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Sammanfattning 
I denna artikel beskrivs hur ERP-system fungerar och en översättnings-
process identifieras. Tre forskningsfrågor har formulerats: 

§ hur kan en översättningsprocess se ut? 
§ vilka feltolkningar kan förekomma i denna översättningsprocess? 
§ vilka problem kan dessa feltolkningar leda till för ett företag? 

Med hjälp av tidigare författares idéer så formuleras och definieras 
begrepp som data, information och kommunikation på ett sätt som är 
fruktbart för att beskriva ERP-systemets funktion. Ett antal problem som 
uppkommer vid översättningsprocessen diskuteras och förslag ges på hur 
funktionen hos ERP-system kan förbättras genom att hänsyn tas till de 
processer som rör översättningen mellan data och information. 
 
Nyckelord: data, databas, information, informationsdelning, 
översättningsprocess 
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1.  Inledning 
�

Många företag har vuxit sig stora över tiden och har integrerat hela eller delar av 
värdekedjan i sin verksamhet. För att kunna styra sådana företag har allt kraftfullare 
datoriserade informationssystem utvecklats och implementerats. Ett samlingsnamn för 
dessa system är Enterprise Resource Planning systems (ERP-system). Den stora fördelen 
med ERP-system, anses vara att de skall kunna ge merparten av personalen i ett företag 
den information som de behöver för att företaget skall fungera på ett effektivt sätt. Detta 
förutsätter emellertid att informationsdelningen fungerar på ett tillfredställande sätt, det 
vill säga att rätt information kan tillhandahållas i rätt situation. Det kräver i sin tur en 
gemensam databas som skall kunna nyttjas av alla medarbetare i ett företag. Här finns 
troligen ett problem eftersom medarbetarna inte arbetar i en gemensam kontext utan i 
olika. Av detta skäl kan det uppstå problem med informationsdelningen. Om detta 
förhållande råder måste därför den information som lagras i databaser analyseras, 
översättas och formaliseras på så sätt att den passar olika individer i skilda kontexter, 
med andra ord den måste göras förståelig i hela företaget. 

Ett annat problem är enligt Langefors (1995, sidan 114), att ”data do not contain 
information at all”. Det betyder att information uppkommer först när data tolkas av 
individer. Information kan därmed sägas vara individberoende och det som lagras i en 
central databas är till följd därav inte information utan data. Det som finns i databaser är 
med andra ord endast data som kan tolkas till relevant information av systemets olika 
användare. Enligt detta synsätt finns därmed alltid en dubbel översättningsprocess när 
datoriserade informationssystem används. Den första innebär att den individuella 
informationen omtolkas till data som sedan lagras i en databas. När en annan individ 
därefter söker information i databasen så sker det omvända tolkningsförfarandet, det vill 
säga den data som en individ hämtar i databasen måste omtolkas till information av 
användaren. Dessa översättningsprocesser är varken enkla eller självklara eftersom det 
finns många sätt att tolka data på och riskerna för feltolkningar är avsevärda. En orsak till 
feltolkningar kan vara att översättningen är känslig för i vilken kontext som denna sker.  

I denna artikel skall de översättningsprocesser och problem som är förknippade 
med dessa processer diskuteras med hjälp av Langefors infologiska ekvation1 vilket mer 
precist kan formuleras i tre forskningsfrågor: 

 
 hur kan en översättningsprocess se ut? 
 vilka feltolkningar kan förekomma i denna översättningsprocess? 
 vilka problem kan dessa feltolkningar leda till för ett företag? 

�

Artikeln är upplagd på så sätt att först presenteras och beskrivs ett integrerat, datoriserat 
informationssystem (ERP-system). Därefter kommer en översikt över några olika 
författares idéer om data, kunskap, information och kommunikation varefter vår syn på 
informationsbegreppet presenteras. Sedan redogörs för Börje Langefors (1995) två 
begrepp, den infologiska ekvationen och e-meddelanden. Slutligen presenteras och 

                                                 
1 “I = i(D,S,t)”, Där I är informationen (eller kunskapen) producerad från data D och förkunskapen S 
genom översättningsprocessen i under tiden  t. 
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diskuteras översättningsprocessen och dess konsekvenser för företag som använder ERP-
system. 
 
