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1 Informatik 
Denna skrift är ett utdrag ur min C-uppsats i idéhistoria. Dessförinnan var det en föreläs-
ning jag höll ht 2018 för årskurs 1 i informatik. Det återges här i det skick den hade 26 
feb 2019. Akribin är enligt Chicago 17 med fotnoter, något som används mycket inom 
de humanistiska ämnena. 

”Informatik” hette från början ”ADB” vilket betyder ”Administrativ DataBehandling” och 
handlade om ”utveckling och konstruktion av datorbaserade informationsbehandlingssy-
stem”. Ämnet etablerades ht 1965 vid KTH i Stockholm, men det var först 1967 som det 
blev en ordinarie professor i ämnet, som då hette ” Informationsbehandling, särskilt den 
administrativa databehandlingens metodik”. Innehavaren hette Börje Langefors (fig 1).1 
1968 startade motsvarande utbildning i Lund, men kom där att heta Informationsbehand-
ling – ADB.2 Det fanns också Informationsbehandling – numerisk analys och de båda 
institutionerna samlokaliserades eftersom datorer var en dyr resurs på den tiden. Själv 
började jag läsa ADB ht 70 och mina lärare var de första som slutfört sin grundutbildning. 
Jag påbörjade min forskarutbildning 1976 och disputerade 1986. Min första handledare 
var Börje Langefors. 

Till skillnad från vad de flesta tror är informatik ett mycket gammalt område. De sume-
riska kilskriftstavlorna från ca 2 500 fvt innehöll taxeringslängder, rekvisitioner, beställ-
ningar och andra administrativa dokument. Det fanns till och med mallar (cylindrar) för 
hur dokumenten skulle utformas. Allt detta är centrala funktioner i informationssystem. I 
modern tid (1900-talet) förknippas gärna informatik med bruk av datorer. De första till-
lämpningarna var i huvudsak matematiska men från 50-talet blev det alltmer administra-
tiva tillämpningar. Ämnet har sina rötter i företagsekonomi, närmare bestämt inom rat-
ionaliseringen (Flensburg 2018). 3  

Jag brukar beskriva informatikens 
utveckling i 10 milstolpar, där 
varje milstolpe markerar ett sig-
nifikativt skifte i antingen teori el-
ler område. Milstolparna med in-
dikation på vilket år de upprätta-
des är: 

                                            
1 J. Bubenko Jr m.fl., ”ICT for people. 40 years of academic development in Stockholm, vol. 426”, Stock-
holm: Dept. of Computer & Systems Sciences (DSV), Stockholm University and Royal Institute of Technol-
ogy, 2006. 
2 Kenneth Nilsson, Informatiks historia: att etablera ett nytt akademiskt examensämne (Institutionen för 
informatik vid Umeå universitet, 2017). 
3 Per Flensburg, Introduktion till informatiken, Kindle (Högskolan Väst, 2018). 

fig 1 Börje Langefors. 



INFORMATIK - PER FLENSBURG 3 

1. Kodning av information 1890 
2. Numeriska beräkningar 1940 
3. Systemutveckling 1965 
4. Användare 1975 
5. Databaser 1980 
6. Design 1985 
7. Objektorientering 1990 
8. Internet, 1995 
9. Internet, sociala media 2005 
10. Molnet 2015 

1.1 Kodning av information 
Vid folkräkningen i USA 1890 använde man en Hollerith-maskin, prototypen till senare 
tiders hålkortsmaskiner. Uppgifter om alla amerikanska medborgare knappades in på 
hålkort, ett för varje medborgare. Det var många uppgifter man ville veta och därför måste 

informationen kodas mycket hårt. I 
fig  ser vi exempel på ett sådant kort. 
Detta var den första kommersiella 
tillämpningen där maskinell databe-
handling användes. Det var nödvän-
digt därför att folkmängden i Ame-
rika hade ökat så mycket att man 
helt enkelt inte skulle hinna göra 
alla bearbetningarna innan det var 
dags för nästa folkräkning. Den 
idémässiga innovationen här var 
kodning av information. 

1.2 Numeriska beräkningar 
Under 1900-talet uppkom stora behov av beräkningar, både inom industri, vetenskap 
och krigsmakt. I samtliga fall rörde det sig om att numeriskt lösa differentialekvationer 
som beskrev olika fysiska förlopp. En differentialekvation kan mkt förenklat sägas vara en 
funktion av okända funktioner. En sådan går i regel inte att lösa analytiskt utan man måste 
använda numeriska metoder. Detta innebär en förskräcklig massa beräkningar, som vid 
den tiden gjordes för hand 
med hjälp av mekaniska räk-
nemaskiner. Eftersom det är 
mänskligt att fela måste i re-
gel beräkningarna göras två 
gånger av olika personer för 
att se om resultatet blev det-
samma. I regel var det kvin-
nor som gjorde dessa beräk-
ningar; de satt i stora rum 
och kallades i USA för 
”computers”. Därav det 

fig 2 Ett hålkort till en Hollerith-maskin 

fig 3 Z1, Zuses första helt mekaniska dator 
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engelska namnet för dator.4 Redan 1844 hade Charles Babbage beskrivet principerna för 
hur en dator skulle fungera, men hans konstruktioner var mekaniska och det gick inte att 
framställa dem med den tidens teknik. Det lyckades däremot för Konrad Zuse, en genia-
lisk tysk ingenjör, som tröttnade på en massa rutinberäkningar i sitt jobb och i sina för-
äldrars vardagsrum byggde en fullt fungerande helt mekanisk dator år 1936 (fig ). Fem år 
senare hade han gjort en reläbaserad variant, Z3, som var betydligt snabbare. 

