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ABSTRAKT 
 
 
 

Denna rapport handlar om arbetet med detaljplaner 
på ett Samhällsbyggnadskontor. Den försöker svara på 
två frågor. Hur kan man designa för integration av olika 
applikationer, medier och work practices? Är metoder 
från Participatory Design (PD), Etnografi och Computer 
Supported Cooperative Work (CSCW) lämpliga för att 
utforma en sådan designprocess? 

 
I min studie har jag använt mig av dessa metoder 

för att studera arbetet i sin kontext på kontoret, genom 
situerade intervjuer och observationer. Jag höll även en 
designworkshop tillsammans med några medarbetare på 
kontoret.  

 
För att klargöra bakgrunden till mina frågor presen-

terar jag teorier om PD, CSCW och e-government, och 
jag försöker relatera mina forskningsfrågor till dessa te-
orier. Jag presenterar också mitt empiriska material, för 
att visa bakgrunden till mina slutsatser. 

 
Jag har spelat en aktiv roll i projektet, både som 

”Action Researcher” och som designer. Action Rese-
arch är en reflexiv process, där reflektioner över materi-
alet och processen under arbetets gång påverkar själva 
arbetet. Jag upptäckte vissa svårigheter att arbeta på det 
sättet, eftersom arbetet uppdelades på två olika nivåer, 
och det var svårt att hålla isär mina olika roller i projek-
tet, som ”Action Researcher” och som designer. 

 
Jag kom fram till att integrationen inte är en fråga 

om tekniska möjligheter, utan är en fråga om att få tek-
nologin att passa in i själva arbetet, för att stödja work 
practice. Mitt arbete resulterade i en vision för ett sy-
stem för detaljplanering som jag presenterar i scenario-
form. Visionen innehåller många punkter som bör beak-
tas i systemdesign i ett sådant fall. Jag kom också fram 
till att metoder från PD, CSCW och Etnografi är väl 
lämpade för att informera designprocessen i en miljö 
som kännetecknas av kooperation, kommunikation, dis-
tribuerat arbete, mobilitet, och en kombination av 
många olika medier. 

 
 

Keywords: Participatory Design, PD, CSCW, Et-
nografi, e-government. 
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ABSTRACT 
 
 
 

This report deals with planning work within a mu-
nicipal planning department. It attempts to answer two 
questions. How can you design for the integration of 
different applications, media and work practices? Are 
methods from Participatory Design (PD), Ethnography 
and Computer Supported Cooperative Work CSCW 
suitable to inform such a design process? 

 
In my study, I have used these methods to study 

work within its context in the office, through situated 
interviews and observations. I also held a design work-
shop together with some of the members of staff. 

 
To show the background to my work, I present 

some of the theories on PD, CSCW, Ethnography and 
e-government, and attempt to relate these to my re-
search questions. I also present my empirical material, 
to show the base for my conclusions. 

 
I have played an active roll in the project, both as 

an Action Researcher and a designer. Action Research 
is a reflective process, where reflections on the material 
and the process, during the actual work, affect the work 
itself. I noted certain difficulties in working in this 
manner, as my work was split into two different levels, 
and it was difficult at times to separate my two roles in 
the project, as Action Researcher and as designer. 

 
I reached the conclusion that integration is not a 

question of technical possibilities. It is instead a ques-
tion of making technology fit the actual work as it is 
performed, to support work practice. My work resulted 
in a vision for a planning system, which I present in the 
form of a scenario. The vision contains many points 
that must be taken into account when designing systems 
for such a situation. I also found that methods from PD, 
CSCW and Ethnography are very suitable to inform the 
design process in an environment that is characterised 
by cooperation, communication, distributed work, mo-
bility, and a combination of many different types of 
media. 

 
Keywords: Participatory Design, PD, CSCW, Ethnog-
raphy, e-government. 
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FÖRORD 
 

Jag skulle vilja ta chansen att tacka ett antal människor som har hjälpt mig med 
mitt arbete och stött mig på många sätt, och på olika sätt har sett till att det har blivit 
klart. 

Först vill jag tacka Dr. Yvonne Dittrich, som har varit min handledare i detta arbe-
te. Först öppnade hon mina ögon genom att introducera mig till området Participatory 
Design, under mitt tredje år som student på BTH. Sedan hjälpte hon mig att få tillträde 
till detta projekt. Hon har varit en källa till mycket uppmuntran och inspiration. Under 
arbetets gång har hon sett till att jag har hittat de rätta artiklarna att arbeta med, pekat 
mig i rätt riktning med mitt arbete, och skarpsinnigt hjälpt mig att inse vad det egentli-
gen är som jag har gjort och skrivit – det har inte alltid varit självklart för mig! 

Sedan vill jag tacka Dr. Sara Eriksén, som har anställt mig som projekt assistent in 
sin forskningsgrupp, och har gett mig tillgång till arbetsplats, material, uppmuntran 
och framför allt tid, utan att stressa på mig när arbetet har dragit ut på tid – och det har 
det gjort. 

Stort tack till alla på Samhällsbyggnadskontoret där jag har bedrivit mina lärorika 
fältstudier. Utan att nämna er, så vet ni vem ni är. Ni kan ha roligt genom att se vilka 
namn ni har fått i rapporten! Ni har varit snälla och tillmötesgående, har stått ut med 
alla mina frågor, och jag har alltid känt mig välkommen hos er när jag har dykt upp 
med min rekvisita – anteckningsblock, pennor, bandspelare och videokamera – utan att 
ni har visat er förskräckelse. 

Tack också till alla forskare som jag har arbetat med i KomInDu projektet, som har 
hjälpt mig finna vägar in till det projektet, och har därmed hjälpt mig att slutföra detta 
arbete. Det har varit roligt att arbeta med er. 

Sist men inte minst, tack till min familj, Maggan och Alice, som har stött mig ge-
nom min studietid. Det har gått flera år nu, och jag har alltid fått mycket uppmuntran 
och stöd, och förståelse för alla helger och alla sena nätter när jag har slitit framför 
skärmen i tron att jag har gjort någon nytta.  

And Mum, you don’t have to worry any more, or ask if the report is finished yet. 
Here it is! 

 
Jeff Winter 

 
Ronneby, 10 oktober, 2003. 
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LÄSANVISNING. 
 

Denna rapport innehåller många olika delar och är riktad till många olika mål-
grupper med olika bakgrundskunskaper. Den kan därmed behöva någon typ av läsan-
visning, för att olika läsare ska kunna få ut så mycket som möjligt av sitt läsande. 

Bakgrunden till hela studien presenteras i kapitel 1. Där presenterar jag bakgrun-
den till projektet, och arbetet i korthet. Där framgår hur jag började arbetet och mina 
tankar då, och en kort introduktion till området som helhet och vad arbetet har innebu-
rit för mig. Där finns även syftet med arbetet och mina forskningsfrågor. 

Rapporten är ett försök att svara på två olika frågor. Första frågan är vilken design 
som behövs för att stödja integration i en arbetsmiljö som karakteriseras av många oli-
ka applikationer, olika work practices och olika typer av media, och hur den integra-
tionen ska utformas. Andra frågan är en metodologisk fråga, som gäller vilka metoder 
som krävs för att utforma designprocessen för att nå fram till en sådan design; om me-
toder som etnografi och Participatory Design (PD) är relevanta metoder.  

För att gå rakt på arbetets resultat kan man läsa kapitel 9 och 10. Min första fråga 
besvaras i kapitel 9, genom att visa en vision av arbetet på ett Samhällsbyggnadskontor 
i framtiden. Där tar jag upp ett antal punkter som är viktiga när man ska designa sy-
stem för en sådan komplicerad arbetssituation som den som jag har studerat. Andra 
frågan besvaras i kapitel 10, genom att jag skriver varför jag tror att de metoder som 
jag använda är lämpliga för design i en sådan miljö som jag studerade. Där tar jag ock-
så upp områden som kunde vara intressant för fortsatt forskning. 

För att få en beskrivning av den teoretiska bakgrund till min studie, vad som är 
viktigt i studien och vilka områden som var viktiga för min studie, kan man läsa kapi-
tel 2 till 4. Detta kan vara intressant för dem som vill veta mera om Participatory De-
sign, Etnografi, Computer Supported Cooperative Work och e-government. Där tar jag 
också upp hur dessa områden är relaterade till min studie.  

Är man intresserad av mina forskningsmetoder och deras bakgrund bör man läsa 
kapitel 5. Där presenterar jag en beskrivning av hur jag har arbetat, och varför jag har 
arbetat på detta sätt. Detta kan vara intressant särskilt om etnografin och ”Action Re-
search” är ganska okända områden – som de var för mig i början av min studie. 

Kapitel 6 till 8 presenterar den etnografiska delen av min studie. Vill man veta hur 
man arbetar idag med detaljplanering på ett samhällsbyggnadskontor, och hur man ser 
på förändringar i arbetssättet som användandet av teknologin kan leda till bör man läsa 
dessa kapitel. Där presenterar jag arbetet i form av en rik och detaljerad etnografisk re-
dogörelse. Denna del av rapporten är omfångsrik och detaljrik, och är ett sätt att visa 
materialet som har legat till grund för mina resultat. Där framgår tydligt komplexiteten 
i arbetet och många av de problem som måste tas om hand i designprocessen. 

Jag tycker självklart att mitt arbete ska läsas som en helhet, eftersom alla delar är 
egentligen sammankopplade med varandra och beroende av varandra. Ändå hoppas jag 
att de enskilda delarna kan vara av intresse som fristående element. 
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1 BAKGRUND/INLEDNING 
Under våren 2003 arbetade jag med att studera stadsplaneringsprocessen på Sam-

hällsbyggnadskontoret i en mindre kommun i Sydsverige. Jag fick tillfälle att arbete 
med uppdraget i samband med ett e-government projekt där jag arbetade som projekt-
assistent, tillsammans med andra forskare från Blekinge Tekniska Högskola.  

Mitt uppdrag blev till en början att studera arbetet på Samhällsbyggnadskontoret 
för att kartlägga hur arbetet pågår idag och förhoppningsvis komma fram till någon typ 
av integrationsförslag. Jag blev ombedd att studera hur informationsflödet ser ut, hur 
diarieföringen bedrivs, och att fundera på: 

• Integration av olika applikationer 

• Integration av olika arbetssätt 

• Integration av olika medier – papper/digital 

• Integration av nya och gamla medier 

• Vem är inblandad i förfarandet 

• Hur man kan få tillgång till hela informationsmängden på ett rationellt sätt 

Arbetet ledde mig in på många intressanta spår. Jag har tittat på Participatory De-
sign (PD), och lärt mig en del om hur man arbetar på ett etnografiskt inspirerat ar-
betssätt, ett område som jag började få aningar om under mitt senaste år som student i 
ämnet datavetenskap. Jag lärde mig också mycket om området Computer Supported 
Cooperative Work (CSCW) som handlar om hur man försöker utforma system som 
ska stödja integrationen av olika informationskällor och integrationen av olika arbets-
uppgifter, där många människor delar data, information och dokument, och samarbetar 
för att nå fram till ett resultat.  

Någonting som karakteriserar arbetet på Samhällsbyggnadskontoret är just att 
många olika distribuerade medier integreras, och att materialet ska hållas uppdaterat, 
och ska göras tillgängligt för andra. Det liknar Suchman et als studie av arbetet på ett 
advokatkontor, på det sättet att arbetet är extremt dokumentintensivt, i en miljö som 
genomgår förändringen från pappersbaserade till elektroniska medier (Suchman et al, 
1999). Jag upptäckte hur arbetarna på arbetsplatsen som jag studerade upplevde att de 
levde i en brytningstid. Jag tittade även på hur området passar in i tankarna om de oli-
ka delarna inom e-government. 

Mitt arbete styrdes av premisser som uttrycks av Blomberg et al på följande sätt 
(Blomberg et al, 1996): 

• Detailed analysis of how people work using existing and prototype tech-
nologies provides a basis for innovative design and better-integrated tech-
nologies 

• Individual technologies “add value” only to the extent that they work to-
gether in effective configurations 

• Delineating the space of effective technology configurations requires ap-
plications development within actual use environments and with the active 
participation of end users. 

Tidigt i mitt arbete inspirerades jag av att läsa Vannevar Bush text ”As We May 
Think” (Bush, 1945), som uttrycker tidiga tankar om Hypermedia och vad det innebär 
att samla en stor mängd data och söka och välja bland den på ett associativt sätt. En 
forskare borde kunna bilda ett spår genom en informationsmängd, som han skapar ge-
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nom att länka tillsammans olika poster i informationsmängden. Detta kan liknas med 
processen därvid den mänskliga hjärnan skapar associationer av tankar som innebär att  

”… när den [hjärnan] har greppat en tanke, klickar den vidare till nästa 
tanke som frammanas via associationen av tankarna, i enlighet med något 
intrikat nätverk som förs fram av hjärnans celler… Människan kan inte hop-
pas fullt replikera denna mentala process artificiellt, men hon borde kunna 
lära sig av den” (Bush, 1945. Egen översättning) 

Arbetet som jag har studerat går egentligen längre än Bush visioner, eftersom han 
tänkte primärt på en ensam person som bygger upp sina egna spår genom en oöver-
skådlig mängd data, men arbetet på Samhällsbyggnadskontoret innebär att många per-
soner måste samarbeta och bygga upp gemensamma spår. Detta kräver en teknisk in-
tegration av många olika informationskällor, och integration av många olika arbets-
uppgifter och arbetssätt. 