 

2.  ERP-system 
 

2.1.   Beskrivning av ett ERP-system 
 
Idén med ERP-system är att det ska stödja alla aspekter av lagring, processande, 
hämtning och distribution av data. Ett ERP-system innebär en generell lösning som ska 
kunna tillhandahållas direkt av leverantören och sedan användas utan omfattande 
förändringar. ERP-system är alltså köpta lösningar, vilket innebär långvariga beroenden 
av leverantörer och konsultfirmor. Inbäddade i dessa system finns också normativa 
affärslösningar vilket innebär att någon form av Business Process Re-engineering (BPR) 
ofta måste utföras för att företagets processer ska kunna matcha det inköpta ERP-
systemet. ERP-system är de mest komplexa och omfattande IT-lösningarna som idag 
används i organisationer och företag. Detta gör att ERP-system är en av de viktigaste 
utvecklingarna av IT under det senaste decenniet och de kommer sannolikt även i 
framtiden, tillsammans med Internet, att vara ett fenomen med mycket stort inflytande på 
organisationer och företag (Hedman & Kalling 2002).  
 ERP-system är uppbyggda runt ett antal affärsapplikationer som kan användas på 
ett integrerat sätt. Detta görs oberoende av företagets mål och storlek, åtminstone enligt 
leverantörerna. Applikationerna kan även användas separat, men då förloras en del av de 
potentiella fördelarna. ERP-system täcker vanligen tre huvudsakliga områden: ekonomi, 
logistik och personal (Ibid), se figur 1 nedan: 
 

 
  
Figur 1: Komponenterna i ett ERP-system (Hedman & Kalling 2002).  
 

• Ekonomi innefattar extern och intern redovisning där externredovisningen är 
strukturerad enligt de lagar som gäller och internredovisningen är fokuserad på 
budgetering och finansiering. 
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• Logistik omfattar utformningen av material, information och produktionsflöden 

från leverantörer genom produktionen och vidare till distributionen till 
konsumenten. Logistikmodulen kontrollerar och koordinerar de logistiska 
processerna över avdelningsgränser, baserat på en integrering av existerande data 
och funktioner. 

 
• Personalmodulen är uppdelad i två områden. Den första är personalplanering och 

utveckling som stödjer det strategiska utnyttjandet av personalen. Det andra 
området är personaladministration och löner. 

 
ERP-systemen förändras hela tiden. I början var de ”back office” system vilket har den 
historiska förklaringen i att de flesta ERP-system har sina rötter i MRP II system 
(Material och produktionsstyrningssystem) eller ekonomisystem. De har nu utvecklats för 
att omfatta även försäljning och försörjningskedjan. Kommande förändringar syftar till en 
integration med CRM (Customer Relation Marketing), SCM (Supply Chain 
Management) och e-handelssystem (Hedman & Kalling 2002). 
 

2.2. Den centrala databasen 
 

 
 
Figur 2: Utformningen av ett ERP-system, från Davenport (1997) 
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En av huvudidéerna med ERP-system är alltså att all information som rör företaget ska 
samlas i en enda stor gemensam databas för att sedan kunna tillhandahållas i hela 
företaget. Information ses alltså som en resurs som ska kunna centraliseras och styras till 
företagets nytta.  

Figur 2 visar schematiskt hur ett ERP-system ska, genom den gemensamma 
databasen, göra det möjligt att utbyta information mellan olika avdelningar, funktioner 
och individer i ett företag. Vi ser att den centrala databasen utgör ett nav som hämtar och 
lämnar data/information mellan en mängd olika applikationer i verksamheten såsom 
försäljning/distribution, tillverkning, personal med flera, vilket de dubbelriktade pilarna 
visar. Det finns även pilar ut från själva företaget, mot de vita ytorna i figuren, som 
symboliserar data/informationsutbyte som sker mellan företaget och omvärlden, i detta 
fall kunder och leverantörer.  

3. Data, information, kunskap  
 
För att kunna bygga upp en modell som illustrerar hur ett ERP-system fungerar så bör en 
del begrepp ges en klarare innebörd än vad som ligger i den vardagliga meningen av 
orden. Data, information, kunskap och kommunikation är exempel på ord som i 
vardagslag ofta används slarvigt och vars precisa betydelse är oklar. Om vi vill gå lite 
djupare in på vad som egentligen händer vid mänsklig kommunikation via datorer, vilket 
är en stor del av ERP-systemens funktion, så är det nödvändigt att närmare utreda de 
ovan nämnda nyckelbegreppen. Nationalencyklopedin (NE, 2003), förklarar data som: 
”Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner. Huvudformerna är därvid analog 
och digital representation.” Med information ”avses däremot innebörden i data, vilket 
förutsätter en mottagare med förmåga till tolkning av data.” (Ibid). 
 I tabell 1 visas några olika författares syn på begreppen data, information och 
kunskap uppställda efter Stenmark (2001): 
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Tabell 1: Några definitioner av data, information och kunskap från, Stenmark (2001) 
 
