap. Han 
var den förste som införde begreppet de-
sign inom informationssystem. Begreppet 
hade  i  och  för  sig  funnits  tidigare,  båt 
inom  informationssystem  (Langefors  B 
1966) och inom systemteorin (Churchman 
1971)  men  togs  nu  upp  av  flera  andra  
forskare  både  i  Sverige  och  utomlands 
(March and Smith 1995, Löwgren and Stol-
terman 2004, Hevner and Chatterjee 2010). 
Design  är  förknippat  med  estetik  och 
funktion, där bägge är lika viktiga, men i 
folkmun  tänker  ofta  enbart  på  estetiken. 

Det är därför jag använt detta begrepp.

Vi ser nu vad som är gemensamt för digita-
la  media  och  informationssystem:  Det  är 
design. I fig 5 visar vi att områdena över-
lappar,  att  design  är  det  som överlappas, 
men det är olika delar av design och design 
innehåller  även  delar  som  ligger  utanför 

informatiken.  Exakt  hur  denna  uppdel-
ning ser ut är inte meningsfullt att defini-
era utan det får rent pragmatiskt avgöras 
av involverade lärare. Det är dock något 

som kan diskuteras vid gemensamma ämneskonferenser, omfattande både forskare och 
undervisare inom båda avdelningarna. Man skulle kunna tänka sig ett tredimensionellt 
rum där varje kurs eller rent av kursmoment, kan placeras. Man skulle då kunna få fram 
helt nya kombinationer och även kunna placera lärarna bättre efter kompetens och intres-
se, speciellt om man kombinerar fig 4 och fig 5, där fig 4 definierar fokus inom det område 
som definieras av en kurs eller kursmoment i fig 5. Delar av detta gjordes i samband med 
utvärderingen av informatikämnet 2010. Nedan följer ett utdrag ur denna självvärdering.

Från utvärderingen 2010
Vi kunde ganska enkelt räkna upp vilka delområden som fanns inom informatikområdet 
och kom fram till en lista på 33 delområden gällande både digitala medier och traditionell 
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informatik. Problemet var att kategorisera dem på ett sätt som alla kunde acceptera utan 
att varje delområde hörde till  mer än en kategori.  Efter många och långa diskussioner 
kom vi dock fram till tre huvudkategorier:

• Objekt att studera, vilket innebär den domän som är föremål för studier och under-
visning

• Vad vi gör, vilket innebär resultatet av detta studium
• Metaperspektiv, vilket innebär de övergripande teorier som studierna baseras på

Vi identifierade tre delteman inom informatikområdet. Vi valde medvetet att undvika ”in-
riktning” eftersom högskoleverket har en speciell betydelse av detta begrepp. De tre del-
teman vi identifierade var ”verksamhetsutveckling”, ”digitala media” och ”arbetsintegrerat lä-
rande”. Orsaken till att vi införde AIL var att det finns en ansökan om forskarutbildning i 
AIL med inriktning mot informatik och det borde synas även i vår utbildning. Vårt magis-
terprogram håller på att omarbetas med denna inriktning.

Resultat

Huvudområdet  informatik  omfattar:  Utveckling,  användning  och  utvärdering  av  olika  IT-
tillämpningar i och för individuella, organisatoriska och samhälleliga sammanhang där mänsklig 
interaktion ingår som en väsentlig del

Informatikkompetensen  vid  Högskolan  Väst  avser  att  innefatta  arbetsuppgifter  inom 
ovanstående område, samt tillhörande vetenskapliga och etiska förhållningssätt, sociala 
förmågor samt professionella verktyg.

Deltema: Verksamhetsutveckling

• Objekt att studera: Informationssystem och verksamheter
• Vad vi gör: Systemutveckling, systemdesign, systemanpassning samt AiL där läran-

de i och för det nya arbetslivet sker utifrån perspektivet att aktuell IT- och verksam-
hetsutveckling befinner sig i ständig förändring

• Metaperspektiv: Social konstruktivism, socio-teknik, organisationsteori, AiL

Deltema: Digitala media

• Objekt att studera: Artefakter och produktioner 
• Vad vi gör: Design, utveckling, produktion, utvärdering, portfolio (portfolio-meto-

dik: konkreta produktioner som arbetsprover, AiL)
• Metaperspektiv: Designteori, pedagogik, kognitionspsykologi, AiL, social konstruk-

tivism
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Deltema: Arbetsintegrerat lärande