Men det var under och efter andra världskriget som datorerna, på den tiden kallade ma-
tematikmaskiner, fick sitt stora genombrott. Fram till ungefär 1950 användes de främst 
för matematiska beräkningar. Det var beräkningskapaciteten man hade behov av och 
detta behov har fortsatt att öka. Idag har vi superdatorer som kan utföra hundratals biljar-
der (1015) multiplikationer per sekund. Zuses Z3 behövde tre sekunder för att utföra en 
multiplikation.5 Den stora idémässiga innovationen här var ökad beräkningskapacitet. 

1.3 Systemutveckling 
Ungefär i mitten av 50-talet började man mer allmänt använda magnetband som lag-
ringsmedel. Det gjorde att större datamängder kunde bearbetas och datorerna kunde an-
vändas även i administrativa tillämpningar, där tyngdpunkten låg på registerhållning och 
uppdatering av register. Det är nu Sverige börjar planera för att bygga en egen matema-
tikmaskin och man byggde BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator) som under några 
månader faktiskt var världens snabbaste dator. Man var ganska naiva när det gällde be-
räkningsbehovet för när BESK planerades var det många som menade att den på fjorton 
dagar skulle göra alla Sveriges beräkningar och sedan skulle den inte behöva användas 
mer. 6 Börje Langefors hade blivit anställd vid SAABs beräkningsavdelning i Linköping 
1949 och han insåg snart vilken nytta datorer skulle kunna göra även i administrativa 
tillämpningar. Det är dock en stor skillnad mellan datasystem för beräkningar och för 
administrativa tillämpningar. Räknesystemen programmeras, i början även tillverkades, 
av de personer som ska använda dem, medan de administrativa systemen konstrueras av 
programmerare och används av tjänstemän i organisationen. Langefors insåg att det be-
hövdes en mellanled mellan programmeraren och användaren. Utifrån organisationens 

målsättning tog man fram dess in-
formationsbehov, klarlade samban-
det mellan de olika informationssla-
gen och organiserade den på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Denna mel-
lanled kallades för systemutvecklare 
och utbildningen i ADB utformades 
för denna yrkesgrupp.  

I sitt magnus opus ”Theoretical Ana-
lysis of Information Systems” beskri-
ver Langefors teorin för hur detta ska 
gå till.7 Denna teori realiserades 
praktiskt i vad som kallas system-

                                            
4 I Sverige var det Langefors, som i en intervju med DN använde ordet ”dator” istället för det då vedertagna 
”datamaskin”. Det slog omedelbart genom! 
5 Raúl Rojas, ”Z1, Z2, Z3 and Z4” (Konrad Zuse Internet Archive, 1999), Essay - ZIA ID: 0680. 
6 Tord Jöran Hallberg, IT-gryning: svensk datahistoria från 1840-till 1960-talet (Studentlitteratur, 2007). 
7 Langefors B, Theoretical Analysis of Information systems, I & II, 2 vol. (Lund: Studentlitteratur, 1966). 

fig 2 Traditionell systemutvecklingsmodell 
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utvecklingsmodell. I fig 2 beskrivs en sådan i generella termer. Den består av ett antal 
faser eller studier som från början antogs utföras i strikt ordning, men där man senare 
tillät iterationer mellan de olika faserna. Det börjar med att man gör en analys av den 
nuvarande verksamheten. Ibland kallas den nulägeskartläggning. I denna analys tar man 
också fram målen för verksamheten. Detta kan ibland ske i en speciell målstudie. Efter 
detta vet man vilken information som behövs för att uppfylla målen och man kan påbörja 
själva systemdesignen, som är den centrala delen. I denna fas konstruerar man arbetsru-
tiner, samband mellan olika informationsmängder och tar fram informationsmängder 
som behövs men inte kommit fram i tidigare faser. I början kallades denna fas för 
systemstudie då man inte var klar över att systemutveckling kunde ses som en designak-
tivitet. Denna insikt kom inte förrän i slutet av 80-talet, trots att Börje använde ”system-
design” i THAIS. Systemdesignen resulterar i en kravspecifikation, som överlämnas till 
programmerarna för att de med utgångspunkt från den ska kunna konstruera det nya sy-
stemet. När detta är klart införs systemet. Här ska de blivande användarna utbildas, nya 
arbetsrutiner ska införas och gamla ska tas bort. Register ska läggas upp anvisningar för 
användare, kunder och leverantörer tas fram. Under denna fas brukar det bli stor turbu-
lens eftersom det är först nu som alla misstag och missförstånd visar sig. När systemet 
varit i drift ett tag är tanken att man ska evaluera det genom en efterstudie. Dock brukar 
systemutvecklingsprojekten dra över budgeten och det blir sällan resurser till efterstudien. 
Slutligen är systemet i drift åtskilliga år, det finns t.ex. inom bank- och försäkringssektorn 
system som använts sedan 80-talet.  