Författare Data Information Kunskap 
Wiig, 1993 - Fakta organiserade 

för att beskriva en 
situation eller en 
kondition 

Sanningar, 
förmodanden, 
perspektiv, 
bedömningar, 
know-how och 
metodologier 

Nonaka & 
Takeuchi, 1995 

-  Ett flöde av 
meningsfulla 
budskap 

lagar och 
förmodanden 
skapade från detta 
budskap 

Spek & Spijkervet, 
1997 

Ännu inte tolkade 
symboler 

Data med mening Förmågan att 
tilldela mening 

Davenport & 
Prusak, 1998 

Ett antal diskreta 
fakta 

Ett meddelande som 
ska förändra 
mottagarens 
perception 

Erfarenhet, 
värderingar, insikter 
och kontextuell 
information 

Quigley & Debons, 
1999 

Text som inte 
besvarar frågor 
rörande ett speciellt 
problem 

Text som besvarar 
frågorna vem, när, 
vad och var 

Text som besvarar 
frågorna varför och 
hur 

Choo, Detlor, & 
Turnbull, 2000 

Fakta och 
meddelanden 

Data behäftade med 
mening 

Bekräftade, 
verifierade 
antaganden 

 
 
Checkland & Holwell (1998), utvecklar begreppet data mot en länk mellan data och 
information och kallar detta utvecklade begrepp för capta. Se figur 3 nedan: 
 

 
 
 
Figur3: Sambandet mellan data, capta, information och kunskap (Checkland & Holwell, 1998) 
 
Meningen med att införa begreppet capta är att göra en distinktion mellan det stora antal 
data som finns och de utvalda, relevanta data som väljs ut för att användas i ett visst syfte 
(Checkland & Holwell, 1998). Genom att använda begreppet capta så kan åtminstone en 
del av den snårskog av alla tänkbara data som finns sorteras bort och det är möjligt att 
förtydliga de steg på vägen mot information som urvalet av data utgör. 
 



 7 

3.1. Data 
 
Om vi börjar med att undersöka vad de olika författarna i tabell 1 lägger i begreppet data, 
så märker vi en relativt stor samstämmighet i detta begrepp. Författarnas åsikter stämmer 
väl överens med det vardagliga användandet av begreppet, alltså någon form av sak-
upplysning som inte är tolkad eller organiserad på något särskilt sätt. Vi kan här 
observera att Checkland & Holwell (1998), likställer begreppen data och fakta och låter 
fakta utgöra en slags grund ur vilken sedan capta, information och kunskap definieras. 
  Även Nationalencyklopedins uppfattning om begreppet data ansluter sig nära till 
de olika författarnas och sammanfattar begreppet data på ett för oss användbart sätt. Vi 
kommer därför fortsättningen att med data mena Nationalencyklopedins tolkning, alltså:  
  
Data = Representation av fakta, begrepp eller instruktioner i form lämpad för överföring, 
tolkning eller bearbetning av människor eller maskiner  
 

3.2. Information 
 
Information är på många sätt ett besvärligare begrepp än data. Vi använder i vardagslag 
ofta information, som ”Vi måste informera företagets anställda om detta” eller ”jag söker 
information på nätet”. Men vad händer egentligen om vi sätter upp ett meddelande på 
företagets anslagstavla? Har vi informerat de anställda om något i och med detta? Om vi 
hänvisar till Davenport & Prusaks (1998) definition av information i tabell 1 så menar de 
att information är, ett meddelande som ska förändra mottagarens perception. Vilket 
också vi finner som en viktig del i informationsbegreppet. Med detta i tankarna så är ett 
meddelande på en anslagstavla inte att betrakta som information förrän någon har tagit 
den till sig, alltså sedan meddelandet fått någon mottagare att förändra sin perception. 

Som vi ser i tabell 1 så är alla överens om att någonting händer när data övergår 
till information och vi kan åtminstone vara överens om att data och information inte är 
samma sak. Tre av författarna i tabell 1 talar om mening, när vi rör oss från data till 
information. Nonaka & Takeuchi menar att: information = Ett flöde av meningsfulla 
budskap, Spek & Spijkervet hävdar att: information = Data med mening och Choo et al 
säger att: information = Data behäftade med mening, även Checkland & Holwell (från 
figur 3) menar att: information = meningsfulla fakta. Nationalencyklopedin (NE 2003) 
säger att: Information = innebörden av data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga 
till tolkning av data.  

Vi använder oss av de ovan beskrivna definitionerna av information för att 
formulera vår syn på begreppet. Vi menar, i likhet med de flesta av författarna i tabell 1, 
att någon form av tolkning måste göras för att data ska övergå i information. Det vill säga 
att vi, i likhet med Langefors (1995), menar att data i sig inte innehåller någon 
information. Tre av författarna i tabell 1 lyfter fram mening i begreppet information. 
Mening kan också räknas som starkt kopplat till ett tolkningsförfarande eftersom mening 
knappast kan uppstå utan någon form av tolkningsprocess. Denna tolkningsprocess eller 
översättning, som vi senare kommer att beteckna den, är central i vårt arbete. Det blir 
därför naturligt för oss att sluta oss till Nationalencyklopedins definition av information 
(NE 2003): 
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Med information avses innebörden av data, vilket förutsätter en mottagare med förmåga 
till tolkning av data. 
 