1.1 Arbetets syfte & mina forskningsfrågor 
Syftet med min undersökning, som jag uppfattade det i början, var att se hur arbe-

tet med olika typer av planarbete bedrevs på Samhällsbyggnadskontoret, och på vilket 
sätt informationsteknologi kan användas för att rationalisera arbetet, och förenkla arbe-
tet för alla som arbetar med planförfarandet – och i förlängning se hur man kan under-
lätta för kommunens invånare i sina kontakter med planeringsprocessen, både detalj-
planering och bygglovsansökningar. Jag ville undersöka vad det skulle innebära att ar-
beta med ett digitalt ärende. 

I förlängningen var det två frågor som framträdde. Första frågan var vilken design 
som behövs för att stödja integration i en arbetsmiljö som karakteriseras av olika ap-
plikationer, olika work practices och olika typer av media, och hur den integrationen 
skulle utformas. Nästa fråga var en metodologisk fråga, som gäller vilka metoder som 
krävs för att utforma designprocessen för att nå fram till en sådan design; om metoder 
som etnografi och Participatory Design (PD) är relevanta metoder. Jag ville se var jag 
hamnade när jag använde denna metodologi, och om metodologin är lämplig när man 
ska designa för integration och stöd av denna typ av arbete som jag studerade.  

Vad mitt arbete tillsammans med personalen på Samhällsbyggnadskontoret ledde 
fram till vill jag gärna karakterisera som en vision lika kraftfull som Bush vision om 
framtiden. Det blev en ganska konkret vision där stadsplaner arbetas fram av olika per-
soner som har tillgång till en teknologi som förenklar arbetet med att dela på och upp-
datera information och dokumentsamlingar. En teknologi som verkligen tillåter koope-
ration i det vardagliga arbetet och där resultatet av arbetet presenteras som en interak-
tiv verklighet som underlättar för medborgaren att få klara och tydliga besked om 
byggfrågor. Något som i längden onödiggör processen att ansöka om bygglov! 

Jag upptäckte att integrationen inte längre är en fråga om tekniska problem. Tek-
nologin finns, men problemet är att få teknologin att passa in i själva arbetet, att desig-
na teknologi och att använda tekniska möjligheter för att stödja work practice. Anled-
ningen att koncentrera sig på Participatory Design, Etnografi och CSCW är att kunna 
anpassa teknologin till work practice. Om man arbetar i verkligheten ligger Etnografi 
och Participatory Design nära till hands. 

1.2 Samhällsbyggnadskontorets uppgifter 
Mycket av arbetet som sker på Samhällsbyggnadskontoret utförs för att ta fram 

underlag och bereda ärenden till kommunens byggnadsnämnd. Byggnadsnämnden har 
bland annat uppdrag att pröva frågor om bygglov, rivningslov och marklov, och har 
tillsyn över byggnadsverksamhet i kommunen. Jag har inte studerat den politiska be-



  3

slutsprocessen som är inblandade i arbetet på kontoret, eftersom jag ser set som över-
gripande, utan har koncentrerat mig på det som jag ser som den praktiska kärnverk-
samheten. 

För att ta till en ganska grov förenkling, som utelämnar en del arbetsaktiviteter, 
kan arbetet på Samhällsbyggnadskontoret delas upp i tre olika områden. Det är arbetet 
med: 

• Översiktsplan (och fördjupade översiktsplaner) 

• Detaljplaner (och områdesbestämmelser) 

• Bygglov (och bygganmälan) 

Enligt Plan och Bygglagen (PBL) måste alla kommuner ha en aktuell översikts-
plan, som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen handlar om en vision för framti-
den, och är ett sätt att samla alla intentioner för hela kommunen, vad gäller hur bebyg-
gelsen kan utvecklas och hur mark och vattenområden bör användas1. Den är inte juri-
diskt bindande, utan är en målbeskrivning, och den används för att informera om hur 
kommunen ser på planeringsarbetet inom kommunen under en längre tidsperiod, och 
är vägledande för efterföljande beslut. Ofta använder man översiktsplanen som väg-
ledningen i arbetet med detaljplanen. En fördjupad översiktsplan är, som det låter, be-
släktad med översiktsplanen, men behandlar frågor om ett visst område med en större 
detaljeringsgrad. 

Detaljplaner måste också produceras enligt PBL, och finns för att ge en samlad 
bild av mark och vattenanvändning, och av hur miljön ska förändras eller bevaras2. En 
detaljplan är en tvådimensionell abstraktion som ska redovisa en tredimensionell verk-
lighet (Niklasson, 2002). Detaljplanen tar hänsyn till både allmänna och enskilda in-
tressen och är ett instrument för kommunen för att förverkliga en lokal bebyggelsepoli-
tik. När ett planläggningsarbete pågår måste processen utformas för att förbättra be-
slutsunderlaget och möjliggöra insyn och påverkan, och det finns uttalat i PBL krav på 
medborgarinflytande [BO 2].  

Utanför detaljplaneområde kan en kommun besluta om områdesbestämmelser, 
som också är bindande och som normalt reglerar frågor som t.ex. bebyggelsens ut-
formning och maximal storlek på fritidshus. Jag har valt att likställa detta arbete med 
detaljplansarbetet, eftersom det gäller liknande arbetsuppgifter som syftar till att pro-
ducera ett liknande material som slutresultat. 

Processen med att utarbeta en detaljplan kan uppdelas i tre faser, där den första fa-
sen är inte alltid nödvändig3: 

• Programskede 

• Samrådsskede 

• Utställningsskede 

Arbetet med detaljplaner resulterar i en färdig plan som kommer att gälla det be-
rörda området under lång tid framöver, och som ska ligga till grund för beslut om bl.a. 
bygg- och rivningsbeslut. Det kommer att användas av olika personer med olika bak-
grundskunskaper – ett faktum som ställer stora krav på att materialet ska vara tydligt 
utformat och tolkningsbart (Niklasson, 2002).  

Arbetet med bygglov innebär att kontrollera att byggnadsverksamhet i kommunen 
stämmer med de bestämmelser som är utfärdade. Det innebär att kontrollera vilka be-
stämmelser som gäller för just det området som ansökan gäller, att bereda ärendet för 

                                                      
1 Se Bilaga 1 ”Vad är en översiktsplan?” för flera detaljer. 
2 Se Bilaga 2 & 3 ”Vad är en detaljplan? I & II” för flera detaljer. 
3 Se Bilaga 4, ”Detaljplansprocessen” för flera detaljer. 
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presentation i byggnadsnämnden, och att hålla kontakt med byggherren, som är den 
person (oftast fastighetsägaren) som utför arbetet. Bygglovsprövningen gäller yttre ut-
formning och lokalisering. Vid vissa arbeten måste byggherren även lämna in en 
bygganmälan, som finns för att ge byggnadsnämnden chans att förbereda sin tillsyn 
över byggprojektet. I samband med byggarbetet kan det kallas till ett byggsamråd, där 
nämnden och byggherren, tillsammans med kvalitetsansvarige, går igenom planering-
en, tillsyns- och kontrollåtgärder. 

1.2.1 Varför studera detaljplansarbetet? 
Jag kom att koncentrera mig på arbetet med detaljplaner av flera anledningar.  

• Jag såg det som en central del i verksamheten som påverkar många andra 
aktiviteter på Samhällsbyggnadskontoret.  

• Det liknar arbetet med översiktsplanen, genom det kooperativa arbetet 
med informationssamling och sammanställning, och genom modellen för 
inflytande, med samrådsfasen och utställningsfasen. Lärdomar tagna av 
arbetet med detaljplanerna, kan även appliceras till arbetet med översikts-
planen. Däremot är inte arbetet med översiktsplanen lika ofta förekom-
mande som detaljplansarbetet.  

• Resultatet av detaljplansarbetet görs tillgängligt för att vidareanvändas i 
arbetet med bygglov, och förbättringar i sättet att göra detaljplanerna till-
gängliga kommer också att underlätta arbetet med bygglov.  

• Jag såg det också som ett intressant fall, som kunde stå som en generell 
modell för hur man kan samla och använda en mängd data och informa-
tion on-line, i en kooperativ arbetsmiljö.  

• Det har tydliga kopplingar till området e-government 

1.3 Vad är e-government? 
Ett sätt att uppdela området e-government är att dela den i tre beståndsdelar 

[TANGO] (Se fig. 1): 

• E-service, som handlar om att kunna nå tjänster och service via elektro-
niska kanaler 

• E-demokrati, som handlar om att skapa elektroniska mötesplatser och di-
alog mellan medborgare och politiker 

• E-förvaltning, som handlar om administrativa processer och system för 
att hantera dokument och data som skapas i kontakt med medborgaren och 
mellan olika delar i förvaltningen. 

De inblandade parter är: 

• Medborgare/individer 

• Politiker 

• Tjänstemän 
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Fig. 1. E-government 

 

Offentlig förvaltning handlar inte enbart om att leverera tjänster, utan även om 
formuleringen och förverkligande av demokratiska mål, och utvärderingen av resulta-
ten för att förbättra beslutsprocessen i framtiden (Lenk & Traunmüller, 2002). E-
government är en vision för att leda den omvandling som offentlig styrelse och admi-
nistration måste genomgå och är, tillsammans med e-commerce, en av de två ledande 
visioner som ska leda fram mot ett informationssamhälle. Ökad tillgänglighet gör att 
medborgarna blir nåbara, att processer kan startas från vilken plats som helst, och att 
data blir lätt att hitta och att få tillgång till. Detta kommer att leda till grundläggande 
förändringar i sättet som offentlig styrelse arbetar (Traunmüller & Lenk, 2000).  

1.3.1 Varför är detta e-government? 
Men på vilket sätt handlar mitt arbete om e-government? Planarbetet handlar del-

vis om e-service, eftersom det bland annat innehåller tankar om att underlätta medbor-
garnas kontakter med planeringsarbetet, och även om e-demokrati, genom att proces-
sen måste utformas för att förbättra beslutsunderlaget och möjliggör insyn och påver-
kan, och det finns uttalat i PBL krav på medborgarinflytande [BO 2]. Arbetet på Sam-
hällsbyggnadskontoret handlar däremot huvudsakligen om e-förvaltning, där den of-
fentliga förvaltningens huvuduppgift är att fatta beslut i ickerutinmässiga fall – en pro-
cess som uppvisar stor variation, beroende på komplexiteten och detaljerna rörande 
både vilka regler som är inblandade och det individuella fallet (Lenk, Traunmüller, 
Wimmer, 2002). Planarbetet är en typisk ”Back Office” process – något som jag åter-
kommer till i kapitlet om e-government. Detta leder till ett behov av att utreda vilket 
stöd som skulle behövas för att tillåta digitala ärenden. 

1.4 TANGO E-Government arena 
Under våren 2003 har jag arbetat deltid som projektassistent inom TANGO projek-

tet. TANGO står för Thematic Arenas Nourish Growth Opportunities, och inom pro-
jektet ska regionerna Blekinge och Skåne samarbeta för att utveckla teknik och när-
ingsliv genom innovativa tekniska åtgärder.  

Jag har arbetat mest med projektet Kom-In-Du, som är ett samarbete mellan en 
Sydsvensk kommun, forskare på Blekinge Tekniska Högskola och ett mjukvaruföre-

Medborgare/
individer

Tjänstemän Politiker 

E-tjänster

E-förvaltning 

E-demokrati 

E-government 
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tag. Kom-In-Du är ett pilotprojekt inom TANGO, e-government arena, med inriktning 
mot e-demokrati.  

Syftet med e-government arenan (eller 24-timmarsmyndigheten) inom TANGO är 
att utveckla användandet av informationsteknologi inom offentlig administration och 
förenkla hanteringen av teknologin både för den enskilda individen och även mellan 
myndigheter. 

Den aktuella kommunen har som mål att presentera sin översiktsplan på Internet 
för att stimulera till och underlätta medborgarnas möjligheter att ge synpunkter på 
översiktsplanen. Projektet bedrivs under tiden fram till slutet av 2003.  

1.5 Rapportens struktur 
Hittills har jag försökt förklara bakgrunden till mitt arbete – varför jag har valt att 

studera just det som jag har koncentrerat mig på och varför det kan vara av intresse. 
Innan jag fortsätter med själva rapporten vill jag bara presentera rapportens struktur 
och förklara varför den ser ut som den gör. Rapporten ser ut som följer: 

• En genomgång av den teoretiska bakgrunden till rapporten, innehållande 
delar om Participatory Development (PD), Etnografi och Design, e-
government, och om stöd för Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW). 

• En beskrivning av metoderna som jag har använt i min studie, där jag be-
skriver hur jag har samlat in mina data, hur jag har sammanställt den, och 
hur jag har analyserat det som jag har samlat in under mitt arbete ute på 
fältet. 

• En redogörelse över hur arbetet med detaljplaner bedrivs idag på Sam-
hällsbyggnadskontoret, baserat på mina ”situated” intervjuer och arbets-
platsobservationer. 

• En redogörelse av resultaten från en typ av ”Future Workshop”, som jag 
höll tillsammans med personal från Samhällsbyggnadskontoret, för att 
fånga upp visioner om hur arbetet kan bedrivas i framtiden. 

• En sammanställning av det som jag anser vara de viktigaste resultaten av 
mitt arbete. 

• En diskussion, som försöker placera mina resultat i ett större sammanhang, 
för att se hur det relaterar till de olika områdena som jag har intresserat 
mig för under studien, och vad arbetet har för framtida implikationer. 