De idémässiga innovationerna var flera under denna tid. Langefors lanserade vad han 
kallade teorin för oöverblickbara system, hela idén med systemutveckling bygger på ad-
ministrativ rationalisering och slutligen uppkom också begreppet informationssystem. 
Systemteori kan anses som ett övergripande synsätt. Vetenskapligt synsätt var traditionell 
ingenjörsvetenskap baserat på en positivistisk syn på tillvaron. Denna ansats kallas ibland 
för den informationsteoretiska traditionen8 eller det systemteoretiska perspektivet.9 

1.4 Användare 
1960-talets datoriserade informationsbehandlingssystem använde sig av satsvis bearbet-
ning. Inmatning skedde via hålkort och resultatet av behandlingen blev tjocka datalistor, 
som tjänstemännen inte riktigt visste vad de skulle göra med. En av de principer som 
styrde informationsbehandlingen uttrycktes av en systemutvecklare jag träffade i ett forsk-
ningsprojekt så här: Varför ge en människa chans att göra fel när en dator kan göra rätt? 
Systemen hade stora effekter på arbetet. Dels tog de bort arbetstillfällen (som snabbt er-
sattes av nya på grund av ökad expansion), dels skapade de monotona och hårt styrda 
arbeten. Fackföreningarna protesterade förstås, men var till en början ganska handfallna 
då detta var en situation de inte hade någon handlingsberedskap för. De var vana att 
förhandla om konkreta och påtagliga saker som timlön, tidsstudier och arbetstid, men här 
handlade det om något som inte fanns ännu och som man inte visste mycket om. Fram-
förallt hade inte facket den kompetens som behövdes för att kunna förhandla med arbets-
givaren. Men man fick hjälp av forskare och det är en intressant berättelse. Det var näm-
ligen inte bara facket som insåg att datoriseringen påverkade arbetet, det fanns även en 
inriktning som kallades socio-teknik och som uppkommit under 50-talet redan. Det 

                                            
8 Jørgen Bansler, Systemudvikling: teori og historie i skandinavisk perspektiv (Lund: Studentlitteratur, 1987). 
9 Markku I. Nurminen, People or computers : three ways of looking at information systems (Lund, Bromley: 
Studentlitteratur, Chartwell-Bratt, 1988). 
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utvecklades nu ett intressant scenario med det traditionella systemteoretiska perspektivet 
på ena sidan, ett sociotekniskt perspektiv på den andra och ett fackpolitiskt på den tredje. 
Det är under denna tid som den stora paradigmstriden äger rum. Den behandlas i ett 
separat kapitel eftersom den är huvuddelen i min uppsats. 

Om man går händelserna i förväg uppkommer här ett fackpolitiskt perspektiv och ett 
sociotekniskt perspektiv, där skillnaden innebär att arbetare och arbetsgivare anses ha 
samma långsiktiga mål i socio-tekniken medan de i den fackpolitiska traditionen alltid är 
i konflikt med varandra.10 

1.5 Databaser 
Som jag sagt tidigare kördes datorerna på 50- och 60-talen satsvis. Det innebar att regist-
ren fanns på magnetband, uppdateringar på hålkort och utdata var utskrifter av register 
eller av vissa selekterade poster i detta. Det krävde en hel planering för att registren skulle 
uppdateras i rätt ordning och vid rätt tidpunkt på dygnet. En del körningar gjordes en 
gång i veckan, andra varje dag och ytterligare andra kanske varannan eller var tredje dag. 
Några terminaler fanns inte och att uppdatera i reell tid var inte möjligt. Allt detta ändra-
des på 70-talet då de s.k. minidatorerna dök upp. Tidigare upptog datorerna ungefär ett 
ordinärt vardagsrum, som dessutom måste vara luftkonditionerat. En minidator var stor 
som ett kylskåp och kunde stå lite varstans. Kostnaden var 1/10 av stordatorns. Till mini-
datorerna kunde man ansluta bildskärmar, upp till ett 10-tal, man hade skivminnen på 
ca 10 MB där man direkt kunde gå in och uppdatera de poster som behövde uppdateras. 
Nu var det möjligt att använda systemet on-line. 

Detta gjorde att de gamla sekventiella registren kunde organiseras på ett smartare sätt. Ett 
exempel är om man skulle framställa en order så lagrades kunduppgifter i det sekventiella 
orderregistret medan man i en on-line bearbetning kunde hämta kunduppgifter från 
kundregistret vid varje behandling av ordern. En uppgift lagrades på ett och endast ett 
ställe. Detta sätt att lagra informationen på kallas för databas. Det finns lite olika typer av 
databaser: Hierarkiska, nätverksdatabaser och relationella databaser. Redan 1966 kom 
IBM med en hierarkiskt databas kallad IMS och som utvecklades i samarbete med Apollo-
projektet. 1973 kom CODASYL med en nätverksdatabas som byggde på programspråket 
COBOL. Genombrottet kom med relationsdatabaser i början av 80-talet, som byggde på 
relationsalgebran.11 

Grundtanken är att vi har ett antal entiteter vi vill veta något om. De egenskaper vi vill 
veta något om kallas attribut och dess värde anger värdet på egenskapen. Entiteter kan 
ha relationer mellan sig och dessa beskrivs genom att attribut hos de olika entiteterna har 
samma värde. Relationerna kan ha namn, riktning och modalitet. Detta möjliggjorde helt 
andra typer av system och en helt ny systemarkitektur. Om man kunde definiera olika 
beroende mellan entiteterna kunde vissa attribut beräknas. Ex postnummer kunde beräk-
nas ur adressen och adressen kunde beräknas ur personnumret. Genom att utnyttja dessa 
beroenden kunde man optimera databasen så att en uppgift bara behövde lagras på ett 
ställe. Därmed minimerade man risken för inkonsistens. I praktiken blev det ofta väldigt 
långa söktider och information dubbellagrades i alla fall. 