I denna definition finns ordet mottagare med, en mottagare behöver inte nödvändigtvis 
vara en människa utan kan vara en dator som automatiskt processar data. Vid vår 
användning av denna definitions  förutsätts emellertid att mottagare är en  människa. 
 

3.3. Kunskap 
 
Kunskapsbegreppet är ett väl diskuterat begrepp. Från Platons berömda paradox: Han 
fann själva idén om ny kunskap paradoxal och menade att ny kunskap antingen måste 
vara något vi redan är bekanta med (eftersom vi annars inte skulle förstå det) och det då 
inte är ny kunskap, eller så är den nya kunskapen något vi inte redan är bekanta med, och 
då måste det vara obegriplig för oss (Andersen et al, 1994). Vi kommer här inte att 
fördjupa oss i kunskapsbegreppet utan nöjer oss med att skilja mellan tyst (tacid) och 
explicit kunskap. Där explicit kunskap är kunskap som kan uttryckas verbalt, samlas i 
böcker och manualer samt distribueras elektroniskt (Stenmark, 2001). Tyst (tacid) 
kunskap, introducerad av Polanyi (1958/1962), är då kunskap som inte kan uttryckas 
explicit. Stenmark (2001) hävdar att det inte finns någon explicit kunskap, utan all 
kunskap är i själva verket tyst kunskap, allt som kan uttryckas explicit är därför i själva 
verket information. Vi håller med Stenmark i fråga om detta, och utvecklar vår definition 
av information att innefatta även explicit kunskap. 
 

3.4. Förhållandet mellan data, information och kunskap 
 
Ett flertal olika författare påskiner att det finns någon form av linjärt, hierarkiskt 
förhållande mellan data, information och kunskap. Figur 4 nedan illustrerar hur denna 
hierarki skulle kunna vara beskaffad. 
 
 

 
 
Figur 4: Hierarkin mellan data, information och kunskap 
 
Detta påstående är enligt Stenmark (2001) inte riktigt och innehåller också två tysta 
antaganden nämligen: 
 

1. Förhållandet är asymmetriskt. Data kan förvandlas till information som i sin tur 
kan förvandlas till kunskap, men det verkar inte möjligt att gå den motsatta vägen. 
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2. Det ger sken av att kunskap är värdefullare än information som i sin tur är 
värdefullare än data.  

 
Det senare påståendet har ifrågasatts, till exempel av Tuomi (1999) som menar att data 
uppstår genom att man adderar värde till information vilket i sin tur är kunskap som har 
strukturerats och verbaliserats. Tuomi vänder med denna idé hela hierarkin och placerar 
data högst upp, som den mest förädlade entiteten. Vi sluter oss i likhet med Stenmark till 
att denna hierarki inte existerar. Data, information och kunskap hör visserligen ihop, men 
knappast på något enkelt sätt där de olika begreppen kan rangordnas inbördes. 

Att information kan skapas med hjälp av data och att, vice versa, information kan 
övergå till data verkar däremot vara sannolikt. Alltså bör transformationer mellan data 
och information kunna ske, se figur 5 nedan: 
 

 
 
Figur 5: Transformering mellan data och information 
 
Vi kan vara överens om att kunskap behövs för att transformeringen mellan data och 
information ska vara möjlig. Kunskap skulle i vårt fall vara något nödvändigt, 
bakomliggande för transformeringen mellan data och information. På så vis ligger 
kunskap snarare på en imaginär axel i samma nivå som data och information och 
möjliggör transformeringar mellan dessa, vilket illustreras i figur 5. 
 

3.5. Operativ och direktiv information 
 
Information kan även kategoriseras efter sitt användningsområde och delas in i operativ 
och direktiv. Den operativa informationen handlar om hur arbetet utförs. Operativ 
information har stor volym, kräver snabbt processande, används lokalt och tappar ofta sin 
mening utanför sitt lokala användningsområde. Direktiv information handlar om de 
resultat som ska nås och hur aktiviteter ska koordineras. Den berör externa egenskaper 
hos lokala enheter och måste kunna förstås utanför den lokala enheten. Direktiv 
information har liten volym, förändras långsamt och kan processas manuellt (Magoulas & 
Pessi, 1999). 

Magoulas & Pessi hävdar också att lokal information bör hållas lokal eftersom 
den centrala ledningen inte bör ha access till lokala problem och att effektiviteten på 
kommunikationen inom företaget försämras om lokal information sprids i ”onödan”. 