Kapitlen om arbetet med detaljplaner, och resultatet av Future Workshopen är 
ganska omfattande, eftersom jag vill visa mitt empiriska material, som står till grund 
för mina slutsatser. Mina slutsatser har jag nått genom att finna och reflektera över oli-
ka teman som kom fram under arbetet med projektet, och jag har försökt relatera dessa 
till den teoretiska bakgrunden som jag har studerat, samtidigt som jag har studerat ar-
betet på fältet. Därför är det viktigt att ha med kapitlen om e-government och stöd för 
CSCW. Eftersom det fortfarande debatteras mycket omkring kvalitativ forskning, 
kontra kvantitativ forskning (konflikten mellan olika traditioner där den ena kallas för 
positivist, naturvetenskapligtbaserat, eller helt enkelt vetenskapligt, och den andra kal-
las för kvalitativ eller etnografisk) känns det viktigt att ha med kapitlen med den teore-
tiska bakgrunden till PD och Etnografi och design. 
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2 PD, CSCW OCH ETNOGRAFI – HUR SKA MAN 
UTFORMA TEKNOLOGISKT STÖD FÖR ARBETET? 
I detta kapitel tänker jag ta upp teorierna bakom områdena Participatory Design 

(PD), Etnografi och Computer Supported Cooperative Work (CSCW), för att försöka 
se hur dessa olika områden ”hänger ihop”. Jag ska försöka konkretisera dem, för att 
kunna se vad relationen är mellan dessa områden och min forskningsfråga.  

Forskare inom CSCW menar att man måste lägga tyngdpunkten på att förstå sy-
stemdesignbehov för kooperativt arbete, där kooperativt arbete skiljer sig från indivi-
duellt arbete, och de har ofta koncentrerat sig mera på tekniska frågor. Forskare inom 
PD utforskar förutsättningar för användarmedverkan och menar att designers behöver 
kunskap om ”use context” medan arbetarna behöver kunskap om teknologiska möjlig-
heter (Kensing & Blomberg, 1998). Etnografiskt inspirerade tekniker för fältarbete in-
tegreras allt oftare med PD metoder, för att komma till insikt om outtalade aspekter av 
arbetet och för att utveckla delade visioner av arbetet. Dessa metoder inkluderar öppna 
intervjuer, och observationer, ofta med stöd av ljud- eller videoinspelningar. Dessa 
metoder kompletteras med verktyg som fokuserar på systemdesign, inklusive scenari-
os, mockups och future workshops, som tillåter användare och designers att experi-
mentera med diverse designmöjligheter på ett kostnadseffektivt sätt (Kensing & 
Blomberg, 1998). Jag kommer att redogöra för några av dessa metoder och verktyg 
längre fram i rapporten.  

Men hur hänger PD och CSCW ihop, och var kommer Etnografin in i bilden? Det 
finns många inom CSCW som använder sig av PD, och många inom PD som använder 
Etnografi för att få en uppfattning om vad användaren säger. Tanken bakom både PD 
och CSCW är att kunna delta i en dialog och anpassa en teknisk design till det som 
händer inom en ”work practice”. Det finns ett stort område där problemen som tas upp 
i PD och CSCW överlappar varandra. Dessa två områden placerar tyngdpunkten på 
olika aspekter av design, som arbetsanalys, användarmedverkan, och organisatoriska 
och politiska förändringar. Ändå är områdenas kärna en förbindelse att designa system 
som är informerade av och känsliga för aktuell arbetspraktik (Kensing & Blomberg, 
1998). Även om det finns olika tyngdpunkter i de olika områdena finns det många om-
råden där de två olika fälten kan berika varandra. 

Genom att titta på dessa områden och samtidigt reflektera över mina fältstudier på 
Samhällsbyggnadskontoret vill jag få en förståelse på hur dessa olika metodologier kan 
användas för att informera designprocessen i den miljö som jag studerade, som karak-
täriseras av kunskapsintensiv, dokumentintensiv, distribuerat kooperativt arbete. 

2.1 Participatory Design 
Arbetet med projektet har sin utgångspunkt i tankar om ”Participatory Design” 

(PD), eller Systemdesign med Användarmedverkan. Detta har sina rötter i någonting 
som ofta betraktas som en skandinavisk riktning inom systemutveckling, med starka 
kopplingar till tankar om arbetsplatsdemokrati (Ehn, 1993). Detta var ett område som 
jag blev medveten om under mitt tredje år av studier i datavetenskap. 

This Scandinavian approach might be called a work-oriented design ap-
proach. Democratic participation and skill enhancement – not only produc-
tivity and product quality – themselves considered ends for the design. (Ehn, 
1993) 

Denna riktning har två viktiga särdrag. Det första är politiskt och rör frågor om ar-
betsplatsdemokrati och makt och kontroll över arbetsplatsen. PD har en explicit agen-
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da för organisatoriska och politiska förändringar (Kensing & Blomberg, 1998). Det 
andra är av teknisk art, och handlar om att deltagande av yrkesskickliga användare i 
utvecklingsprocessen kan bidra till framgångsrik design och produkter med hög kvali-
té. PD är en lärandeprocess där användaren och systemutvecklaren eller designern lär 
av varandra (Ehn, 1993). 

I ett projekt som heter UTOPIA utvecklades ett sätt att närma sig designprocessen 
som kallades ”tool perspective”. Detta påverkades av det traditionella sättet att formge 
verktyg inom traditionella hantverk, och betyder att datorbaserade verktyg ska utveck-
las som en förlängning av den traditionella praktiska förståelsen för verktyg och mate-
rial använda inom ett yrke. 

Design must therefore be carried out by the common efforts of skilled, ex-
perienced users and design professionals. Users possess the needed practi-
cal understanding but lack insight into new technical possibilities. The de-
signer must understand the specific labour process that uses a tool. Com-
puter-based tools present special challenges because they are technically 
complex but if designed well, can be simple and powerful for the skilled 
worker. (Ehn, 1993) 

Olika verktyg och tekniker som används i PD har ett gemensamt mål; att ge an-
vändare och designers metoder för att kunna koppla ihop nuvarande och framtida 
”work practices” med visioner om en framtida teknologi, genom att ge deltagarna till-
gång till både användares och designers upplevda erfarenheter (Kensing & Blomberg, 
1998). 

PD är en kollektiv aktivitet, och Kensing och Munk-Madsen menar att kommuni-
kation är en nyckelfråga i kollektiva aktiviteter. De frågar hur kommunikationen är 
möjlig när olika personer, med olika bakgrund, utbildning, träning och organisatoriska 
roller utbyter fakta, opinioner och visioner, för att informera, övertala, eller till och 
med hota varandra (Kensing & Munk-Madsen, 1993). De föreslår en modell för kom-
munikation mellan användare och designer, som pekar på viktiga faktorer och relaterar 
dem till varandra. Modellen baseras på distinktioner mellan tre ”domains of discour-
se”, och två ”levels of knowledge” (Se fig. 2 & 3).  

 
Fig. 2. Three domains of discourse in the design process (från Kensing & Munk-

Madsen, 1993). 

  
Fig. 3. Two levels of knowledge, (från Kensing & Munk-Madsen, 1993). 
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Enligt denna modell är design baserad på de två ”domains of discourse”, använ-
darnas nuvarande arbete, där användarna är de självklara experterna, och teknolo-
giska möjligheter, där möjligheterna inte endast inbegriper hårdvara och mjukvara, 
där designern kan ses som en expert, utan även arbetets organisation. Resultatet blir en 
tredje ”domain of discourse”, ett nytt, eller förändrat system, som inbegriper änd-
ringar i användarnas arbete och dess organisation. Kunskap om dessa domäner måste 
finnas om designprocessen ska lyckas.  

För att få en överblick över en ”domain of discourse” måste man ha abstrakta kun-
skaper om området, och för att förstå denna kunskap måste man ha konkret erfarenhet. 
Kensing och Munk-Madsen kombinerar dessa tre domäner med dessa två kunskapsni-
våer, för att ge sex kunskapsområden som finns i kommunikation mellan användare 
och designer. De menar att traditionella metoder av systemutveckling, som använder 
sig av ”traditionella” verktyg och tekniker för kunskapsutveckling inom mjukvaruut-
veckling, lyckas inte täcka alla sex områden. De måste kompletteras av metoder som 
ger konkreta erfarenheter av användarnas arbete och teknologi. Det är här som PD me-
toder har sitt berättigande. 

2.2 ”Etnografi” och CSCW 
Först och främst, vad menas egentligen med CSCW? Forskningsområdet CSCW 

har tyngdpunkten på att förstå behov inom systemdesign för kooperativt arbete, där 
kooperativt arbete skiljer sig från individuellt arbete. CSCW koncentreras huvudsakli-
gen på teknologin, medan PD koncentrerar sig på demokratiska aspekter av designen. 
Där det är implicit i PD att användaren ska delta i designprocessen, är detta inte expli-
cit inom CSCW. Design ska informeras av analys av ”work practice”, men direkt an-
vändarmedverkan kan ersättas av forskarmedverkan eller medverkan av andra, som 
fungerar som surrogat för användaren i design diskussioner (Kensing & Blomberg, 
1998). 

2.2.1 Etnografi och design i relation till mjukvaruutveckling 
Arbetsplatsstudier för att informera designprocessen har blivit mer och mer fram-

trädande inom CSCW och har som främsta uppgift att förmedla vikten av arbetets so-
ciala struktur, genom att påvisa de komplexa aktioner och interaktioner som pågår 
(Plowman, Rogers, Ramage, 1995). Den dominerande forskningsmetodiken har varit 
etnografisk, och kan karakteriseras som forskning som har som mål att studera arbetet 
som det verkligen sker, utan att man påtvingar specifika forskningsfrågor på deltagar-
na (ibid.).  

Det finns förvirring, speciellt i relation till mjukvaruutveckling, även bland många 
som arbetar inom fältet, när det gäller terminologin. Shapiro menar att termen Etnogra-
fi visar en klar skillnad mot traditionella termer för ”methods of requirements captu-
re”, även om termen betyder termen ganska lite inom sociologi och antropologi. Det 
påvisar en skillnad från kvantitativa angreppssätt och det bär med sig ett åtagande att 
tillbringa tillräckligt mycket tid på fältet för att sätta sig in i det sociala sammanhanget, 
för att kunna nå en kvalitativ förståelse för vad som händer där. Förutom detta kan et-
nografi användas av många olika teoretiska riktningar. En av dessa riktningar är etno-
metodologi, och det är denna riktning som har blivit dominerande inom CSCW. Det 
har däremot blivit en förenkling inom CSCW att tala om etnografi, när man egentligen 
menar etnometodologi (Shapiro, 1994). Eftersom termen ”etnografi” används nästan 
genomgående i litteraturen, kommer jag att fortsätta använda termen etnografi, när jag 
egentligen menar etnometodologi. 

Behovet av att se under ytan på ett detaljerat och systematiskt sätt är inte enbart 
något som rör etnografin, utan ligger till grund för allt vetenskapligt arbete. Motiven 
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för att skapa en etnografisk berättelse kan uttryckas som ”saker är inte alltid som de ser 
ut att vara”. Utseendet förtäljer inte hela historien. Detta ligger till grund för etnogra-
fins påstående att den person som deltar i en process inte nödvändigtvis är rätt person 
att svara på frågor om varför hon gör som hon gör. Man måste förstås fråga deltagaren, 
men man måste också kontrollera dennes svar mot andra bevismaterial, och försöka 
sätta bevisen in i ett ramverk (Anderson, 1996). 

Etnografi är en särskild analytisk strategi för att samla och tolka resultaten av fält-
arbete, som ofta insamlas genom ”participant observation”4 (Anderson, 1996). Den är 
en naturalistisk metod som är beroende av material hämtad från en fältarbetares upple-
velser i något sammanhang (Hughes et al, 1994). Den ska betrakta aktiviteter som ”so-
cial actions embedded within a socially organised domain and accomplished in and 
through the day-to-day activities of participants” (ibid.). Etnografi är en ”post hoc” re-
presentation av det som man har hört, sett, eller hittat ute på fältet, och att skriva up 
materialet innebär inte endast att skriva upp noteringar från fältet, utan även att skriva 
tolkningar och analyser av materialet (Anderson, 1996).   

Etnografi introducerades till system design eftersom den erbjuder en metodologi 
för fältarbete som resulterar i material för en litterär representation av kulturmönster. 
Den har sin fokus på vardagliga detaljer från arbetslivet, kombinerad med en omsorg 
om hur verksamheten ser ut från en personlig synpunkt. Detta kombineras med tanken 
om kultur som ”communities of practice” och en förståelse för faktumet att kontext är 
viktig för att förstå socialt beteende (Anderson, 1996). Hughes et al påpekar också att 
etnografi är en respons till behoven av en adekvat analys av arbetets och organisatio-
nens sociala struktur (”the sociality of work and organisation”), för att lägga grunden 
till storskalig interaktiv systemdesign (Hughes et al, 1994). De menar att det finns två 
trender som har motiverat etnografins framstående position: 

• Det finns en insikt att många system fungerar dåligt, eftersom deras design 
inte beaktar arbetets sociala kontext – detta skylls ofta på existerande me-
toders brister, när det gäller kravframtagning och analys av arbetet. 

• Det finns insikter om att teknologins låga kostnad och förekomsten av nät-
verk och distribuerade system, skapar nya problem för systemdesign, som 
måste beakta arbetets kollaborativa och därmed sociala natur. 

På grund av detta vänder sig CSCW till etnografin, för att komma fram till insikter 
om arbetets sociala natur. Etnografins största fördel är att den synliggör en situations 
”real world” sociala sammanhang. Den producerar detaljerade beskrivningar av var-
dagliga aktiviteter hos sociala aktörer inom specifika sammanhang. Det är etnografins 
förmåga att förstå ett socialt sammanhang som det upplevs av dem inblandade (oftast 
användarna) som gör att angreppssättet har en sådan lockelse för designers (Hughes et 
al, 1994). Den ger ett rikt material som kan ligga till grund för generella designre-
kommendationer, som är mera användbara än specifika designriktlinjer för ett visst fall 
(Plowman, Rogers, Ramage, 1995).  