                                            
10 Bansler, Systemudvikling: teori og historie i skandinavisk perspektiv. 
11 Edgar F. Codd, Relational completeness of data base sublanguages (Citeseer, 1972). 
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När jag började min forskarutbildning fick jag först Börje Langefors som handledare. Han 
var en ”underskriftshandledare”, dvs han skrev på de papper och kurser som sa åt honom 
att han skulle skriva på. I varje fall upplevde jag det så. Han höll en del seminarier också, 
där han och jag var oeniga om definitionerna av data, information och kunskap. Det mest 
fascinerande med Börje var att nästan oavsett vad vi sa, påpekade han att ”det sa jag 
redan på 60-talet” och så presenterade han en rapport som visade detta. Numera är jag 
likadan, fast jag säger 70-tal istället för 60-tal. Börje byttes efter ett tag ut mot Janis 
Bubenko, som var specialist på databaser och vi hade åtskilliga kurser om detta. Men 
samtidigt blev det motsättningar mellan Janis positivistiska syn och vår andras icke-posi-
tivistiska. Mer om detta senare. Det ska dock påpekas att trots våra motsättningar i synen 
på vetenskapen påverkade detta inte våra personliga förhållanden. Vi hade mycket roligt 
tillsammans och Janis ställde upp så gott han kunde. Det uppkom dock andra motsätt-
ningar, men de hör till en annan historia.12 

Den vetenskapsteoretiska ansatsen var positivismen, vi gjorde databasmodeller av en 
verksamhet om vilken det antogs råda fullständig konsensus, med andra ord det fanns en 
objektiv och av iakttagaren oberoende verklighet. Med hjälp av relationsalgebran, som i 
sin tur byggde på satslogiken skapade man dessa modeller. Det fanns till och med fors-
kare som menade att man formellt kunde bevisa konsistensen i datamodellen, något som 
strider mot Gödels sats.13 

1.6 Design 
Den uppmärksamme läsaren har måhända lagt märke till att jag i avsnittet om systemut-
veckling använde ordet ”systemdesign” men i övrigt inte nämnde något om design. Det 
kommer nu. För det första så användes nog inte ”systemdesign” som beteckning på 70- 
och början av 80-talen utan man pratade om ”systemstudie”, ”systemutformning” eller 
liknande. Detta till trots för att Börje i THAIS talade om design. Design som förhållnings-
sätt och vetenskaplig bakgrund kom under andra halvan av 80-talet och då med en 
ganska speciell bakgrund.  

I början av 80-talet skedde en stor omvälvning inom den grafiska industrin. Den gamla 
blytekniken ersattes av offset-teknik. Samtidigt började ordbehandlare bli vanliga och det 
låg nära till hands att låta journalisterna skriva sina texter så de direkt kunde tryckas. 
Grafikernas fackförbund såg att hela yrkeskåren riskerade att raderas ut och man lyckades 
med ett antal forskares hjälp starta ett stort forskningsprojekt med syfte att bibehålla gra-
fikernas yrkeskompetens.14,15 Här introducerade projektledaren, Pelle Ehn, idén att se 
systemutveckling som ett specialfall av design.16 Andra forskare, t.ex Stolterman och 
Löwgren17, utvecklade design-begreppet vidare och försökte koppla samman traditionell 
industridesign med design av informationssystem. Lite senare tog sig amerikanska fors-
kare an designvetenskap och skapade den framförallt som en teori bakom forskning och 

                                            
12 Per Flensburg, ”Becoming Professor. With Almost no Publications”, Scandinavian Journal of Information 
Systems 29, nr 1 (2017): 135–60. 
13 Lundberg Bengt G, ”Contributions to Information Modelling” (KTH, 1982). 
14 Susanne Bødker m.fl., ”An utopian experience”, 1987. 
15 Yngve Sundblad, ”UTOPIA: Participatory Design from Scandinavia to the world” (IFIP Conference on 
History of Nordic Computing, Springer, 2010), 176–86. 
16 Pelle Ehn, Work-oriented design of computer artifacts (Umeå, 1988). 
17 Jonas Löwgren och Erik Stolterman, Design av informationsteknik : materialet utan egenskaper, 2., rev. 
och utök. uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2004). 
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traditionell systemutveckling. Det nya som designansatsen medförde var fokus på utse-
endet och interaktionen. I industridesign spelar materialet en stor roll. Det gäller att ut-
nyttja materialets egenskaper både till funktion, men också till att skapa vackra saker. Ett 
informationssystem har dock ingen materia, däremot ett utseende. Utseende och funktion 
är inte korrelerade; det viktiga är att systemet fungerar på ett sätt som organisationen kan 
utnyttja. Därmed inte sagt att utseendet inte spelar någon roll. 