Uppdelningen av information i operativ och direktiv kan därför vara fruktbar för 
att analysera hur kommunikationen i ett ERP-system ska kunna göras så effektiv som 
möjligt. Om lokal information hålls lokal så kan mängden av global information i ERP-
systemet hållas nere och riskerna för ”information overflow” minskas. I tabell 2 
sammanfattas några kännetecken för operativ och direktiv information. 
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Tabell 2: Operativ och direktiv information 
 
Typ av information Kännetecken 
Operativ  Bearbetas rutinmässigt, processas i stort sett mekaniskt, har lokal 

natur 
Direktiv Kräver mer avancerad tolkning, kan ej bearbetas rutinmässigt, är 

komplex till sin natur, har global användning 
 
Eftersom ERP-system innebär en utveckling av tidigare lokala systemstöd mot ett samlat 
centralt systemstöd, innebär det att det inte är tillräckligt att systemet hanterar operativ 
information, vilket har varit de mindre systemens huvudsakliga uppgift. För att ERP-
systemet ska kunna integrera och koordinera företagets verksamheter krävs att det också 
hanterar direktiv information på ett effektivt sätt. Detta anser vi vara problematiskt och 
kan kanske i viss mån förklara varför ERP-system ofta inte svarar upp på de högt ställda 
förväntningar som finns. 
 
 

4. Kommunikation 
 

4.1. Synkron och asynkron kommunikation 
 
När människor kommunicerar med varandra kan detta ske på många olika sätt. Ett sätt att 
dela upp kommunikation på är synkron eller asynkron2. Med synkron kommunikation 
menas direkt kommunikation i det avseendet att ett naturligt samtal kan föras, ett svar på 
en fråga kommer alltså vid synkron kommunikation omedelbart. Exempel på synkron 
kommunikation är samtal, telefonsamtal, videokonferenser med mera. Att ”chatta” på 
nätet är också en form av synkron kommunikation även om den är lite mera begränsad 
eftersom det överförande mediet består av text. Ett annat sätt att benämna synkron 
kommunikation är att säga att det är kommunikation i realtid.  
Asynkron kommunikation är däremot sådan kommunikation där direkt feedback från 
mottagaren inte fås, exempelvis brevkontakt och kommunikation via ERP-system, alltså 
kommunikation som inte sker i realtid.   

Synkron kommunikation är mindre kritisk än asynkron kommunikation eftersom 
möjligheten till direkt feedback finns. Är det någonting som inte känns entydigt uppfattat 
så finns ju alltid möjligheten till en direkt fråga och en ömsesidig förståelse gör att risken 
för att den information som överförs missuppfattas blir liten.  

De tidigare nämnda olika typerna av information, operativ och direktiv, kan 
förmedlas såväl med synkron som med asynkron kommunikation. Synkron 
kommunikation kan i många avseenden betraktas som kraftfullare och kan hantera nära 
på alla former av informationsutbyte, medan asynkron kommunikation endast klarar av 

                                                 
2 Denna uppdelning i synkron och asynkron kommunikation ska inte förväxlas med digital kommunikation 
av datapaket där överföringen också kan ske synkront eller asynkront, här avses enbart  kommunikation 
mellan människor. 
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en mindre delmängd. Eftersom ERP-system endast använder sig av asynkron 
kommunikation finns det anledning att beakta denna begränsning i kommunikativ 
kapacitet.  
 

4.2. Jämförelse mellan operativ och direktiv information 
och synkron och asynkron kommunikation 

 
Nedanstående fyrfältsmatris visar hur operativ och direktiv information kan 
kommuniceras, synkront eller asynkront. De två vänstra fälten innebär inga större 
problem eftersom synkron kommunikation kan hantera båda typerna av information utan 
några större svårigheter. När det gäller asynkron kommunikation så fungerar det troligen 
någorlunda väl att kommunicera operativ information, med reservation för att det kan ta 
så lång tid att förmedla den, att den blir obsolet. Kvadranten längst ner till höger, 
asynkron kommunikation av direktiv information, är emellertid den kombination som 
ställer till med de största problemen. Eftersom direktiv information handlar om hur 
resultat ska nås och hur aktiviteter ska koordineras, så är denna typ av information 
kraftigt kontextberoende. Detta främst därför att sådan information kräver en djupare 
kunskap än förståelsen för hur daglig, operativ verksamhet ska utföras. Det kan därför, 
hävdar vi, vara svårt att förmedla denna information asynkront. 
 
 

 
 
Figur 6: Kombinationer av informations och kommunikationstyper 
 

4.3. En kommunikationsmodell 
 
För att illustrera hur asynkron kommunikation kan gå till visas en enkel modell över en 
kommunikation mellan två stycken personer som utväxlar ett skriftligt meddelande. 
Person A kallas här sändare och person B mottagare.  
 