• Objekt att studera: IT-stöd för lärande i verksamheter, lära från och med IT-system i 
det nya arbetslivet

• Vad vi gör: AiL som metod t ex kompetensprofiler , Co-op, VFU 
• Metaperspektiv: Pedagogik, utvecklingsteorier, AiL som filosofi

Mina kommentarer

Vi har här en definition av informatik som är väldigt bred och omfattar stort sett allt som 
har med IT att göra. Det r därför nödvändigt att specificera det, vilket man mycket syste-
matiskt gjort för de tre temana. Men ser man på vad som verkligen undervisas på, så finns 
mjukvaruutveckling inte med, fastän det omfattar väldigt många kurser. Inte heller är AIL 
av samma typ som de två andra temana. AIL är något som ska genomsyra allt vi företar 
oss och är därför inget speciellt tema i ämnet. AIL ligger ovanför eller vid sidan om ämnet 
och infiltrerar det. 

Vetenskapligt perspektiv
Jag brukar beskriva en vetenskap i form av tre områden: Domän, Metod och Teori (fig 6). 
Vetenskapen studerar alltid något,  detta kallas för domän.  Det kan vara en omfattande 
domän, t.ex. är historia en väldigt omfattande dito. Man kan också ha en mindre domän, 
t.ex. svensk medeltidshistoria eller studentlivet i Lund i början av 1900-talet. Domänen 
kan vara empirisk, dvs. som i exemplen ovan omfatta en del av verkligheten. Men den 
kan också omfatta abstrakta företeelser t.ex. statistik eller matematik. Det finns de som 
ifrågasätter om den vetenskap som studerar dessa domäner verkligen är vetenskap . Van1 -
ligtvis kallas de för metodvetenskaper. I domänen är det vissa fenomen som forskaren vill 
studera. Dessa kallar vi problem eller möjligen forskningsfrågor. Det som gör att studiet blir 
vetenskapligt är att forskaren dels utgår från en eller flera teorier, dels använder sig av ve-

 Gauss, den berömde tyske matematikern, hävdade att matematiken inte var någon vetenskap.1
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tenskapliga metoder i studiet. Det viktiga är att alla tre komponenterna är anpassade till 
varandra. De hänger ihop i det som kallas metodologi. Inom vetenskapsteorin kallas det 
också för paradigm.

Resultatet av den vetenskapliga undersökningen kan bli en förbättring i domänen i och 
med att ett problem är löst eller förklarat, men det kan också vara en verifiering/falsifie-
ring av den använda teorin eller av den använda metoden. 

Informationssystem var från början en renodlad metodvetenskap. Den första professuren i 
ämnet, som Börje Langefors fick, var inom området ”Den administrativa databehandling-
ens metodik”. Ämnet hette därför Administrativ DataBehandling (ADB) från början. In-
formatik, som ämnesbeteckning dök inte upp förrän omkring 1990. Huvudsysselsättning-
en var systemutveckling, innebärande att man från grunden byggde ett administrativt in-
formationsbehandlingssystem specialgjort för en viss verksamhet. Detta förekommer yt-
terst sällan idag och systemutveckling innebär nu anpassning av de befintliga ADB-sy-
stemen till nya förhållanden av ett eller annat slag. 

Informationssystem sysslar med forskning kring effekter av IT-bruk samt design av IT-ar-
tefakter ur ett funktionsperspektiv. Digitala medier sysslar med design av IT-artefakter ur 
ett kombinerat funktions- och estetiskt perspektiv. Det gör att de forskningsfrågor vi in-
tresserar oss för är olika i de olika disciplinerna, men vi har design som ett gemensamt 
område. Man kan urskilja två typer av design, en sort som representeras av Ehn, Stolter-
man och Löwgren och som studerar artefakten (Ehn 1988, Löwgren and Stolterman 2004) 
och en annan som studerar designprocessen (March and Smith 1995, Hevner and Chatter-
jee 2010). Den senare påminner mycket om den forskning kring olika systemutvecklings-
modeller som fanns 70- och 80-talen (Hirschheim and Klein 1992, Andersen, Helleskog et 