2.2.2 Problem förknippade med etnografin 
Därmed inte sagt att etnografin saknar problem. Fram till idag har metoden an-

vänts mest i småskaliga forskningsprojekt, och inom relativt små och begränsade mil-
jöer, och det finns problem att översätta metoderna till att gälla design och utvecklande 
av storskaliga system. Det finns en tidsaspekt, eftersom etnografin typiskt betraktas 
som en långtidsaktivitet, något som är problematiskt i mjukvaruutvecklingskretsar. Det 
finns problem med att kommunicera resultat till designers, eftersom resultaten brukar 
finnas i litterär- eller berättelseform. Det finns problem med etnografens roll, eftersom 

                                                      
4 Se under 6.2 i rapporten för en förklaring. 
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fältarbetaren inte enbart måste få tillgång till fältet utan måste även accepteras av dem 
som arbetar där (Hughes et al, 1994).  

Det är problematiskt att hitta sätt för designers att utnyttja etnografin, eftersom det 
finns en skillnad mellan designerns och fältarbetarens behov och vokabulär. En desig-
ner vill hitta mekanismer som kan abstrahera olika designaspekter som är nyckeln till 
att lösa problemet som finns till hands och försöker göra detta genom att förenkla 
komplexiteten i en designsituation. Detta sker genom abstraktioner som kan uttrycka 
kritiska punkter i situationen och i designproblemet. Etnografin, däremot, är inriktad 
på detaljer, och vill producera en rik och konkret redogörelse av en situation, hellre än 
en abstrakt och ”slimmad” redogörelse. Man motsätter sig abstraktioner och förenk-
lingar och insisterar på att citera incidenter och aktiviteter i sitt sammanhang, att beto-
na att deras väsen kan endast förstås genom att titta på det sociala sammanhanget. Pro-
blemet blir att överbrygga dessa två representationer, den expansiva textmässiga etno-
grafiska, och designerns abstrakta och slimmade beskrivning med sin tyngdpunkt på 
nyckelelement (Hughes et al, 1997). 

2.2.3 Etnografiska metoder i samband med design 
Hughes et al redogör för några sätt som etnografin kan användas inom design. 

Dessa är: 

• Concurrent ethnography – där design påverkas genom en pågående et-
nografisk studie, samtidigt som systemutvecklingen pågår. 

• Quick and dirty ethnography – där snabba etnografiska studier utförs, 
för att ge en generell men informerad känsla för sammanhanget. 

• Evaluative ethnography – där etnografiska studier görs för att verifiera 
eller validera en uppsättning redan formulerade designbeslut. 

• Re-examination of previous studies – där tidigare studier åter examine-
ras för att informera tidig design tänkande (Hughes et al, 1994). 

Eftersom min studie faller mest inom ramen för ”Quick and Dirty” kommer jag att 
presentera tankarna bakom detta sätt att arbeta här. ”Quick and Dirty” betecknar inte 
endast en kort tidsperiod, utan betecknar tidsrymden relativt uppgiftens storlek. Det är 
meningen att man ska söka relevant information så snabbt som möjligt, men innebär 
att man måste acceptera omöjligheten att skapa en fullständig förståelse för samman-
hanget. Fokusen är på att informera beslutet om vilken del av arbetet som är viktigast 
för att informera designprocessen. Metoden ger möjligheten att finna viktig informa-
tion om den sociala strukturen i en stor arbetsmiljö på relativt kort tid. Den ger en bred 
förståelse som kan illuminera viktiga frågor som handlar om användbarheten av ett 
tänkt system, framför designspecifika frågor (Hughes et al, 1994). 

2.3 ”System design is work design” 
Etnografi är speciellt lämpad för CSCW-design eftersom den är bättre lämpad än 

de flesta andra kravframtagningsmetoder att belysa alla mänskliga faktorer som hänger 
tätt ihop med systemanvändande – inte endast faktorer rörande design av gränssnitt, 
utan även rörande sådant som utbildning, användbarhet i olika arbetskontext, med 
mera (Hughes et al, 1994). Det är viktigt att komma ihåg att ”system design is work 
design”. Även om etnografiska studier handlar om arbetet som det utförs idag måste 
etnografin ta hänsyn till detta, och fundera på både den existerande situationen och 
framtidsperspektivet. Även om en designprocess handlar om att skapa ett helt nytt sy-
stem, är det ändå viktigt för designern att reflektera över arbetets kontext, de inblanda-
de människorna, vilka färdigheter de äger, och vilken typ av arbetsomorganisation som 
kan komma i fråga.   
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Ett etnografiskt angreppssätt kan också knytas till tankarna om PD och arbets-
platsdemokrati. Anderson menar, med utgångspunkten i Lucy Suchmans arbete, att när 
man formger teknologi, så formger man även sociala relationer. Eftersom designpro-
cessen egentligen handlar om att skapa förändringar måste processen styras på ett vär-
degrundsorienterat sätt. Om inte användarens värdegrund dominerar, så kommer pro-
cessen att domineras av andras värden, och i många fall kommer det att vara de i vars 
intressen det ligger att exploatera eller kontrollera användaren (Anderson, 1996). 

Med detta som bakgrund ska jag försöka svara på mina två forskningsfrågor. Hur 
är det lämpligast att informera designprocessen i en sådan situation som jag har stude-
rat på Samhällsbyggnadskontoret. Kan teorierna om och metoderna som används inom 
områdena PD, CSCW och Etnografi användas som lämpliga verktyg i processen att in-
formera designprocessen, när man ska utforma stöd för ett sådant arbete? Kan dessa 
teorier och metoderna som erbjuds inom dessa områden, användas som utgångspunkt 
för att utforma designen på ett bättre sätt än med mera traditionella metoder för sy-
stemutveckling? 

Min första fråga gäller vilken design som krävs för att stödja integrationen av olika 
applikationer, medier och work practices, och den frågan besvaras egentligen i kapitel 
9, där jag redovisar en vision av ett system för detaljplanering och ett antal punkter 
som måste tas om hand i designprocessen. 

Min andra fråga gäller vilka metoder som krävs för att designa för denna integra-
tion. Detta kan man undersöka antingen genom att använda metoderna själv, eller ge-
nom att studera andra som använder metoderna. Jag valde att använda metoderna själv, 
i en form av ”Action Research”, och i kapitel 5 skriver jag om mina forskningsmetoder 
och bakgrunden till dem.  

I nästa två kapitel tittar jag på två specifika områden som är relevanta för mitt pro-
jekt Det är e-government och CSCW. Därefter tar jag upp mina angreppssätt, för att 
försöka svara på mina forskningsfrågor. 
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3 E-GOVERNMENT 
E-government är en term som har myntats efter exemplet e-commerce, och kan ses 

som en ledande vision som rör en förvandling som offentliga styrelser och förvaltning-
ar kommer att genomgå de närmaste årtionden. Många koncept associerade med e-
commerce har flyttats över till det offentliga området, men utöver dessa handlar det 
om faktorer som är speciella för offentlig förvaltning, och aspekter av administrativt 
arbete. Detta handlar bland annat om strukturen av mycket av det administrativa arbete 
som sker, som i många fall regleras av lagen, och som innebär många komplexa beslut 
som på många sätt är beroende av situerad och distribuerad kunskap. 

I denna del av rapporten försöker jag belysa vad som har skrivits om e-
government, och arbetet som det innebär. I förlängning vill jag försöka relatera det till 
arbetet som jag har studerat på Samhällsbyggnadskontoret, också i relation till det som 
jag redan har skrivit om PD, CSCW och Etnografi.  

3.1 Vad innebär e-government? 
Som jag har nämnt tidigare i rapporten kan man dela upp området e-government i 

e-service, e-demokrati, och e-förvaltning. Eftersom min studie ligger mest inom områ-
det för e-förvaltning kommer det som följer här att handla till stor del om just detta 
område, men mycket av det som står här är ändå relevant för de andra två områdena. 

E-government är ett holistiskt angreppssätt och en kraftfull vision för att leda den 
omvandling som offentlig styrelse och administration måste genomgå. Den är, till-
sammans med e-commerce, en av de två ledande visioner som ska leda fram mot ett 
informationssamhälle. Ökad tillgänglighet gör att medborgarna blir nåbara, att proces-
ser kan startas från vilken plats som helst och att data blir lätt att hitta och att få till-
gång till. Genom e-government kommer den offentliga sektorn att gå in i en tid av ko-
operation. Sammantaget kommer detta att leda till grundläggande förändringar i sättet 
som offentlig styrelse arbetar (Traunmüller & Lenk, 2000). Det är viktigt att komma 
ihåg att offentlig förvaltning handlar inte enbart om att leverera tjänster, utan även om 
formulering och förverkligande av demokratiska mål, och utvärdering av resultaten för 
att förbättra beslutsprocessen i framtiden (Lenk & Traunmüller, 2002). 

Att lägga ut offentlig information på nätet är redan nu vanligt, men att bara lägga 
ut information är många gånger inte tillräckligt. Många offentliga webbplatser uppvi-
sar svaga punkter som, bristande konceptuell kvalité, utseende eller pålitlig aktualitet. 
Mycket information läggs ut enbart för att uppfylla ett lagkrav på att distribuera infor-
mation, istället för att göra informationen lättillgänglig och begriplig för vanliga med-
borgare. Informationen som en offentlig organisation vill förmedla är kanske inte den 
information en medborgare egentligen behöver.  

När det till exempel gäller att presentera detaljplaner på nätet var det, år 2001, 
mindre än hälften av Sveriges kommuner som redovisade någon information om de-
taljplansarbetet och informationen var varierande i omfattning, kvalité och aktualitet 
(Niklasson, 2001). Informationen handlar mest om kungörelser om samråd och utställ-
ning, och är mycket lik informationen som publiceras i t.ex. dagstidningar. Endast ett 
fåtal kommuner erbjuder någon typ av interaktivitet, där besökaren kan finna informa-
tion genom att klicka på en kartbild eller planfigur (Niklasson, 2001). 

Trenden är, däremot, att man passerar stadiet där endast information presenteras, 
till att verkliga tjänster kan erbjudas (Traunmüller & Lenk, 2000). Men vad innebär det 
att erbjuda tjänster och är detta tillräckligt – är detta verkligen e-government? 
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E-government idag handlar om några högt synliga aspekter av offentlig förvalt-
ning, men detta är endast ”the tip of the iceberg”. Den osynliga delen av isberget, de 
mångfaldiga aktiviteterna inom offentlig förvaltning av en mera komplex natur, har än 
så länge inte vunnit något på ett kreativt användande av IT. Skillnaden mellan många 
processer inom e-government och inom e-commerce finns i det faktum att många pro-
cesser inom e-government är baserade på lagtexter, och kräver djup kunskap för att nå 
fram till de beslut som är ett resultat av dessa processer. Rollen som lag och kunskap 
spelar i processen att nå fram till administrativa beslut måste erkännas (Lenk, Traun-
müller, Wimmer, 2002). 

3.2 Lagens och Kunskapens roll  
Den centrala uppgiften för offentlig förvaltning är att fatta beslut i icke rutinmässi-

ga fall. Detta beslutsfattande uppvisar stor variation, beroende på komplexiteten och 
detaljerna rörande både vilka regler som är inblandade och det individuella fallet 
(Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002). 

Lagtexter kan vara tydliga, utan att lämna någon plats för tolkningar, men så är 
ofta inte fallet – många lagtexter gör inget annat än att ställa upp mål som får uppfyllas 
genom policy som exekutiva organ får utveckla. Normer kan också tjäna som riktlin-
jer, som pekar på faktorer som måste tas i beaktande i beslutsprocesser. Kunskap är 
därför ytterst viktig i offentlig förvaltning. Kunskap kan definieras som ”information 
which is stored in human minds where it is embedded in an already existing context of 
knowledge” (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002).   

Utan att gå för djupt in på ett ganska komplicerat område kan processen att om-
vandla information till kunskap innebär att “incoming flows of messages and meaning 
are transformed by amalgamation with the beliefs and commitments of its holder” 
(Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002).  Det finns många organisationskulturer och pro-
cedurer som fungerar på basis av delade kunskaper hos inblandade personer, och det är 
viktigt att påpeka att det finns stora mängder ”implicit knowledge”, som förvärvas ge-
nom utbildning, erfarenhet eller arbetspraktik. Mycket av den kunskap man förvärvar 
på arbetsplatsen är ”implicit knowledge”, och kan ses som ett komplement till ”explicit 
knowledge”, som kan vidareförmedlas genom tal eller skrift. Information som är base-
rad på ”implicit knowledge” kan vidareförmedlas genom arbetet på informella och 
ickeverbala sätt (ibid.). 

Det finns flera typer av kunskap som är viktiga i offentlig förvaltning, kunskap 
som beslutsfattande på operativ nivå är beroende av, och som leder till specifika behov 
av ”knowledge management” (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002).  Dessa är: 

• Kunskap om lagen 

• Kunskap om fakta i ett visst fall 

• Kunskap om vilka beslutsmedel man har tillgång till 

• Kunskap om olika åtgärders effektivitet 

• Ett ”processminne”, som byggs upp under arbete med ett fall. 