 

 
 
Figur 7: Modell över asynkron kommunikation 
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I figuren ovan visas hur ett enkelt textmeddelande ska sändas från person A till person B. 
Om vi tänker oss att det är någon form av information som ska förmedlas mellan 
personerna i form av ett meddelande som till exempel sänds genom internposten på ett 
företag, så kommer vi att finna en process som här kallas översättning i vilken dels den 
information som person A har och vill förmedla ska ner i teckenform i ett distribuerbart 
meddelande. Dels måste detta meddelande tolkas i en process för att person B ska kunna 
förstå och använda informationen. Dessa översättningsprocesser kräver då att person A 
och B har en till stora delar delad kontext för att meddelandet ska kunna förmedlas och 
förstås på rätt sätt. 

Den här typen av processer måste även hela tiden utföras i ett ERP-system när 
information ska förmedlas eftersom data i form av meddelanden sänds mellan systemets 
användare. I avsnitt 5 visas hur ämnesområdet infologi och den infologiska ekvationen 
kan användas för att tydliggöra dessa processer. 
 

5. Infologi och den infologiska ekvationen  
 
En av förgrundsgestalterna inom forskningsområdet infologi är svensken Börje 
Langefors. En av Langefors käpphästar är att tolkningen av data är lokal och i hög grad 
knuten till mottagarens kontext och förkunskaper. Vidden av detta faktum kan 
förmodligen inte överskattas vid utformandet av datoriserade informationssystem. Ett 
tidigt problem som Langefors (1995, sid.143), stötte på när det gällde utformandet av 
datoriserade informationssystem, var frågan: hur ska data i ett system fås att innehålla rätt 
information? Svaret på frågan var ganska chockerande – data innehåller ingen som helst 
information! 
 

5.1. Den infologiska ekvationen 
 
Langefors har ställt upp den infologiska ekvationen (Langefors, 1995), vilken visar vad 
ovannämnda insikt beror på. Ekvationen lyder: I = i(D,S,t), där: 
 
I = informationen (eller kunskapen) producerad från data D 
S = förkunskapen (pre-knowledge) 
i = översättningsprocessen 
t = tiden 
 
Information fås, enligt den infologiska ekvationen, i en process där data ingår. Data i sig 
innehåller alltså inte information! I det allmänna fallet så är S i ekvationen resultatet av 
en individs totala livserfarenhet. Det är därför uppenbart att inte alla individer kommer att 
ta emot den avsedda informationen ens från enkla data. 
 . 
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5.2. e-meddelanden 
 
e-meddelanden (elementary messages), eller elementära meddelanden är en form av 
minsta informationsbringande enhet, e-meddelanden är inte information, däremot 
representerar de eller modellerar information (Langefors 1995, sid.112). Ett typiskt e-
meddelande är kunskapen om ett enkelt faktum eller en enkel instruktion. Det kan till 
exempel vara att en speciell behållare har en viss temperatur vid en viss tidpunkt. Ett 
förhållande kan till exempel råda: ”temperaturen i behållaren var 65 grader”. Denna 
mening duger dock inte som informationsbärare i ett delat informationssystem. Vid en 
vanlig kommunikation fungerar det däremot bra eftersom det då är klart vilken behållare 
det rör sig om och vid vilken tidpunkt. I ett delat informationssystem är det dock 
nödvändigt att lägga till identifierare av objektet och tiden för att åstadkomma e-
meningen: ”temperaturen på behållare C var 65 grader den 15:e juni, 2003” ett alternativt 
sätt att skriva detta är: ”Behållare, C ( temperatur,65,Tid, 20030615).” 

Ett e-meddelande är alltså ett sätt att formalisera de meddelande som ska sändas i 
ett datoriserat informationssystem. e-meddelandet har en form som främst passar operativ 
information eftersom det endast är relativt enkla budskap som går att formalisera i denna 
syntax. Frågan är hur mera komplexa meddelanden och budskap ska formuleras när 
direktiv information ska förmedlas av ett ERP-system? 
 
 

5.3. Kommunikationsmodellen och den infologiska 
ekvationen 

 
Den modell som här visas i figur 8 illustrerar samma förhållande som den tidigare 
modellen (figur 7) förutom att kommunikationen här sker i ett ERP-system. Här visas en 
enkel asynkron kommunikation av information med de beteckningar som Langefors 
använder.  
 
  

 
Figur 8: Asynkron kommunikation över databas i ett ERP-system 
 
Till skillnad från den förra kommunikationsmodellen så mellanlagras i detta fall 
meddelandet i en databas innan mottagaren tar del av det. Vi ser här att i står för 
översättningsprocessen i den infologiska ekvationen. Den information som person B tar 
emot från systemet kan ställas upp som IB = iB(D,SB,t), i ord kan detta sägas som 
informationen hos personen B (IB) fås som en funktion (iB) av data (D), förkunskapen 
som person B besitter (SB) och av tiden (t). När person A ska föra ner information i 
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systemet så sker en liknande process, här är vi emellertid intresserade av hur data (D) ska 
produceras av den information som person A vill förmedla genom systemet (IA). Även 
här kan Langefors ekvation ställas upp, i detta fall som D = iA(IA,SA,t), det vill säga data 
(D) är en funktion (iA) av informationen (IA), den förkunskap som A besitter (SA) och 
tiden (t), här är alltså data (D) lika i båda fallen eftersom information här ska sändas från 
A till B, översättningsfunktionen är däremot en annan (iA�iB). 
 