al.  1994,  Brandt,  Carlsson 
et al. 1998, Fitzgerald 1998, 
Iivari,  Hirschheim  et  al. 
2000).  Man  kan  tämligen 
klart  urskilja  åtminstone 
fyra nivåer (fig 7). Till sy-
vende och sist handlar det 
om verksamheten. Det kan 
vara verksamhet av många 
olika  slag,  företag,  offent-
lig  verksamhet,  filmpro-
duktion  eller  annan  me-
dieproduktion.  Verksam-
heten stöds av någon form 
av IT-artefakt. Konsekven-

serna av att införa denna artefakt är föremål för omfattande studier inom informationssy-
stem, man kan drista sig att påstå att majoriteten av den forskning som bedrivs sysslar 
med konsekvenser av att införa IT av något slag. Det kan vara konsekvenser på individu-
ell nivå (ergonomiska aspekter t.ex.), för grupper, företag, offentliga organisationer, ja hela 
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samhället. När det gäller själva artefaktens egenskaper hamnar det inom digitala media, 
t.ex. interaktionsdesign, formgivning och visualisering. Själva designprocessen studeras 
av båda områdena, men från ganska olika perspektiv: Digitala medier designar processen 
med utgångspunkt från artefakten och där ingår både estetik och kreativitet.  Informa-
tionssystem studerar processen som en konsekvens av systemutvecklingsmodellen. Vad 
som enligt min mening är irriterande är beteckningarna man använder inom det område 
som kallas ”design science research” där man inte tydlig skiljer på artefakt, design av arte-

fakten,  modell  för  designen 
och  forskning  kring  dessa  tre 
enheterna. 

Bilden  ovan  är  en  idealtyp. 
Alla  känner  igen  sig  i  något, 
men ingen i helheten. Mycken 
forskning  har  varit  överskri-
dande.  Min  egen  avhandling 
t.ex.  försökte  koppla  hop  alla 
fyra  nivåerna  genom  att  låta 
den som arbetade i verksamhe-
ten  designa  och  konstruera 
sina egna system. 

Man kan göra jämförelser med tillverkningsindustrin (figur 8). Ta t.ex. en bil. Den formges 
i en designprocess då både utseende och funktion bestäms. Därefter sker tillverkningen. 
Vad man inte tänker på är att hur tillverkningen ska ske, det s.k. workflow, även det be-
stäms vid bilens design (Mosnik G 2002, Flensburg and Mosnik 2005). Ett workflow bil-
das, enacts, och exekveras sedan en gång. Det innebär att varje bil bli unik och att man 
kan spåra den genom hela tillverkningen. De olika delarna levereras av underleverantörer 
och sätt sedan samman vid slutmonteringen. Delarna kan i sin tur tillverkas och sättas 
samman på liknande sätt av underunderleverantörer. Detta kan ske i flera led som kallas 
för tier. I fig 8 ser vi ett mycket förenklat exempel på biltillverkning i tre tier, där varje tier 
har olika färg.

Framtiden
Vi har tidigare sett hur informatikämnet har delats upp i ett antal specialiteter. Det finns 
en annan specialisering, som bygger på olika typer av informatik. Vi har t.ex. följande ty-
per av informativ:

Bioinformatik Hälsoinformatik
Medicinsk informatik Skoglig informatik
Social informatik Datalingvistik
Medieinformatik Informationsteknik
Miljöinformatik Informationslogistik
Dataekonomi
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Listan kan göras betydligt längre. Gemensamt för alla dessa inriktningar är att de bygger 
på ett annat ämne och studerar hur man inom detta ämne kan använda sig av informa-
tionsteknik. Denna utvecklingen har fortgått några år och vi kommer förmodligen se den 
fortsätta. Den traditionella informatiken, som sysslar med utveckling och införande av IT-
system i organisationer kommer att föra en alltmer tynande tillvaro och istället kommer 
arbetsmarknaden att efterfråga personer med kompetens att underhålla och anpassa de 
befintliga IT-systemen, dvs. det som idag kallas för systemutveckling i platsannonserna. 
Vår nuvarande utbildning i informationssystem har detta i åtanke.