”Knowledge management” består av flera uppgifter, som insamling och underhåll 
av kunskap, bearbetning och integrering av kunskap, samt sökningar och användandet 
av kunskapen. Det finns ingen tradition inom den offentliga sektorn som betraktar 
”knowledge management” som en särskild aktivitet – det som man förvaltar nu är in-
formationskällor, som bibliotek, arkiv och databaser. Sättet som individuella besluts-
fattare eller grupper får tillgång till dessa källor och hur man uttolkar innehållet, för att 
förvandla sina egna kunskaper, har inte betraktats som någonting som kan förvaltas 
(Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002). 
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Kunskapen hos beslutsfattare kunde förbättras om dessa personer fick enkel till-
gång till olika typer av informationskällor beroende på deras respektive behov. De för-
sta stegen i en beslutsprocess är ofta att söka efter fall som uppvisar likheter med det 
aktuella. Det finns ytterligare en typ av kunskap som växer fram i en beslutsprocess, 
och det är en typ av processhistorik. Beslutsfattare gör ständiga val, gällande den fort-
satta processen, som gör att både fakta och information om lagmässiga förhållanden 
måste sökas upp och tolkas. På så sätt byggs upp en fallrelaterad kunskap. Om infor-
mationskällor kunde struktureras i mönster som passar en viss beslutsprocess kunde 
mycket vinnas, genom att snabba upp processen och att utföra det på ett medvetet sätt. 
Beslutsfattare tenderar att använda informationen som finns lättillgänglig på sina kon-
tor, istället för att utföra tidskrävande sökningar i bibliotek eller arkiv (Lenk, Traun-
müller, Wimmer, 2002).  

3.3 Administrativa processer 
Centralt för e-government är, som tidigare nämnt, att fatta beslut i icke rutinmässi-

ga fall, där beslutsfattande uppvisar en stor variation, beroende på ärendets komplexi-
tet och omständigheterna rörande både policy och det enskilda fallet. Detta innebär 
ändå inte att det är omöjligt att skapa en grundmodell för administrativt arbete. Model-
len som presenteras här försöker kombinera två syn, ett där processer kan betraktas 
som produktionsprocesser, och ett där processen betraktas som beslutsfattande (Lenk, 
Traunmüller, Wimmer, 2002).  

Modellen delas upp i ett antal grundläggande steg: 

• Observation och information. Information samlas från ett antal olika käl-
lor. 

• Bekräfta fakta. Det samlade materialet utvärderas mot lagen och policy, 
för att skapa ett fall. 

• Beslut att agera. När materialet är samlat och kombinerat med fakta, mås-
te ett beslut att agera fattas. 

• Ingripande. I en typisk administrativ åtgärd förmedlas beslutet till de be-
rörda, men fysiska/tekniska åtgärder kan även framkomma. 

• Verkställande. Om den berörda inte agerar i enlighet med beslutet, måste 
ett verkställande ibland tvingas fram. 

• Utvärdering. Det måste utvärderas om åtgärden har haft avsedd effekt. 
Resultatet av utvärderingen används för att förbättra beslutsfattandepro-
cessen och reglerna som styr processen. 

Centralt i modellen ligger information och kunskap, och fysiska handlingar spelar 
en underordnad roll. Den administrativa processen har en reflexiv karaktär, där varje 
observation gjord under en process introduceras inte endast till fallet, utan även påver-
kar kunskaperna hos individerna som arbetar med fallet, och därmed även kunskapen 
hos själva organisationen. Detta skapar ett reflexivt minne av processen, och resultatet 
av processen försvinner inte när processen avslutas. Resultatet hjälper till att bygga 
upp en domänkunskap, som är den viktigaste källan till administrativ kunskap som 
måste tas om hand via ”knowledge management” (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 
2002). 

3.4 Individuellt beslutsfattande 
Det finns flera typer av administrativa processer (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 

2002). Bland dessa finns välstrukturerade processer, som är strikt lagstyrda, och for-
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maliserade. Dessa kan ha flera organ inblandade, men besluten grundas på en tydlig 
laglig grund. Dessutom finns Individuellt Beslutsfattande. Detta karakteriseras av ett 
stort mått av kommunikation med medborgaren och ett behov av att ta hänsyn till spe-
ciella faktorer. Detta kan leda till en intensiv interaktion med intressenter, som inte är 
förutsägbar ifrån början, och situationen kan bli komplicerad, faktamässigt eller lag-
mässigt. Det finns även förhandlingsprocesser, och ostrukturerade processer som hand-
lar om skapandet av policy. 

Eftersom jag tolkar planeringsprocessen som ett individuellt beslutsfattande kom-
mer jag att referera till det som skrivits om vad som karakteriserar en sådan process. 
Individuellt beslutsfattande präglas av att flera olika typer av kunskap är inblandade; 
att typen av beslut är delvis öppen; att den beror på ett tolkande av lagtexter och nor-
mer, där domänkunskap och kunskap om lagen är viktig; att själva processen är specia-
liserad, och måste ta hänsyn till ett antal olika ståndpunkter; att processen i sig är svagt 
reglerad, och styrs av en blandning av procedural kunskap, och kunskap om lagen; att 
den nödvändiga kooperationen kan vara reglerad eller oreglerad, och att vinsten man 
får av erfarenheten är av reflexiv karaktär. 

Ett beslut kan ses som resultatet av användandet av olika delar av en kunskaps-
mängd och olika typer av kunskap. Beslutets formella struktur beror på administrativ 
procedur, medan innehållet i beslutet påverkas av lagar och normer som kan appliceras 
på det specifika fallet. Kunskapen som utnyttjas till att fatta ett visst beslut består av 
kunskap om fakta i ärendet, kunskap om de relevanta lagtexter, och kunskap om själva 
processen (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002).  

Uppgiften är att tolka lagen och dess tillämpning. Om ett beslut är mera än bara ru-
tinmässig måste många lagtexter inhämtas, läsas och uttolkas, innan de kan appliceras 
på det givna fallet, och processen att hitta rätt bland alla texter är en svår process, där 
det fortfarande saknas IT-stöd (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002). Det som behövs 
är metoder som fokuseras på processen, och som är fallbaserade.  

Typiska individuella beslutsprocesser är strukturerade över tid, i likhet med enkla 
produktionsprocesser, men ”Workflow Management Systems” är inte användbara på 
dessa processer. Beslutsprocessen är inte strukturerad på förhand, men får sin struktur 
samtidigt som den sker. Deltagarna i en beslutsprocess måste använda sin egen kun-
skap och konsultera med varandra på sätt som inte är lätta att förutse, och det är inte 
möjligt att veta i förväg hur mycket man kommer att använda den egna kunskapen och 
hur mycket man kommer att söka efter ny eller lagrad information. Processen refererar 
till tidigare steg i processen, och uppteckningar av tidigare processer är användbara. 
Regleringen av beslutsprocessen kräver att man bygger upp en ”process memory” 
(Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002).  

3.5 Vilket IT-stöd behöver e-government? 
Många nuvarande försök att främja e-government nonchalerar två saker - kom-

plexiteten inblandad i förvaltning, och Informationsteknologins potential att gå längre 
än det som redan finns på marknaden idag. Dessa två faktorer är däremot ytterst vikti-
ga. När nya former av förvaltning och framtida IT projekt sammanstrålar kommer det-
ta att förvandla sättet vi arbetar, kommunicerar, överväger och förhandlar (Lenk & 
Traunmüller, 2002). 

Beslutsprocesser har ofta sin grund i lagtexter och är dessutom beroende av kun-
skap som är ofta situerad och implicit. Sådana processer kan automatiseras endast till 
en viss del och måste utföras av utbildad personal, så utmaningen ligger i att på inno-
vativa sätt stödja dessa aktiviteter med IT (Lenk, Traunmüller, Wimmer, 2002). När 
man betraktar en hel organisation får man se kunskapen inom organisationen som en 
resurs, och detta leder till ett behov av att förvalta kunskapen och att se till hela livscy-
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keln – att samla information, att omvandla det till kunskap, och hur denna kunskap 
görs tillgänglig och återanvändbar. När man börja betrakta kunskap måste man börja 
fundera på kooperation och distribuerad kunskap. Distribuerad kunskap finns lagrat i 
många platser, personer och artefakter, såsom procedurer, verktyg och work-practice. 
Detta innebär att arbetsplatsanalys och scenariobaserad design blir ytterst viktiga 
(Traunmüller & Lenk, 2000). 

3.6 E-government och mjukvaruutveckling 
Som det framgår är e-government ett ganska nytt och komplext område där myck-

et återstår att göra innan den har nått sin potential. Koncepterna bakom e-government 
är fortfarande ganska vaga. Förut har IT-stöd tittat mest inåt och har använts för att 
stödja ”Back Office” aktiviteter, men nu har fokusen flyttat till externa relationer i alla 
grenar av offentlig förvaltning. Det handlar bland annat om e-tjänster till medborgarna, 
och e-demokrati, inklusive demokratiska överläggningar, medborgarinformation och 
elektronisk röstning (Lenk & Traunmüller, 2002). Fokusen i e-government har flyttats 
till typiska ”Front Office” aktiviteter, som leder till en ny typ av interaktion mellan 
administrative avdelningar och medborgarna. Många gånger är det underförstått att 
”Back Office” aktiviteterna är endast rutinmässiga, och handlar mest om att tillhanda-
hålla enkla tjänster. Dessa aktiviteter uppvisar inte samma grad av komplexitet som 
administrativa beslut som kräver avancerad mänsklig medverkan (Traunmüller & 
Lenk, 2000). Detta leder till att många av de ”Back Office” aktiviteter som stöds idag 
är relativt rutinmässiga, och det finns mindre stöd för implementering av policy, som 
innefattar komplexa processer av förhandlingar och beslutsfattande. 

Så varför är design i sådana här sammanhang så problematiskt? Det är just därför 
att mycket beslutsfattande handlar om icke rutinmässiga fall där den nödvändiga kun-
skapen är situerad, implicit, distribuerad, och fallbaserad. Detta arbete baseras ofta på 
tolkningen av lagtexter, och kräver djupa kunskaper. Det är också därför att arbetet är 
på många sätt kooperativt. Detta gäller synnerligen det arbete som jag har studerat på 
Samhällsbyggnadskontoret. 

Med detta i tankarna kan man relatera det som har kommit fram här till det tidigare 
kapitlet om PD, CSCW och Etnografi och relatera det till mjukvaruutvecklingsproces-
sen. För att få fram relevant information i ett sådant komplext område, där så mycket 
av kunskapen är situerad, implicit, distribuerad, och fallbaserad och där arbetet är så 
beroende av kooperation måste man tänka i termer av PD, CSCW, och Etnografiska 
metoder. 

I nästa kapitel kommer jag att koncentrera på mjukvara som används som stöd i 
typiska situationer där människor arbetar kooperativt, och som kallas ”Groupware”. 
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4 ATT STÖDJA KOOPERATIVT ARBETE  
Här kommer jag att ta upp frågor som rör ”Groupware”. För att stödja det arbete 

som det ingår i ”Back Office” sammanhang inom e-government är det viktigt, av an-
ledningar som framgår av tidigare kapitel, att stödja ett kollektivt, kooperativt arbete.  

Jag kommer att definiera vad ”groupware” är, titta på hur det används, varför det 
blir lyckat eller misslyckat, och försöka reda ut varför det är svårt att designa lyckad 
”groupware”. Jag börjar med att titta på groupware i allmänhet. Grudin var en av de 
första att börja forska på området, och hans texter (Grudin, 1989, Grudin & Palen, 
1995) är en bra bas för att utforska vad groupware är, och hur det utvecklas och lyckas 
eller misslyckas. Sedan gå jag över till att titta på mera specifika applikationer, som 
handlar om ett GIS (Geographical Information System) verktyg, som används i plane-
ringsarbete, och applikationer för att samla och underhålla dokumentsamlingar online. 
Både dessa fall känns aktuella med tanke på min studies specifika fokus. 

Slutligen försöker jag sammanfattar vad jag har skrivit om groupware och se hur 
detta relateras till mina forskningsfrågor. 

4.1 Vad är ”groupware”? 
Termen ”groupware” refererar till applikationer som stödjer interaktion mellan 

grupper av två eller flera människor, och den refererar inte till stora system som ska 
ge datorstöd till hela organisationer. Gruppen är liten eller mellanstor, eller har ett 
smalt intresseområde (Grudin, 1989).  

Termen groupware fokuserar på teknologin som stödjer kooperativt arbete. Även 
om nästan allt arbete sker i ett socialt- eller gruppsammanhang, måste designprocessen 
för groupware ta speciell hänsyn till faktumet att arbetet utförs inom en grupp, där in-
divider uppträder i olika roller. Fokusen i designprocessen måste vara på att förstå 
uppgifterna som användarna utför – det bakomliggande arbetet. Groupware är svårare 
att utveckla än applikationer för en ensam användare, eftersom det måste stödja indivi-
den samtidigt som det stödjer gruppaktivitet. Vilket verktyg som helst kan användas av 
en grupp, men bara välgenomtänkta verktyg kan effektivt stödja grupparbetet (Grudin, 
1989). 

Att individer kan ändra sin roll i gruppen är en viktig faktor i utvecklingen av 
groupware. Många användbara applikationer, som till exempel ordbehandlingspro-
gram, kan sägas stödja grupparbete, men är ändå inte groupware. Ett ordbehandlings-
program kan tillåta att flera användare får tillgång till och kan ändra ett dokument se-
kventiellt. Ett kollaborativt skrivprogram stödjer arbete med ett dokument som en 
gruppaktivitet om det tillåter att olika personer skriver i dokumentet samtidigt, om det 
identifierar vilken person det är som ändrar dokumentet, eller om det interagerar med 
användaren beroende på personens roll – som huvudförfattare, medförfattare, eller re-
daktör (Grudin, 1989). 