Traditionell industridesign utgår från funktionalitet: En pryl ska kunna användas till vissa 
saker. Genom god design framgår denna funktion väldigt tydligt och dessutom adderas 
något extra, som vi inte visste vi behövde men inte kan vara utan när vi fått det. Mac:ens 
grafiska interface 1984 var ett typiskt sådant exempel. Medieinformatik uppkom som en 
gren av informatiken tack vare detta fokus på design.  

De teoretiska innovationer inom detta område handlar om designteori som den utveck-
lats av Donald Schön bl.a.18 Det innebär kreativitet, nytänkande och estetik. En speciell 
funktion har det som kallas designelement, som gör att man genast kan se vilken typ av 
design det är. Om man ser en skärmbild från en modern dator kan man lätt och omedel-
bart avgöra om den kommer från Windows, Apple eller Linux, beroende på typiska de-
signelement, som på något vis avspeglar en bakomliggande ideologi.  

1.7 Objektorientering 
Nu är vi återigen inne i systemutvecklingen. Egentligen började hela tankegången med 
simulering. Kristen Nygaard och Ole Johan Dahl utvecklade under 60-talet ett program-
meringsspråk de kallade Simula.19 Det var gjort för simuleringar och byggde på en tan-
kegång där världen beskrivs i form av objekt, vars beteende avseende t.ex. kötider kunde 
beskrivas. Dessa objekt har information och processer inbyggda i sig och de är ordnade 
i ett hierarkiskt system där egenskaper ärvs från nivån ovanför. Tankesättet hade en 
mycket stor inverkan på den systemutveckling som bedrevs och det utvecklades speciella 
objektorienterade metoder för systemutveckling.20 De var mycket tekniskt orienterade 
och mycket komplicerade. 

Objektorientering innebär att man definierar klasser som beskriver de objekt som ingår i 
verksamheten. Om vi t.ex. har en klass ”kund” så beskriver denna klass vad en kund är 
och vad en kund kan göra, t.ex. betala fakturor eller beställa varor. Om Jöns Persson är 
en kund så säger man att posten med identifieraren Jöns Persson är en instans av klassen 
kund. Man kan nu införa en ny klass ”trogen kund”, som är en kund och har alla egen-
skaper som en kund har, men dessutom några till: extra rabatt, längre betaltid etc. En 
kund kan i sin tur höra till en överordnad klass ”människor” eller en annan klass ”före-
tag”. Verksamheten ses som en samling väl sammanhållna och självständiga objekt, vars 
egenskaper och beteende beskrivs i klasserna. 

Objektorienterat tänkande är ett alldeles speciellt sätt att tänka och det diskuterades 
mycket huruvida det var naturligt eller inte. Den vetenskapsteoretiska ansatsen är klart 
positivistisk och innebär ett hierarkiskt och reduktionistiskt tänkande. 

                                            
18 Donald A. Schön, Educating the reflective practitioner (Jossey-Bass San Francisco, 1987). 
19 Ole-Johan Dahl och Kristen Nygaard, ”SIMULA: an ALGOL-based simulation language”, Communicat-
ions of the ACM 9, nr 9 (1966): 671–78. 
20 ”Rational Unified Process”, i Wikipedia, 11 juni 2018, https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ra-
tional_Unified_Process&oldid=43115072. 
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1.8 Internet e-handel 
1995 hände något som enligt minmening kommer att lika vittgående effekter på sam-
hället som James Watts ångmaskin på 1700-talet. Då slog internet igenom tack vara 
HTML-protokollet som uppfanns av Tim Berners Lee21. Internet erbjöd möjligheten att 
flytta information från en punkt till en annan till kostnad nära noll och dessutom obero-
ende av avstånd! Detta gav upphov till två fenomen: 

• E-handel 
• Outsourcing  

HTML-protokollet gjorde det möjligt att med tämligen enkla medel skapa hemsidor som 
såg snygga ut. Man kunde ha bilder i färg och man kunde ha olika typsnitt på sin text. 
Hemsidor var på den tiden väldigt enkla och stort sett utan funktion. De innehöll en bild 
av företaget, en kort text om att de var väldigt trevliga och i bästa fall en adress och ett 
telefonnummer samt en uppmaning att besöka dem. Det var hög status att ha en egen 
hemsida. Man ha det via jobbet eller via en portal, där man skapade ett konto och som 
tillhandahöll intressant information. Viktigast av allt var ett länkskafferi som var en sam-
ling länkar till sidor som indikerade vilken sofistikerad smak man hade.  

En del entreprenörer såg möjligheterna med affärer på internet. Man hade hela världen 
som marknad och kunde räkna med att sälja kopiösa mängder. Det innebar att man inte 
behövde tjäna särskilt mycket på varje transaktion och kunde därmed ha låga priser. Tack 
var den stora volymen kom man att tjäna massor. Men då gällde det att det fanns goda 
möjligheter att säkert bedriva affärer på internet och dessa möjligheter fanns inte. Däre-
mot kunde man annonsera på nätet och det uppkom två fenomen, dels tidningar som 
publicerade sig på nätet (Aftonbladet var först), dels portaler som samlade nyheter och 
intressanta länkar på sin hemsida och där man som enskild person kunde ha en egen 
hemsida.  