5.4. Exempel 1, kommunikation av ett enkelt e-
meddelande 

 
Om det är ett enkelt e-meddelande som ska förmedlas mellan två olika användare i 
systemet, exempelvis det tidigare nämnda förhållandet att en viss behållare har en viss 
temperatur, så är översättningsprocesserna relativt enkla. I detta exempel har vi ett e-
meddelande: ”behållare C(temperatur,65,Tid,20030615), detta e-meddelande svarar här 
mot det data D som ska förmedlas i systemet. Detta enkla e-meddelande innehåller här 
information som kan betecknas som operativ, det vill säga informationen är enkel, vi kan 
tänka oss ett antal okomplicerade sätt att använda denna information, den skulle till och 
med kunna processas helt automatiskt i någon form av reglersystem. Vi kan även inse att 
informationen förmodligen har relativt lokal karaktär, en viss behållares temperatur är 
knappast något som är av intresse i ett mera globalt företagsperspektiv. 

Detta e-meddelande antar vi nu har översatts av person A i en process, (iA), 
meddelandet ligger nu i databasen och kan nås av person B som ska tolka detta genom 
översättningsprocessen iB, enligt ekvationen IB = iB(D,SB,t) där alltså IB står för att 
person B tolkat data (D). De indata som finns till översättningsprocessen är alltså e-
meddelandet (D), person B:s förförståelse (SB) och en tid som det tar för processen att 
slutföras (t). För att denna översättningsprocess ska ge ett riktigt resultat så krävs att 
person B:s förförståelse (SB) matchar de data som finns i e-meddelandet (D) så att detta 
kan tolkas inom (en rimlig) tid (t). Den information som person A har sänt ska vara den 
samma som den information person B har fått, det vill säga IA = IB, för att detta ska 
kunna ske så måste alltså person Bs förkunskaper (SB) vara tillräckliga för att tolka e-
meddelandet (D): ”behållare C(temperatur,65,Tid,20030615). I detta fall så är det 
förmodligen inga problem för B att tolka temperaturen 65, åtminstone så länge vi 
befinner oss i Sverige, där tolkningen förmodligen blir grader Celsius. Tiden 20030615 
ställer knappast heller till några problem, medan däremot behållare C har en relativt lokal 
prägel. Det gäller alltså i detta fall att se till att alla systemets användare verkligen kan 
identifiera behållare C på ett entydigt sätt om denna information ska användas globalt. 
Det får alltså bara finnas en behållare som kallas C inom ERP-systemets användnings-
område. Av detta exempel framgår att det inte är trivialt att kommunicera ett enkelt 
meddelande av denna typ i ett ERP-system. När sedan mer komplicerad information av 
direktiv art ska kommuniceras så blir det betydligt svårare. 
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5.5. Exempel 2, kommunikation av komplexare art 
 
För att ge ett exempel av lite mer komplicerad natur så kan vi låta problemet vara att en 
anställd på företaget har gjort en tjänsteresa och denna resa ska nu rapporteras genom 
företagets ERP-system. Detta exempel har stora likheter med de problem som kan uppstå 
även inom andra områden av ERP-systemens funktionsområden såsom inom tillverkning 
eller lagerstyrning etcetera. 

Person A har gjort en tjänsteresa till Bryssel och ska rapportera denna i systemet. 
A har då information (IA) som han vill förmedla genom ERP-systemet. Den information 
som A vill förmedla är: A har gjort en tjänsteresa till Bryssel för en konferens, 
konferensen var från torsdag till lördag. A åkte från Luleå till Bryssel på onsdag kväll och 
reste tillbaka till Luleå på tisdag kväll, nästkommande vecka, efter att ha tagit två dagars 
semester. För att denna information ska kunna lagras och bearbetas av ERP-systemet så 
måste den formaliseras i en översättningsprocess och förvandlas till data. Ett problem 
som uppstår här är att ERP-systemet är begränsat så till vida att de tjänsteresor som 
rapporteras måste hålla sig inom en viss standard, med fördefinierade uppgifter, eftersom 
de ska processas i en standardrutin. I systemet finns nu inte ett scenario av ovanstående 
typ fördefinierat, vilket gör att rapporteringen av tjänsteresan och följaktligen 
översättningsprocessen blir besvärlig. Problemet i detta fall är att de standardrutiner som 
finns i ERP-systemet inte kan hantera att en tjänsteresa avbryts med semesterdagar3.  Om 
vi går tillbaka till figur 8, som tidigare visats så ser vi att problem uppstår i de 
översättningsfunktioner som är markerade i figur 9: 
 