4.2 Groupware – att misslyckas 
Det har satsats mycket arbete och pengar i betydande groupware applikationer som 

sedan inte har nått upp till förväntningarna. Grudin listar några nyckelfaktorer som le-
der till detta misslyckande, som han hämtar från studier av en mötesplanerings appli-
kation (Grudin, 1989). 

Applikationen i sig kan upplevas som misslyckad. Användandet av groupwareapp-
likationer brukar leda till att några personer tvingas till ett merarbete, och dessa perso-
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ner upplever inga direkta fördelar av applikationens användande. Applikationen kan 
också misslyckas om designprocessen inte tar hänsyn till all undantagshantering och 
improvisationen som karakteriserar gruppaktivitet, eller om det bryter mot sociala 
spelregler, hotar politiska strukturer eller påverkar arbetares motivation på ett negativt 
sätt.   

Designprocessen misslyckas, eftersom vi har bristande insikt i hur ”multi-user” 
applikationer fungerar, och beslutsfattare se fördelarna för andra personer i liknande 
ställningar, men underskatter effekterna av det merarbetet som påtvingas andra arbeta-
re (Grudin, 1989). Beslutsfattare litar till sin intuition när det gäller att fördela resurser 
till applikationsutveckling. Intuitionen kan ofta misslyckas när det gäller att förstå dy-
namiken i en situation där en applikation kommer att användas av många olika använ-
dare, med olika arbetsuppgifter och bakgrund, som alla måste delta för att applikatio-
nen ska lyckas.  

Vi har svårt att lära oss av erfarenhet, eftersom dessa komplexa applikationer pre-
sentera oöverstigliga hinder för betydelsefull, generaliserbar analys och utvärdering 
(Grudin, 1989). 

Det finns möjliga lösningar på en del av dessa problem. Man måste försäkra sig 
om att alla får direkta fördelar av att använda applikationen, eventuellt genom att byg-
ga in extra funktionalitet, och se till att antingen minimera eller bygga bort det merar-
bete som applikationen orsakar, eller belöna de personer som påverkas av det.  Gräns-
snitt måste byggas som är anpassade och anpassningsbara till användarens bakgrund, 
arbete, och preferenser. För att bygga bort problem med bristande intuition finns en-
dast en lösning; att utbilda beslutsfattare och utvecklare i riskerna associerade med 
groupware, och resurserna och angreppssätten som behövs för att minska riskerna. Ut-
värdering av groupware behöver ett annat angreppssätt än för applikationer byggda för 
ensamma användare, och detta kräver en etnografisk metodologi (Grudin, 1989). Gru-
dins tänkande när det gäller denna sista punkt tar upp många av de punkter som jag re-
dovisade tidigare i avsnittet om etnologi. Om vi ska stödja grupper som uppvisar nå-
gon större diversitet, måste vi lära mycket mer om hur olika personer arbetar (ibid.). 

4.3 Groupware – att lyckas 
Groupware ligger någonstans emellan ”single-user” applikationer och stora sy-

stem. Det finns sällan något tvång att använda en ”single-user” applikation. Dessa 
byggs med tyngdpunkten på större funktionalitet och för att vara lätta att använda och 
anpassa. Stora system är byggda eller anpassade för en specifik miljö, och har färre 
möjligheter att anpassas till användaren – användaren får anpassa sig till systemet, och 
det finns många användare, inklusive en del som inte tycker om systemet eller inte drar 
någon fördel av det. För att lyckas med introduktionen av ett stort system krävs det att 
ledningen ”backar upp” systemet – att användandet blir obligatoriskt. Groupware lik-
nar stora system, genom att det finns många användare, och det kan bli blandade reak-
tioner när applikationen introduceras, och det har påståtts att groupware kan lyckas en-
dast om användandet tvingas fram. Å andra sidan är det så att den mindre kostnaden 
för groupware, jämfört med större system, gör att den blir mindre synlig i en organisa-
tion. Därmed finns mindre chans att ledningen kommer att engagera sig i att propagera 
för groupwareapplikationer och funktioner. Det finns däremot andra faktorer som gör 
att groupwareapplikationer faktiskt lyckas, som kom fram i en studie för att studera en 
rådande situation jämfört med situationen några år tidigare (Grudin & Palen, 1995). 

• Det måste finnas en informationsinfrastruktur, som inkluderar nätverk, 
mjukvara, support och ett beteende som innebär att användarna är bekvä-
ma med teknologin och är villiga att använda den. 
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• Produkterna har mognat. Applikationer har fått utökad funktionalitet med 
tiden, och detta har självklart påverkat benägenheten att använda dem. 

• Grafiska gränssnitt har gjort att applikationer är lättare och trevligare att 
använda. Små gränssnittsdetaljer kan påverka personer som annars inte har 
en speciell benägenhet att använda en applikation. 

• Grupptryck är en stark faktor som gör att användandet av applikationer 
sprider sig. Ju fler det är som använder en groupwareapplikation, desto 
svårare blir det att stå utanför. Trycket kan komma från alla håll inom or-
ganisationen, både uppifrån, nerifrån, och från andra på samma nivå. 

 Det visar sig att det går att introducera lyckade groupwareapplikationer i stora or-
ganisationer, även utan att ledningen tvingar fram användandet, med hjälp av använ-
darvänlig funktionalitet och gränssnittsegenskaper som annars associeras med ”single-
user” verktyg. Dessa funktioner kan innebära att en kritisk massa bland användarna 
börjar använda applikationen och att dessa drar med sig andra användare genom 
grupptryck mekanismer (Grudin & Palen, 1995). 

4.4 Att förvandla arbetet genom IT 
Det påstås ofta att informationsteknologi innehåller potentialen att förändra sociala 

organisationer. De har en kapacitet att behandla information som kan göra att gamla 
strukturer för koordination och kontroll blir föråldrade. Trots detta, finns det många 
studier som visar att informationssystem inte uppfyller sin potential, där organisations-
förändringar har varit målet med införandet. Av detta kan man utläsa att organisations-
förändringar inte endast åstadkoms genom införande av nya system med större dator-
kraft, utan beror på en kombination av tekniska och sociala faktorer som endast delvis 
är kontrollerbara. Speciellt när det gäller offentliga organisationer, har det inte påvisats 
att introduktionen av informationsteknologi har lett till några strukturförändringar. 
Tvärtom verkar det så att införandet av IT på lokalpolitisk nivå gynnar redan existe-
rande formella och politiska strukturer (Robey & Sahay, 1996).   

Robey och Sahay utförde en studie av införandet av en ”Geographic Information 
System” (GIS) i två lokala förvaltningar (jag kommer att kalla dem för kommuner). En 
GIS är en typ av datorsystem som samlar, lagrar, visar, analyserar och modellerar na-
turliga och artificiella miljöer, med data som refererar till punkter på jordens yta. 
Rumslig data beskrivs i en GIS genom geografisk position och andra attribut i dator-
läslig form. En GIS innehåller möjligheten att transformera arbetet. Den kan användas 
för att konsolidera arbetet på olika avdelningar som arbetar med olika resurser inom ett 
begränsat geografiskt område, genom att integrera uppgifter som uppmätning, kart-
läggning, design, planering och andra aktiviteter som vanligtvis sker på olika avdel-
ningar. En GIS ger möjligheter att minska strukturskillnader, genom att skära över or-
ganisationsgränser och skapa nya arbetsrutiner för att utföra geografisk analys (spatial 
analysis) (Robey & Sahay, 1996).   

Det hittades stora skillnader i resultaten i de två olika ”kommunerna” och förklar-
ingen till detta handlar om vikten av de subjektiva meningar som tillskrivs informa-
tionsteknologier och implementeringens sociala kontext. När informationssystem de-
signas, utvecklas, implementeras och används, skapas sociala betydelser och tolkning-
ar hos aktörerna. Detta kommer att påverka användandet av teknologin, oberoende av 
teknologins materiella egenskaper. Studier av sociala tolkningar kan ge insikt i varför 
användning av identisk eller liknande teknologi leder till olika sociala konsekvenser 
även i jämförbara organisationer. Bakom denna idé ligger två antaganden; att varken 
mänskliga handlingar eller teknologier har direkt orsaksmässig påverkan på organisa-
tioner, utan eventuella konsekvenser är ett resultat av ”the interplay among computing 
infrastructures, conflicting objectives and preferences of different social groups, and 
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the operation of chance”; att teknologi betraktas som en artefakt som förkroppsligar 
mänskliga ändamål, men att den förblir öppen till tolkningar under implementering 
och användande – informationsteknologier leder ofta till adaptioner, som kallas för 
”reinventions or workarounds” (Robey & Sahay, 1996).   

I sin studie fann Robey och Sahay stora skillnader i hur konsekvenserna av tekno-
logins introducerande tolkades på de två studerade platserna. I den ena kommunen in-
troducerades teknologin som ett distribuerat system och implementerades tillsammans 
med användarna. Spridningen av konceptuell kunskap om teknologin uppmuntrades 
aktivt. Där tolkades systemet som en orsaksmässig agent som förvandlade arbetssättet 
och tog bort organisationsbarriärer mellan olika avdelningar. I den andra kommunen 
introducerades systemet tvärt. Processen kontrollerades av en central dataenhet som 
spred endast procedural information nödvändig för systemoperation. Där rapporterades 
att systemet hade lite organisationsmässig påverkan (Robey & Sahay, 1996). Detta 
stödjer idéerna att en implementeringsprocess som stödjer lärande inom organisationen 
kan höja informationsteknologins förvandlingspotential. Med Robeys och Sahays ord 
”any potential enabler of radical organisational change needs to be understood and 
accepted by those using it before it can be expected to play a transformational role” 
(Robey & Sahay, 1996). 

4.5 Att samla dokument “online” 
Att stödja kooperativt arbete innebär i många fall att stödja arbetet med det som 

Suchman et al kallar för ”working document collections” (Suchman et al, 1996), som 
jag kommer att kalla för arbetsdokumentsamlingar. Dessa, oavsett om de är digitala el-
ler i pappersform, består av dokument som selektivt sparas för framtida referens och 
återanvändande, för användning av både den som skapat dokumenten och av andra. 
Dessa samlingar skapas för långtidsarbete och ibland sällsynt användande, men måste 
ändå vara tillgängliga för det dagliga arbetet, och de fyller ett mellanrum mellan arkiv 
(som ofta lagras på annan geografisk plats) och aktiva dokument (som kan t.ex. lagras 
på skrivbordet). Jag vill även utöka definitionen till att inkludera dokument som är ak-
tiva i olika perioder, men som lagras i en dokumentsamling, för att delas med andra 
under arbetsprocessen, eller för att uppdateras under arbetsprocessen. Det är dokument 
som underhålls gemensamt inom en projektgrupp och som tjänar som en delad resurs 
för gruppens arbete (Trigg et al, 1999). 

Att arbeta med arbetsdokumentsamlingar innebär att lägga till nya dokument; att 
ändra gamla dokument, och eventuellt att rensa ut och reorganisera – att kasta dubblet-
ter och föråldrade dokument; att flytta dokument mellan olika mappar; att lägga ihop 
eller ta bort mappar. Att återanvända dokumenten i samlingen innebär att söka och 
bläddra bland dokumenten, samt att förändra och integrera funna dokument i aktuellt 
arbete (Suchman et al, 1996).   

Det har påståtts att när ett dokument inte längre har en omedelbar användning, när 
dess direkta syfte är utfört, har dokumentets värde sjunkit. Faktumet att dokumentet 
behålls har mest att göra med den administrativa processen, som inte kan bestämma att 
dokumentet ska slängas. Trigg et al menar däremot, att inom många organisationer be-
hålls dokument för att de har ett potentiellt värde i organisationens dagliga arbete, och 
att dokument är kritiska till arbetets och arbetsgruppens effektivitet. Problemet som 
arbetarna ställs inför, är hur arbetsdokumentsamlingar ska organiseras för att underlät-
ta processen att finna ett dokument när det behövs (Trigg et al, 1999).  
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4.6 Att utveckla Groupware för planeringsarbetet 
Eftersom det arbete som jag har studerat på Samhällsbyggnadskontoret handlar 

mycket om kollektivt arbete är det viktigt att förstå vad det innebär att utveckla 
groupware, och förutsättningarna för att det ska lyckas – eller misslyckas.  

Som det påpekas, är det viktigt att undvika att användare känner sig påtvingade att 
använda ett verktyg som de upplever orsakar ett merarbete utan att ge fördelar. Det är 
också viktigt att ta hänsyn till undantag, improvisationer och skiftande roller inom en 
arbetskollektiv. Alla faktorer som Grudin tar upp som faktorer till varför groupware 
misslyckas talar för användandet av PD, CSCW och Etnografiska metoder i systemut-
veckling, som tar hänsyn till användarnas work practices, istället för att använda mera 
traditionella kravframtagningsmetoder. Även faktorerna för att groupware ska lyckas 
talar för samma metoder. Till exempel skräddarsy ett gränssnitt för individuella an-
vändare, att bygga upp en informationsstruktur genom att aktivera alla delar i en orga-
nisation, likaså att inspirera grupper av användare att faktiskt använda applikationer. 

Som det påpekas när det gäller Robey & Sahays studie, kan samma system använ-
das på flera olika sätt, beroende på hur det används och implementeras, och hur det in-
förlivas i en work practice. Detta har definitiva implikationer för en studie som min, 
och även detta faktum återspeglar tankarna om PD som förekom tidigare i min rapport. 
Vikten av användarmedverkan påpekades, i relation till maktstrukturer och möjligheter 
till en lyckad introduktion av nya teknologier. Om det är viktigt att användare måste 
förstå och acceptera ”any potential enabler of radical organisational change” (Robey 
& Sahay, 1996) måste det vara en förutsättning att användarens work practice tas med 
i utformningen och implementeringen av systemet. 