Entreprenörerna, där vi särskilt kommer ihåg Jonas Birgersson och Johan Staël von 
Holstein, predikade för att bygga ut nätet så att så många som möjligt kunde få internet. 
Detta var i slutet av 90-talet 
och man höll redan då på att 
bygga fibernät på vissa ställen. 
Entreprenörerna tjänade 
mycket pengar och många 
riskkapitalister satsade pengar i 
deras företag. En del hemsidor 
där man kunde handla varor 
som man inte behövde granska 
innan, t.ex. böcker och elekt-
ronik såg dagens ljus, men de-
ras funktionalitet var begrän-
sad. En överlevde dock och det 
var Amazon. En annan sida, 
som det dock inte gick särskilt 
bra för var Boo.com (fig 3). Af-
färsidén var att sälja 
                                            
21 Tim Berners-Lee m.fl., ”World Wide Web”, Computers in Physics 8 (1994): 298–99. 

fig 3 Boo.coms hemsida. Det kunde ta upp till 5 min att byta sida 
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modekläder till ungdomar, främst flickor. Sidan var ytterst avancerad och man hade satsat 
nästan en miljard på att göra den. Men nätet var så långsamt att det var en pina att an-
vända den och dessutom handlade inte tonårsflickor på nätet. Att handla kläder var en 
stor social händelse och det skedde i stora grupper. Jag vet, för jag är far till tre döttrar. 
Boo.com gick omkull i januari 2001 och då sprack den s.k. internetbubblan. Det är först 
nu, nästan 20 år senare, som e-handeln har tagit riktig fart. 

E-handel var inget som direkt berörde oss som undervisade i informatik. Ja, ämnet bytte 
namn ungefär 1990 och nästan alla lärosäten, utom Stockholms universitet, bytte namn, 
från ADB till informatik, för att därmed visa en ökad samhällsorientering. Det stora para-
digmkriget var då nämligen över. Men Stockholms universitet kallade sin institution Data- 
och SystemVetenskap. Där var det ingen samhällsorientering.  

En sak som däremot kom att få 
stor betydelse var outsour-
cingen. Porters teori om vär-
dekedjan hade precis slagit 
genom och det innebar att 
man inte längre optimerade 
för det enskilda företaget utan 
över hela värdekedjan.22 För 
att det skulle fungera riktigt 
bra måste de olika företagens 
datasystem kunna prata med 
varandra. Rent tekniskt gick 
det att skicka information från 
ett ställe till ett annat till i prin-
cip noll kostnad. Men det 
ställde till stora problem eftersom systemen inte riktigt menade samma sak med samma 
begrepp. En ”kund” i system A var något helt annat än en ”kund” i system B. För att 
åstadkomma den önskade integrationen var man tvungen att mappa systemen ner på 
ontologisk nivå. Lingvistik, språkvetenskap och semantiska nät var de teorier vi använde. 
En fascinerande idé, som jag själv gillade skarpt, var att ett stort antal ytterst specialiserade 
företag skulle uppträda på en global marknad. I exemplen hade jag kreditkontroll, fak-
turaframställning och bokföring. Dessa företag har en väldigt stor omsättning på transakt-
ioner och kan då utföra dem till väldigt lågt pris. Man skulle då kunna skapa en affärs-
process genom att skicka en transaktion mellan de olika företagen. Det kallades web-
services och de stora IT-företagen var mkt intresserade. Det fanns förslag att upprätta 
”Business Process Repository” där man kunde köpa en färdig, kvalitetskontrollerad af-
färsprocess. Idag fungerar Amazom.com på liknande sätt. 

Förutom möjligheten att flytta information mellan olika system hade man också möjlighet 
att flytta både drift och utveckling till låglöneländer, främst till Indien, där det fanns duk-
tiga programmerare som inte alls kostade särskilt mycket. Detta fenomen kallades 
outsourcing och var ett tag väldigt populärt men kommunikationsproblem mellan de 
olika kulturerna medförde efter några år att man tog hem drift och utveckling. 

                                            
22 Michael E. Porter, Competitive strategy : techniques for analyzing industries and competitors (New York: 
Free Press, 1980). 

fig 4 Nätverksaffärer. De grå lådorna är specialiserade företag och 
de färgade strecken representerar affärsprocesser. Dessa finns be-
skrivna i Business Process repository 
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Ett annat fenomen var sökmotorerna. De första byggde på annonsintäkter från annonser 
på söksidorna. De försökte presentera så många länkar som möjligt inom så populära 
områden som möjligt, bara för att besökaren skulle klicka och presenteras för ännu fler 
annonser. Det blev väldigt oöverskådligt (fig 5). Men så kom en sökmotor, Google, med 

en helt blank sida. Inga annonser, inget som störde. Dessutom fick man gratis e-post med 
massor av utrymme. Och till synes ingen reklam. Fast det fanns mycket diskret textreklam 
i mailversionen. Det tog lång tid innan jag såg det. Googles affärsidé var helt ny: De 
samlade information om dess användare och sålde denna information till företag så dessa 
kunde skräddarsy sin reklam till kunderna. Samma idé har tagit upp senare av Facebook 
och andra sociala media. Mer om detta nedan. 