Ett område som vi hittills inte sagt något om är e-handeln. I slutet av 1900-talet förut-
spådde ett antal entreprenörer med Jonas Birgersson och Johan Stael von Holstein i spet-
sen att i framtiden skulle större delan av handeln ske via nätet och man lockade mycket 
riskkapital att investera i branschen. Som vi vet gick det inte så bra, för en gångs skulle 
var det inte tekniken som var drivande, utan de mänskliga idéerna. Men e-handeln har så 
sakteliga ökat i takt med att tekniken utvecklas och människorna får mer förtroende för 
den. Man läser nu i tidningarna om klagomål från de stora etablerade köpcentra utanför 
staden som får mindre och mindre kunder. Specialbutiker i  staden försvinner mer och 
mer, kvar finns där stort sett bara tjänstebutiker: Hårfrisörer, optiker och tatuerare. 

Kring sekelskiftet var det mycket tal om e-handel mellan företag, B2B. Porters värdeked-
jemodell (Porter 1980) började äntligen få betydelse och företagen optimerade sin produk-
tion över hela värdekedjan inte bara för varje företag. Ungefär 90-95% av all tid som be-
hövs för att tillverka en pryl går åt till informationshantering av något slag. Här finns en 
stor potential. Men de senaste 10-15 åren har det varit märkligt tyst inom området. Orsa-
ken vet jag inte, men det kan tänkas att området har mognat och att man har standardise-
rade  lösningar.  En  platsannonsundersökning  kan  visa  hur  hett  området  är.  Inom  det 
kundorienterade segmentet,  B2C, händer mycket inom marknadsföringen och affärsut-
vecklingen. Företagen skriker efter e-handelsutvecklare och utbildningar inom yrkeshög-
skolan ger arbete direkt. Google och Facebook har hittat en nisch, där man säljer informa-
tion om personers vanor och beteende till företag, så de kan rikta sin marknadsföring med 
större precision. Än så länge är inte precisionen särskilt stor, reklamen kommer oftast efter 
man redan köpt prylen. Här finns ett stort och intressant område i en kombination med 
ekonomi, informationssystem, matematik och statstik. Området kallas i vår värld för Big 
Data.

När det gäller de stora och integrerade system inom både privata och offentliga organisa-
tioner kommer de förmodligen att standardiseras mer och 
mer och antalet företag som säljer dem blir färre och färre. 
Samtidigt  har  det  sedan  länge  stått  klart  att  ett  företags 
framgång beror på dess unika profil. Det kommer att resas 
krav på allt större möjligheter att med hjälp av färdiga kom-
ponenter sätta samman sitt skräddarsydda system. I princip 
finns denna möjlighet redan med de stora ERP-systemen där 
man köper till enskilda moduler och sedan kopplar samman 
dem, ungefär som man gör när man bygger en legobil. 

INFORMATIK - PER FLENSBURG �14



Det brukar sägas att  det tar ungefär 10 år innan en innovation slår genom. Om detta 
stämmer kan man idag se vilka innovationer som finns och anses ha potential att bli nästa 
decenniums stora grej. Problemet är att man vet inte detta förrän efteråt. Att handla över 
nätet och att köpa tjänster över nätet är de stora trenderna jag ser idag. E-handel kräver 
dock transporter och i takt med de ökande klimatproblemen kan man tänka sig att trans-
porter blir dyrare och dyrare eftersom skatten på drivmedel blir högre och högre. Eldrivna 
och självkörande lastbilar kommer så småningom, men frågan är om de kommer i tid. 
Framtiden för e-handel på lång sikt är ljus, så även på kort sikt men på medellång sikt tror 
jag det kan bli besvärligt. Däremot är tjänsteförmedlingen över nätet ett område som väx-
er. Vi har ju redan nu digitala doktorer, digital psykoterapi (har iofs funnits sedan 70-talet, 
jag tänker på Weizenbaums Eliza), undervisning och talböcker. Detta område bygger på 
appar i smarta telefoner eller paddor. Dessa appar integreras i företagens stora ER-system 
för fakturering och uppföljning. Men de ger också möjlighet till småskalig verksamhet där 
en enskild person kan sätta upp sin egen tjänsteförmedling. 

Även inom det konstnärliga området kan man se en intressant utveckling då allt  mer 
avancerat datorstöd för digital produktion utvecklas. Främst tänker jag på virtuell verk-
lighet  (VR),  men även ljudproduktion kan komma ifråga.  VR är  mycket  aktuell  inom 
spelutveckling, där Sverige intar en ledande ställning i världen. På vår institution har vi 
ett program för detta (3D-animation och visualisering). 
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