När det gäller att hantera dokumentsamlingar känns detta också högst relevant i 
mitt fall, där mycket av arbetet handlar om att samla och söka bland arbetsdokument, 
inte minst dokument som till synes inte längre är aktiva. Jag vill relatera detta till den 
”process memory” som nämndes i stycke 3.5, som är nödvändig för att fatta beslut i 
individuella fall. I mitt fall kompliceras även bilden av faktumet att dokumenten ska 
göras tillgängliga för ett brett spektrum av användare i en distribuerad miljö. Detta är 
på alla sätt ett exempel på groupware, och för att utveckla sådana system ställs höga 
krav på att förstå användarens vardagsarbete. 
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5 METODBESKRIVNING 
Vilka metoder är då användbara för att finna svaret på mina två forskningsfrågor? 

Min första fråga, hur man designar för integration, kan besvaras genom att utföra etno-
grafiska studier, med fältarbete för att förstå work practice och informera designpro-
cessen. Min andra fråga, om metoder som PD och etnografi är lämpliga metoder för att 
designa integrationen, måste studeras genom att faktiskt utföra metoderna. Man angri-
per frågan genom ”action research”, genom att utföra metoderna och reflektera över 
processen och resultaten. Detta innebär att använda sig av flexibel forskningsdesign, 
att utföra fältarbete, observera och intervjua. Det är en komplicerad miljö att studera, 
och då är det viktigt att dokumentera och analysera det resulterande materialet, inte 
endast för designändamål utan även för att svara på forskningsfrågorna. 

Jag har använt mig av ostrukturerade intervjuer med personal på Samhällsbygg-
nadskontoret och observationer av arbetsmetoder där jag har antecknat och i vissa fall 
spelat in ljud. Alla anteckningar och transkriptioner av ljudspår har sedan skrivits i en 
fältlogg, som jag sedan har läst och analyserat för att söka efter viktiga detaljer och 
återkommande teman. Jag har även återkommit till intervjupersonerna för att kontrol-
lerar detaljernas riktighet. 

Eftersom ett etnografiskt arbetssätt var nytt för mig fick jag förlita mig på två 
böcker, förutom på annat teoretiskt material som rör området etnografi och design i 
stort. Den ena var Colin Robsons ”Real World Research” (Robson, 2002), och den an-
dra var Margot Ely et al, ”Doing Qualitative Research: Circles Within Circles” (Ely, 
1991).  Mycket av materialet i detta kapitel är baserat på dessa två verk, som gav mig 
en någorlunda fast grund att stå på, i ett område som jag upplevde många gånger som 
ett gungfly. Denna känsla kanske märks i rapporten, med ett ibland trevande sätt att 
använda terminologin, fast jag har försökt hålla mig till ett konsekvent sätt att benäm-
na saker och metoder. 

Jag tror att faktumet att mitt arbete ingick i ett större projekt gjorde det lättare att 
arbeta på detta sätt. Flera av deltagarna var insatt i projektarbetet och hade en viss 
vana, trots initial förvåning, att allting spelades in för att skrivas upp och analyseras i 
ett senare skede. Ingen reagerade öppet negativt. 

5.1 Flexible research design  
Robson talar om ”Flexible research design”, i motsats till ”Fixed research design”, 

där andra talar om Kvalitativ och Kvantitativ forskning. I princip kan kvalitativ forsk-
ning även använda sig av kvantitativa metoder, men angreppssättet karakteriseras av 
ett mått av flexibilitet i forskningsmetoderna, där relativt lite är specificerat i förväg, 
och där designen uppstår och växer fram under perioden med datainsamling. Kvantita-
tiva angreppssätt, däremot, kräver en fast definition av forskningsdesignen före datain-
samling. Därför används etiketterna ”Flexible” och ”Fixed” (Robson 2002). ”Flexible 
research design” introducerar ett mått av reflexivitet i forskningsprocessen – att man 
reflekterar under hela processen, och därmed påverkar forskningens riktning under ti-
den som den pågår. 

Vilken forskningsskola man än tillhör är det viktiga ändå att ha en vetenskaplig at-
tityd till sitt arbete, som betyder att arbetet utförs systematiskt, etiskt och med skepsis. 
Systematiskt innebär att man tänker noga på vad man gör, och hur och varför man gör 
det, speciellt när det gäller vilken slags observationer man gör, omständigheterna kring 
dem, och rollen man själv spelar. Etiskt betyder att man följer en uppförandekodex, 
som försäkrar att alla som deltar i studien eller påverkas av resultaten får sin integritet 
skyddad.  Skepsis innebär att man måste utsätta sina idéer för möjliga motsägelser, 
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och att man måste utsätta observationerna och slutsatserna för granskning, både av sig 
själv och av andra (Robson, 2002). 

Min studie kan karakteriseras som en ”Case Study”, eller fallstudie, som betyder 
att fallet är själva situationen, individen, gruppen eller organisationen som man är in-
tresserad av.  

Case study is a strategy for doing research which involves an empirical in-
vestigation of a particular contemporary phenomenon within its real life 
context using multiple sources of evidence. (Yin, citerad av Robson, 2002) 

 Robson gör skillnad mellan en Case Study och Etnografiska studier, men menar 
att även om etnografi är ett distinkt angreppssätt kan det ändå användas i en Case Stu-
dy. En Case Study kan närmas genom ett etnografiskt sätt (Robson, 2002). 

5.2 Att vara observatör 
Det finns diametralt motsatta typer av observation. Den ena typen är ”Participant 

observation”, eller observation som deltagare, och den andra är ”structured observa-
tion”, eller strukturerad observation. Den första typen är en kvalitativ stil med rötter i 
antropologiskt arbete, medan den andra är en kvantitativ stil som har använts på ett an-
tal olika områden. ”Participant observation” är en metod som ofta används i ”Flexible 
design research”, speciellt där man följer ett etnografiskt angreppssätt (Robson, 2002). 
När jag pratar om observatörsrollen i fortsättning menar jag rollen som ”participant 
observer”. I ”Participant Observation” är det svårt att skilja på fasen där data samlas in 
och fasen där data analyseras, eftersom analys sker samtidigt som data samlas in och 
på så sätt påverkar utformningen av datainsamlandet (Robson, 2002). Detta är måttet 
av reflexivitet som jag nämnde tidigare i kapitlet. 

Det finns olika sätt att karakterisera rollen som observatör, beroende på dennes sta-
tus i fältet. Beskrivningen som bäst passar in på min roll i projektet är Robsons ”The 
Participant as Observer”, eller Observatören som Deltagare. Detta innebär att det är 
klart för gruppen från början att observatören är just en observatör, och att han då för-
söker skapa ett nära förhållande med medlemmar i gruppen. Detta innebär, förutom att 
observera, att man även kan be medlemmarna i gruppen att förklara olika aspekter av 
händelser och skeenden (Robson, 2002). Min roll liknade även det som karakteriseras 
av Ely et al som ”Privileged Observer”, en person som är känd och har en viss tillit i 
miljön, och som har lätt att få tillgång till kontextuell information (Ely, 1991).  

Man deltar även i sin roll som observatör. Själva observationshandlingen påverkar 
det som observeras. Hur diskret man än är påverkar man det som man studerar, och 
detta stämmer för både kvalitativ och kvantitativ forskning. Enligt Ely (Ely, 1991) är 
det är viktigt: 

• that we participate as closely as possible in line with the needs of our 
study 

• that we make ourselves as aware as possible of the ripples caused by our 
participation 

• that we attempt to counter those ripples that might hinder the participant 
observer relationship, and, hence, the study 

• that we describe in the study both what worked and what did not 

Att vara pålitlig som observatör är viktigt av många anledningar. Forskningen 
måste bedrivas på ett rättvist sätt, och resultaten måste så långt som möjligt återspegla 
de studerades erfarenheter. Processen måste baseras på etiska principer för datainsam-
ling och analys, av hur slutsatser kontrolleras, av hur deltagarna engageras, och av hur 
resultaten kommuniceras (Ely, 1991).  
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5.3 Datainsamling och Dokumentation 
Som regel utförde jag ostrukturerade intervjuer, vilket betyder att man har ett all-

mänt intresseområde, och att man låter samtalet utveckla sig inom detta område (Rob-
son, 2002). Detta kan också beskrivas som informella intervjuer och intervjuer utförda 
i samband med deltagande/observationer är oftast av denna typ. De utvecklas ifrån en 
situation och sker med mindre planering än formella intervjuer, förutom att planering-
en redan har skett i samband med analys av fältmaterialet. Det huvudsakliga syftet 
med en intervju är att lära sig hur världen ser ut genom den intervjuades ögon, att lära 
sig hur de organiserar sitt beteende. När man spelar in material är det också viktigt att 
den intervjuade ger sitt tillstånd, och att man förklarar hur man arbetar för att skydda 
anonymiteten och den personliga integriteten hos den intervjuade (Ely, 1991). 

Mina första intervjuer, innan jag bestämde mig på vilken del av arbetet på kontoret 
jag skulle koncentrera mig på att studera, utförde jag utan hjälp av inspelningsutrust-
ning. Jag antecknade svar i ett skrivblock och dessa svar använde jag sedan för att 
skriva in detaljerna i min fältlogg. Ibland hade jag med mig en lista med uppföljnings-
frågor, med punkter som jag behövde få mera klarhet i efter att ha studerat mina tran-
skriberingar och gjort analys av mitt arbetsmaterial. 

När jag hade bestämt mig för vilket område av verksamheten jag ansåg som cent-
ralt och viktigast att undersöka vidare, övergick jag till att spela in sessionerna på digi-
tal minidisk, samtidigt som jag skrev några anteckningar för hand. Då kan man säga att 
rollen som observatör tog överhand, över att vara intervjuare. Sessionerna transkribe-
rades sedan till min fältlogg, och lästes igenom för att hitta olika punkter och teman 
som jag utgick ifrån i mina fortsatta intervjuer och i mitt analysarbete. 

I slutet av mitt fältarbete höll jag en designworkshop tillsammans med tre personer 
från Samhällsbyggnadskontoret som arbetade mycket med detaljplaner. Denna work-
shop filmades, och all dialog skrevs in senare i fältloggen för analys. 

5.4 Intervjuer och ”Situated” Intervjuer 
Jag började med att träffa Stadsarkitekten och Planarkitekten, tillsammans med 

min handledare och min uppdragsgivare från Högskolan, för att diskutera förutsätt-
ningar för mitt arbete och för att förankra mitt arbete på Samhällsbyggnadskontoret. 
Det var att skaffa en typ av ”gatekeeper” (Ely, 1991) som kunde underlätta min väg in 
till studieplatsen.  

Nästa steg var att jag ensam träffade Stadsarkitekten och Planarkitekten för att för-
söka få en överblick på arbetet som bedrevs på Samhällsbyggnadskontoret, vem som 
arbetar där och i stora drag vilka uppgifter som utfördes. Detta var viktigt för mig för 
att kunna skaffa mig bakgrundsinformation om arbetsplatsen och några av uppgifterna 
som utfördes där. Det gav mig också tillfälle att bli introducerad för personalen på 
kontoret i samband med en kafferast. På eftermiddagen satt nästan alla som arbetade 
på kontoret och några andra som har nära kontakter med arbetet, på avdelningens eget 
fikarum. Jag blev presenterad av Stadsarkitekten som student från Högskolan, och fick 
tala om vem jag var och vilka min uppgift var. Det var ett bra tillfälle att låta alla se 
vem jag var och även om mina egna idéer om mitt arbete var vid det tillfället ganska 
vaga var det ett bra tillfälle att tala om hur jag skulle arbeta; att jag skulle komma att 
intervjua olika medarbetare på kontoret. 

Nästa möte var tillsammans med Planarkitekten och det visade sig att han blev den 
person vars arbete jag kom att följa mest. Detta möte fungerade också som en orienter-
ing över arbetet i stort som pågår på Samhällsbyggnadskontoret.  
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Fortsättningen på mitt fältarbete blev, att jag träffade alla som arbetade på konto-
ret. Jag utförde intervjuer för att få information genom mina frågor, och samtidigt för-
sökte jag observera det faktiska arbetet som pågick, i den mån det gick att göra så. 

Alla dessa första intervjuer bedrev jag som ostrukturerade intervjuer och jag an-
tecknade svar i ett skrivblock som jag sedan förde över till min fältlogg. 

När jag var klar med min första intervjurunda och efter diskussioner med min 
handledare, kom jag fram till att det var detaljplansarbetet som jag ville studera närma-
re som ett centralt tema i mitt arbete. Beslutet baserades på flera faktorer. Dels berodde 
det på att arbetet med översiktsplanen, som var ett av områden som det arbetades 
mycket med under våren 2003, inte riktigt passade med min tidsplan utan skulle fort-
sätta även under hösten när mitt arbete skulle vara avslutat. Dels berodde det på att jag 
såg detaljplansarbetet som en samlande punkt i Samhällsbyggnadskontorets verksam-
het. Detaljplanerna används som underlag i bedömningar av bygglovsansökningarna, 
och förbättringar i presentationsmetoderna för detaljplanerna skulle även underlätta ar-
betet med bygglovsansökningarna. Jag tyckte också att arbetet berörde många intres-
santa områden som integrering av olika medier, samarbetet mellan olika aktörer, del-
ning och uppdateringar av dokument. 