Med internet kom det in en massa nya teorier och föreställningar. Marknadsföring via 
nätet, där antalet klickningar är hårdvaluta. Global marknad medför stordriftsfördelar som 
medför lågt pris. Allt detta kom att kallas ”den nya ekonomin”.23 Den företagsekonomiska 
teorin, som möjliggör denna nätverksekonomi är Porters värdekedja.24 Slutligen ska det 
påpekas att estetiska överväganden också kom in. Websidorna på 2000-talet var betydligt 
snyggare än de på 90-talet. Ett särskilt akademiskt ämne, mediainformatik, inrättades för 
design och funktion av webbsidor. 

1.9 Internet och sociala media 
Omkring 2005 hade tekniken gått framåt såpass att internet var tillräckligt snabbt och 
stabilt för att kunna överföra stora informationsmängder på ett säkert sätt. Fler och fler 
fick tillgång till snabb nätförbindelse och det blev överkomligt. En mängd nya tillämp-
ningar såg dagens ljus: Facebook, YouTube, Instagram, Flashback, Netflix och bloggar. 
Vanliga människor kunde använda nätet som inkomstkälla, t.ex bloggare och i YouTube. 
”Influencers” föddes som fenomen, om än inte som begrepp förrän omkring 2015. Alla 
inkomster byggde på annonser, som antogs vara relevanta för dem som läste eller såg 
bidraget. Annonser förutsätter att folk dels läser dem, dels konsumerar med anledning av 
dem. Och ökad konsumtion är väl vad vi minst av allt behöver idag!  

                                            
23 K. Kelly, New Rules for the New Economy – 10 ways the network economy is changing everything. 
(London: Fourth Estate Limited, 1998). 
24 Porter, Competitive strategy : techniques for analyzing industries and competitors. 

fig 5 Altavistas söksida 8 mars år 2000 
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2007 lanserades iPhone som första smartphone och snart gick en massa människor med 
näsan ständigt i mobilen. 3g- och 4g-näten gjorde att den som hade en smartphone stän-
digt kunde vara uppkopplad och följa vad som händer på de sociala medierna. Dataspel 
över nätet blev också populärt och bidrog till att öka skärmtiden. Ser vi på den nytta man 
kan ha av sociala media gäller följande:  Det är lätt att hålla kontakt med vänner och få 
kontakt med vänner man inte träffat på många år, t.ex. gamla skolkamrater. På YouTube 
finns massor av musik, filmer, roliga klipp, life hacks etc. Den är som en otroligt stor 
uppslagsbok. Facebook är en utmärkt nyhetsförmedlare av lokala nyheter och man kan 
ha långa och intressanta diskussioner även i slutna grupper. Andra tjänster jag själv nyttjat 
mycket är strömmingstjänster. Netflix är den vanligaste, men det finns tjänster även för 
klassisk musik.25 Vidare sänder en del operahus, bl.a. Metropolitan föreställningar i real 
tid över nätet till utvalda biografer. Man behöver dock inte använda alla sociala media. 

Men det är inte bara fördelar med sociala media. För det första stjäl de en massa tid vi 
kunde ha använt till annat. Man blir stillasittande. Istället för att röra på oss, promenera, 
cykla eller rentav springa sitter vi med näsorna i bildskärmen eller mobilen. Detta gäller 
speciellt barn och ungdomar sim sitter och spelar alldeles för mycket. Stort sett allt vi gör 
på nätet lagras. Sökningar med Google, inlägg i FaceBook och filmer vi ser på YouTube, 
information om detta lagras och används för att förse oss med ännu mer frestande an-
nonser. Det innebär att den personliga integriteten förminskas, rentav försvinner. Ökad 
och bättre riktad reklam bidrar till att öka konsumtionen och därmed i sista hand till att 
förvärra klimatet.  

Försöker man ställa samman de grundläggande teorier som ligger bakom denna utveckl-
ing är det inte lätt. På 90-talet talade man om e-handel baserat på något som kallades 
den nya ekonomin, där specialisering och massproduktion var huvudingredienser. Vad 
gäller informatikens ursprungliga kärna, administrativ verksamhet, så handlade mycket 
om Porters värdekedja och hur man skulle få olika system att prata med varandra utan 
att betydelsen av informationen förändrades. Det ledde till en grundläggande undersök-
ning av sambandet mellan data, information och kunskap26.  

1.10 Internet – Molnet 
Vi är nu, 2019, mitt inne i denna milstolpe. Den kom fram av tre orsaker: Dramatiskt 
sjunkande priser på lagringsutrymme, snabbt och stabilt internet samt ökade kostnader 
för underhålla av system. Rötterna till molntjänster inom datorvärlden går ända tillbaka 
till 1950-talet, när forskare som Herb Grosch menade att hela världen i framtiden skulle 
fungera genom terminaler matade av omkring 15 stora datacentraler27. John McCarthy 
påpekade på 60-talet att datoranvändning i framtiden skulle kunna komma att organise-
ras som en allmän nyttighet28. Douglas Parkhills bok The Challenge of the Computer 
Utility 1966 tar upp flexibelt utbud, erbjudna som verktyg, online, illusionen av oändlig 
tillgång, allt detta diskuterades grundligt i boken. 29  

