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Mångfald eller enfald? 
Tekn. Dr. Lars Taxén 

 

En viktig fråga för PLM är hur arkitekturen för samverkande informationssystem ska utformas. På 

många håll är situationen idag bedrövlig. Organisationen Users Award har tillsammans med olika 

fackförbund undersökt it-användandet inom sjukvården. Ett stort problem är integrationen av olika 

system. Bara i Stockholms läns landsting finns 26 patientdatasystem som inte kan prata med varandra. 

Detta gör att det är svårt att få en korrekt bild av en patients sjukdomshistoria. Användarna tvingas 

också lägga ner mycket tid på att logga in och ut ur systemen. Stora pengar finns att spara, runt 30 

miljarder varje år, vilket är ungefär 15% av landets totala sjukvårdkostnader!  

Alla som arbetat med it-frågor vet att exemplet ovan inte är unikt. Forskningsvärlden vimlar av 

iakttagelser av vilka problem en vildvuxen flora av system ställer till med. Den naturliga reaktionen är 

att reducera mångfalden av system. Inom Ericsson, där jag arbetade många år, brottades man ständigt 

med detta. Med jämna mellanrum drevs konsolideringsprojekt, men likt Herakles kamp mot den 

månghövdade hydran, verkade det växa fram nya system för varje system som försvann. 

Ytligt sett är det självklart bättre med ett gemensamt system för alla. Ännu bättre är det förstås om alla 

använder systemet likadant. Det gamla slagordet ”One company, one system” har kommit till heders 

igen, bl.a. på Ericsson. Jean-Claude Michaca, Vice President på Oracle, uttryckte nyligen liknande 

tankar: ”Ska man göra saker värre genom att tillåta lokala bolag bestämma vilket system de ska 

använda i varje land? Eller alternativt, ska man förenkla affärsprocesserna, standardisera 

affärsprocesserna över hela världen och flytta dessa processer till ett globalt system? Det är vad 

General Electric har gjort. Det är ett av de bäst skötta bolagen i världen. De använder ’One Company – 

One System, Worldwide’ ”. Systemleverantörerna är förstås inte sena att haka på. Varje leverantör 

med självaktning hävdar naturligtvis att just deras system är bäst lämpat för alla uppgifter. 

Alltså: peka med hela handen, ersätt de lokala systemen med ett gemensamt och börja arbeta på ett 

enhetligt sätt. Men vänta ett tag! Är det verkligen så simpelt? En enkel iakttagelse borde stämma till 

eftertanke. Konsolideringen går alltid i riktning från många system till ett. Det börjar med att olika 

lokala system dyker upp i verksamheten. Efter en tid inser man att detta medför problem med 

samordning, dubblerade system, inkonsistenta data osv. Det stora konsolideringsprojektet dras igång 

men stöter ofta på svårigheter. Den enkla lösningen kanske inte var så enkel när allt kommer omkring.  

Grundorsaken till att man hamnar i svårigheter är, menar jag, att själva utgångspunkten är fel. I stället 

för att utgå från systemen måste man utgå från praktiken, dvs. den organiserade verksamhet där 

systemen finns. Systemen är verktyg för dem som arbetar i praktiken. De ska gå att använda till något, 

och då måste de vara anpassade till praktikens mål och arbetssätt. När det gäller mera påtagliga 

praktiker, som t.ex. en snickarverkstad, skulle ingen komma på tanken att använda ett verktyg till alla 

uppgifter. Det går inget vidare att dela en planka med en hammare. Men, som citatet ovan visar, så är 

det ofta så man tänker i stora organisationer. 

Från ett praktikperspektiv blir det helt naturligt att systemen först uppträder som isolerade öar. Det är i 

praktiken systemen används och det är där kunskaper och erfarenheter uppkommer. Med ett tänkande i 

praktiker som grund kan man ta itu med arkitekturfrågorna på ett mer konstruktivt och systematiskt 

sätt. Hur det kan göras tänker jag återkomma till i min nästa krönika.  