 
 
Figur 9: Problemområde vid översättning från information till data  
 
Problemområdet i figur 9 visar var den infologiska ekvationen ska användas när den 
information som person A, som varit på tjänsteresa, ska översätta denna information till 
data (D) som kan processas och lagras av ERP-systemet. Den infologiska ekvationen 
ställs upp på samma sätt som i det tidigare, enklare exemplet: D = iA(IA,SA,t), det vill 
säga den data (D) som ska produceras är en funktion av person A:s information (IA), 
förförståelse (SA) och tiden (t). Nu är emellertid informationen som person A innehar i 
detta fall betydligt mera komplex än i det tidigare exemplet. Översättningsprocessen blir 
följaktligen också besvärligare.  

                                                 
3 Idén till detta fiktiva problemområde kommer från det system som Luleå tekniska universitet använder för 
sin resehantering och egen erfarenhet av att registrera reseräkningar i detta system. Denna applikation 
tillhör inte något standardiserat ERP-system, men vi anser ändå problematiken representativ. 
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En motsvarande komplex översättningsprocess kommer också att krävas i 
gränssnittet mellan person B och dennes tolkning av det data (D) som är resultatet av 
översättningsprocessen (iA). De intressanta problemområdena finns alltså innanför de 
skuggade cirklarna i figur 9 som är benämnda problemområde, och det gäller alltså att 
identifiera dessa gränssnitt och fokusera på dessa när interaktionen mellan ett befintligt 
ERP-system och människor/användare i företaget analyseras. 

5.6. Feltolkningar i ERP-systemet 
 
Som vi ser när vi använder den infologiska ekvationen finns förkunskapen S alltid med 
vid tolkningen av ett meddelande. Ett av de största problemen vid informationsöverföring 
i ERP-system torde därför vara att förkunskapen (S) hos alla användare av systemet inte 
sammanfaller. Vi inser att data, i ovanstående exempel i form av ett e-meddelande av 
formen: ”behållare C(temperatur,65,Tid,20030615), är kontextberoende. Detta innebär att 
all data som används globalt i systemet måste tillhöra den gemensamma kontext som alla 
användare av systemet ansluter sig till. En enkel begränsning som här kan ställa till 
problem är helt enkelt språket. I ett större företag så sker förmodligen affärer ofta över 
olika språkområden och ett gemensamt språk måste då användas i ERP-systemet, kanske 
engelska, för att information ska kunna överföras utan att förvanskas. Detta kräver då att 
samtliga användare behärskar engelska om inte feltolkningar ska ske.   

Ett annat problem är att alla beteckningar som används i systemet måste användas 
med samma innebörd överallt. Artikelnummer är ofta problematiska eftersom artikel-
numreringen ofta är olika för samma artikel i olika företag, de artikelnummer som ska 
användas globalt i ERP-systemet måste förstås ha samma beteckningar överallt om inte 
missförstånd och feltolkningar ska uppstå. 

 
 
 

6. Diskussion kring översättningsprocessen 
 

6.1. Hur ska vi använda de idéer som presenterats för att 
förbättra och effektivisera framtidens ERP-system? 

 
Vi menar att med kännedom om de processer och med de utvecklade idéer om fenomenet 
information som presenterats så är det möjligt att ta hänsyn till nya aspekter av ERP-
system. Dessa aspekter kan beaktas såväl i nya ERP-system som vid drift och 
utvecklingen av befintliga system. Ett fokus på Langefors infologiska perspektiv 
tillsammans med idéer om hur operativ och direktiv information fungerar tillsammans 
med synkron och asynkron kommunikation ger, enligt oss, ett nytt, fruktbart perspektiv 
på ERP-system och dess funktion.  

Vi är medvetna om att denna artikel kanske skapar fler frågor än den ger svar på. 
Många av de idéer som presenteras befinner sig i sin absoluta linda, men pekar 
förhoppningsvis mot spännande, fortsatt forskning. 
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6.2. Slutsatser 
 
I detta arbete har ERP-systems funktion analyserats. Vi har visat på skillnaden i synkron 
och asynkron kommunikation och hävdat att en stor del av ERP-systemens funktion har 
att göra med att asynkront distribuera information. Detta innebär att den översättnings-
process som vi identifierat blir central för ERP-systemets funktion. Denna 
översättningsprocess har illustrerats med hjälp av Langefors infologiska ekvation. Ett 
framtida bidrag av denna forskning kan vara att bättre ERP-system kan designas genom 
att hänsyn tas till dessa översättningprocesser. 
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