                                            
25 Digital concert hall från Berlinfilharmonikerna (https://www.digitalconcerthall.com/en/news) och Me-
dici.tv (https://www.digitalconcerthall.com/en/news) 
26 Per Flensburg, ”An enhanced communication model”, 2010. 
27 Herbert Grosch, ”High speed arithmetic: The digital computer as a research tool.”, JOSA 4, nr 43 (1953): 
306–10. 
28 John McCarthy, ”, . ’A basis for a mathematical theory of computation.’ s. Vol. 26. Elsevier, 1959. 33-
70.”, Studies in Logic and the Foundations of Mathematic, Elsevier 26 (1959): 33–70. 
29 Douglas Parkhill, Challenge of the computer utility., 1966. 
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Låt oss börja med lagringsutrymme. 1981 kostade 5 MB hårddisk för Apple Lisa 3 500$ 
(ungefär 21 000 kr med dåtidens växelkurs). Mitt första 10 MB hårddisk till Macplus kos-
tade ca 8000 kr. Idag köper 
jag 1 TB för 800 kr! Priset 
per byte har sjunkit drama-
tiskt (fig 6)! Detta medförde 
att lagringstjänster för back-
up, program och andra 
tjänster kunde erbjudas via 
nätet, s.k. molntjänster 

Kring 2010 var internet så-
pass stabilt, snabbt och spritt 
att man kunde använda det 
för transport av stora data-
mängder. De anställda i företagen hade laptops och var ofta ute på fältet, men behövde 
tillgång till sina system. VPN-tunnlar var vanliga, men krävde en hel del administration. 
Dessutom använde fler och fler egna enheter istället för företagets. Detta gjorde att allt-
mer av informationen gjordes tillgänglig via nätet. Att underhålla och uppdatera verk-
samheternas datasystem blev allt dyrare och besvärligare. I enlighet med outsourcing-
tankarna i föregående avsnitt uppkom det som kallas Software as a Service (SaaS). För 
företag innebär det att man i princip hyr sina system och kan upp- eller nedgradera efter-
hand som behoven förändras. Även för privatpersoner finns sådan service: Google mail, 
Google map, Google docs, Flickr, Dropbox, Spotify etc. kan ses som SaaS. 

Fördelarna med molntjänster är att användaren inte behöver själv uppdatera, installera 
eller ta säkerhetskopior av sin data. Detta sköter leverantören av molntjänsten åt använ-
daren. Det behövs inte heller någon specialiserad IT-avdelning, däremot anställda som 
är experter på programvaran och kan hjälpa sina kolleger. Det behövs inte heller någon 
speciellt kraftfull utrustning utan vanliga datorer eller laptops räcker. Man kan också an-
vända olika enheter: Dator, laptop, padda eller smartphone och ändå använda dem på 
samma sätt med samma funktionalitet n.b. om molntjänsten är utformad så. Underhåll 
behöver man inte bekymra sig om, inte heller om förändrade kapacitetsbehov. 

Men det finns också nackdelar. Verksamheten förlorar delvis kontrollen över tjänsterna, 
det blir mer och mer standardisering och därigenom kan man förlora konkurrensfördelar. 
Det är också svårt att kontrollera så att leverantören sköter underhåll och säkerhet och 
inte bara påstår det. Överlag är säkerheten det stora problemet. Verksamheterna låter en 
helt främmande organisation ta hand om deras absolut viktigaste information som om 
den försvinner omöjliggör företagets existens. Det är alldeles självklart att man ska an-
vända krypterade förbindelser, det finns sådana för låga priser, till och med gratis. Vad 
som kan vara problematiskt är att lagstiftningen i det land molnservern finns kan vara 
skild från den i det land där programmen körs. Det europeiska GPDR-direktivet försöker 
undgå detta genom att helt enkelt kräva att det som GPDR kräver även ska gälla utanför 
Europa. Hur det juridiskt är möjligt är dock oklart. 

I och med att allt mer köps på nätet så blir kortuppgifter och lösenord alltmer eftertrak-
tade. Det har bildats en marknad för detta, där mindre nogräknade individer kan köpa 
dessa uppgifter från hackare som tagit fram dem. Tack vare kryptovalutan, typ Bitcoin, 
kan betalningar ske över nätet utan att det går att spåra dem. Stöld av identiteter är också 

fig 6 Priset per gigabyte hårddiskutrymme 
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vanligt över nätet. Det går att skydda sig tämligen väl genom att använda sig av krypterad 
internetförbindelse (s.k. VPN-tunnel) och att kryptera den egna hårddisken. På sociala 
media har fenomenet ”fake news” fått stor spridning. Det är s.k. trollfabriker som med-
vetet sprider desinformation och hatinlägg på nätet. Detta har gått så långt att jag faktiskt 
vill tala om desinformationssamhället istället för informationssamhället. 

De idéer som fått ytterligare fäste under denna period är Moores lag, som handlar om 
kapaciteten hos elektroniska chips, nätverksekonomin och nätverkssamhället har utveck-
lats ännu mer, företag är alltmer specialiserade men vi har ännu inte sett något stort ge-
nombrott för fristående affärsprocesser av den typ som beskrivs i fig 4. 
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