Med detta som utgångspunkt fortsatte jag mina sessioner, fast nu med tyngdpunk-
ten på rollen som observatör. Jag fick följa det praktiska arbetet med att starta ett de-
taljplansarbete som gällde ett visst område inom den aktuella staden, och fick observe-
ra och ställa frågor omkring processen fram till det att ärendet skulle lämnas ut till 
Samråd. Det var nu som jag övergick till att spela in alla sessioner på digital minidisk. 
Arbetet med planen utfördes under mina observationer i flera sessioner, som skedde 
med några dagars mellanrum. Arbetet lades åt sidan under dessa mellanperioder för att 
återupptas nästa gång jag besökte kontoret. Det mesta av materialet fick jag genom att 
följa Planarkitektens arbete, men jag utförde också en session tillsammans med 
Nämndsekreteraren för att få klarhet i diarieföringsprocessen. Alla dessa sessioner 
transkriberades senare till fältloggen. 

När alla intervjuer och observationer var klara, och jag tyckte att jag hade bildat 
mig en bra uppfattning om arbetet och kommit fram till ett antal punkter som jag tyck-
te utmärkte processen, bestämde jag att jag ville utföra en Design Workshop tillsam-
mans med några av personalen på kontoret, och fick tillstånd att ordna detta. 

5.5 Design workshop 
Jag höll en designworkshop tillsammans med tre medarbetare på Samhällsbygg-

nadskontoret, för att undersöka hur ett framtida system kunde utformas, och för att ta 
fram visioner om hur arbetet kunde bedrivas i framtiden för att utnyttja de möjligheter 
som informationsteknologi erbjuder. 

Detta gjorde vi i en form som liknar Future Workshop, som är en teknik som ur-
sprungligen utvecklades för medborgargrupper som ville påverka stadsplanering, mil-
jöskydd och liknande. Det är en teknik för att hitta möjliga lösningar till gemensamma 
problem bland en grupp människor. Bakgrundsprincipen är, att skapa en kritik av den 
nuvarande situationen, genom en strukturerad ”brainstorming” för att sedan omvandla 
denna kritik till en konstruktiv vision, att utvärdera visionerna med avsikt att se vad 
som kan realiseras, och att försöka implementera dessa visioner (Mogensen, 1991). 
Processen i en Future Workshop kan delas in i tre faser [USOR]: 

• Kritikfasen, som ska ta fram specifika frågor och problem i nuvarande ar-
betspraktik. 

• Fantasifasen, som tillåter att deltagarna föreställer sig hur arbetet kunde se 
ut om arbetsplatsen förändrades. 
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• Implementeringsfasen, som fokuserar om vilka förändringar är realistiska 
att fullfölja och vilka resurser som skulle behövas. 

In en Future Workshop börjar man med att samla deltagarna, som ska vara perso-
ner i direkt kontakt med det nya systemet eller den nya arbetsmiljön, och personer som 
är väl insatta i den nuvarande arbetsmiljön. I kritikfasen får deltagarna prata fritt om 
arbetssituationen, med fokus på dess negativa sidor vilka de vill förändra. Detta ska 
vara en fri diskussion där synpunkter inte ska ifrågasättas eller försvaras. I Fantasifa-
sen är resultaten från Kritikfasen omvandlade till positiva idéer. En lista med önskvär-
da förändringar tas fram genom att man föreställer sig hur arbetsplatsen kan förändras. 
Återigen ska alla kunna prata fritt, utan begränsningar vad gäller resurser eller verklig-
heten. I Implementeringsfasen ska man utvärdera ett antal idéer från fantasifasen, vad 
gäller hur realistiska dessa är och vilka resurser det skulle behövas för att implemente-
ra dem. Detta ska presenteras som resultatet av workshopen [USOR]. 

Det fanns tre deltagare i workshopsessionen. Det var Gösta, Daniel, och Helen. De 
två sistnämnda hade deltagit i liknande workshopsessioner i samband med e-
government projektet som bedrevs i samband med publiceringen av Översiktsplanen, 
men Gösta hade inte varit med i någon workshop.  

Utförandet av workshopen följde inte precis formen som det anges ovan, men jag 
utgick ifrån de generella principerna. 

Som en förberedelse för workshopen skickade jag ut ett utdrag5 ur Vannevar Bush 
text ”As We May Think” (Bush, 1945) till deltagarna. Denna skulle fungera som inspi-
ration. Ett sätt att visa hur man kunde uttrycka önskningar som egentligen var långt 
före sin tid, men som till stor del har förverkligats på många sätt. 

Kritikfasen ersattes egentligen av mina arbetsplatsstudier, där jag tror att tankar 
om arbetssituationer och arbetsmetoder hade väckts av chansen att reflektera över hur 
man arbetar och vad man arbetar med, och av att läsa texten som jag hade skickat ut 
till deltagarna några dagar innan workshopen. 

Vi tog mest vara på Fantasifasen, där deltagarna fick fantisera fritt om hur arbetet 
kunde bedrivas i en tänkt framtid, med utgångspunkt i det arbete som bedrivs idag på 
kontoret. Här avvek jag också till en del ifrån den rollen som är traditionell som ”sy-
stemutvecklaren” i en Future Workshop, som består av att underlätta och se till att alla 
får komma till tals. Jag tog istället till en viss del rollen som ”provokatör”, vilket inne-
bär att aktivt framkalla och aktivt ingripa på innehållsnivå (Mogensen, 1991). Detta 
innebar att jag ibland påverkade deltagarna till att tänka på vissa aspekter av arbetet 
och arbetsprocessen. Denna påverkan behövdes däremot väldigt lite, eftersom diskus-
sionen flöt på ett bra sätt och behövde väldigt lite styrning. 

Arbetet i fantasifasen skulle stödjas med hjälp av ”mockups”. Ordet mockup, eller 
som det ibland stavas mock-up, är egentligen ett engelskt ord som i vid bemärkelse be-
tyder modell, men kan även betyda efterapning, eller imitation. Som arbetsmaterial för 
produktion av sina mockups hade deltagarna tillgång till papper, pennor, klister, tejp 
och liknande material. Idén var att producera artefakter som skulle symbolisera ett 
gränssnitt i ett framtida datorsystem för att arbeta med detaljplaner. Dessa mockups 
blir till designartefakter, vilka ska betraktas som medel att underlätta för användare 
och utvecklare att diskutera och uppleva nuvarande situationer och föreställa sig fram-
tida situationer. Att utnyttja metoder för ”design-by-doing”, såsom mockups, är ett sätt 
för vanliga användare att använda sina praktiska kunskaper när de deltar i utvecklings-
processen. I ”design-by-doing” kan användaren uttrycka både sin praktiska förståelse 
och sin ”propositional knowledge”, som kan beskrivas som någonting man vet, och 
kan uttrycka verbalt, utan att det nödvändigtvis är mera reflekterad än en praktisk för-
ståelse (Ehn, 1991). Under workshopens gång försökte jag få deltagarna att producera 

                                                      
5 Se bilaga 5. 
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mockup material, för att jag skulle kunna få ett material för att kunna illustrera resulta-
ten av workshopen. Hur det gick återkommer jag till i resultatdelen av rapporten. 

Det viktigaste syftet med workshopen var att gå igenom Fantasifasen, för att få 
fram framtidsvisionerna och utforma ett sådant mockup material. Vi fortsatte därför 
inte till Implementeringsfasen. 

Hela workshopen spelades in på en stationär digital videokamera. Samtidigt skrev 
jag anteckningar för hand som stöd för minnet och för att underlätta analysarbetet. 
Filmen spelades sedan över på VHS-band och jag transkriberade all dialog till fältlog-
gen, för att användas som analysmaterial.  

5.6 Hur användes Fältloggen? 
Bland det första jag gjorde i mitt projektarbete var att upprätta en fältlogg. En fält-

logg är förvaringsplats för allt som samlas in genom observationer och intervjuer. Det 
är fältloggen som innehåller all tillåten data; om någonting inte finns i loggen har det 
inte hänt. Det måste innehålla detaljerade beskrivningar av situationer och vad som sa-
des och gjordes av deltagarna.  (Ely, 1991).  

Så snart som möjligt efter mina intervjuer och observationer skrev jag en redogö-
relse i fältloggen. I början av projektet innebar det att renskriva mina anteckningar, 
som jag hade skrivit för hand i ett skrivblock, samtidigt som jag hade intervjuat och 
observerat. Senare i processen innebar det att transkribera ljudupptagningar som spela-
des in på digital minidisk. Loggen måste läsas igenom kort efteråt för att lägga till de-
taljer, och för att försäkra sig att loggen är begriplig och att man skriver vad man me-
nar (Robson, 2002). 

Fältloggen skrevs som ett Word-dokument, med breda marginaler och numrerade 
rader. Marginalerna var för att få plats med kommentarer till den löpande texten. Dessa 
kommentarer utgjorde resultatet av mitt analysarbete.  Jag försökte inkludera fem typer 
av kommentarer i loggen: 

• Löpande beskrivningar. Specifika beskrivningar av händelser, och vilka de 
inblandade var. 

• Tidigare glömt material. Saker som man minns senare när man läser ige-
nom materialet. 

• Idéer om tolkningar. Anteckningar som erbjuder en analys av situationen, 
både gällande forskningssituationen och kompletterande och expanderan-
de material. 

• Personliga intryck och känslor. Ens egna subjektiva reaktioner. 

• Påminnelser att leta efter tilläggsmaterial. (Lofland & Lofland, i Robson, 
2002). 

5.7 Analysprocessen 
Min metod kan bäst betecknas som etnografiskt inspirerad. Det etnografiska an-

greppssättet är typiskt explorativt, och är en upptäcktsmetod, väl anpassad till en studie 
av det som man är obekant med, det nya och annorlunda. Robson citerar Wolcott, som 
menar att det finns tre steg, när det gäller analys och omvandlingen av data i en etno-
grafisk studie; dessa är: En beskrivning av gruppen som delar en kultur; analyser av 
kulturens teman; och tolkningar (Robson, 2002). För att åstadkomma dessa tre steg 
finns det tre huvudsakliga uppgifter, som jag försökte följa i mitt analysarbete med 
fältloggen: 
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• Att tänka. Man får försöka göra någonting vettigt av en stor mängd mate-
rial, och enda sättet att göra detta är att tänka på materialet och vad det har 
att berätta, och sedan översätta tankarna till anteckningar som länkas till 
källorna eller analyserna. 

• Att utveckla kategorier. Man måste kategorisera data för att påtvinga nå-
gon typ av ordning på det, och det är fritt fram att skapa egna kategorier. 
De kan t.ex. ha sitt ursprung i tidigare erfarenheter, eller från litteraturen. 

• Progressiv fokusering. Forskningsfrågorna bör bli mer utvecklade och 
tydligare när datainsamling och analys fortsätter. Forskningen bör fokuse-
ras mera, på ett sätt som kan beskrivas som en tratt. Det bör bli ett skifte 
från att beskriva händelser till att tolka. (Robson, 2002) 

Ett viktigt verktyg, såsom framgår av punkt två ovan, både i sättet att organisera 
data, och för att upptäcka betydelsen av materialet, är att finna kategorier i materialet. 
Ett vanligt sätt att arbeta är att försöka få fram teman som visar sig i materialet. Ett 
tema kan beskrivas som ett uttryck av någon viktig mening som dyker upp i den största 
delen av de relevanta data, eller som finns i en liten del av all data men som har stor 
emotionell vikt eller faktamässig tyngd (Ely, 1991). Detta försökta jag göra ändå från 
början, när jag skrev loggen, när jag läste igenom för at få en förståelse för materialet, 
och när jag läste igenom materialet för att förbereda mig för fortsatta intervjuer. 

Enligt Ely et al, är analys av loggen att utvinna den innersta meningen ur källdata, 
att reducera det och kombinera det, så att läsaren kan dela forskarens slutsatser. Den 
slutgiltiga analysen ska ske när forskaren har lämnat fältet och är ensam (Ely, 1991). 
Det är klart att man arbetar inte endast med analysprocessen efter det att materialet var 
insamlat, eftersom analys och tolkning måste ske även när man är mitt upp i undersök-
ningen. Detta krävs då data i en obearbetad form inte talar klartext, utan meningen 
måste lockas fram ur materialet. Tolkningsgrunder är ofta ett resultat av processen och 
produkterna av analysen och idéer rörande tolkningar dyker ofta upp mitt under ana-
lysprocessen (Robson, 2002). Det är ändå bara när man känner att fältarbetet har nått 
sitt slut som den slutgiltiga analysen kan göras.  

När fältarbetet har nått slutet är ofta en punkt som det råder debatt om. En traditio-
nell etnografisk undersökning utmärks av att det pågår under lång tid, men ofta är det 
så att projektet själv har ett begränsat tidsrymd och då är det själva projekttiden som 
sätter stopp för fältarbetet. Annars kan man säga att det är dags att avsluta när det upp-
står dataredundans, när data, teman, fakta och exempel upprepar sig och när det finns 
en känsla av att det är dags att avsluta. Det är ändå viktigt att känna att man har möj-
lighet att återvända till fältet, eftersom det händer att överraskningar dyker upp under 
analysarbetet när man har lämnat fältet (Ely, 2002). 

Mina fältstudier avslutades i samband med workshopen om detaljplanen som re-
dovisades ovan. Efter det tog slutanalysen vid, med genomläsningar av materialet i 
loggen, samtidigt som jag läste den teoretiska bakgrunden. Detta har resulterat i denna 
rapport. Även om rapportskrivning började tidigt i processen har ändå mycket av arbe-
tet skett i loggen (och ännu mera i mitt huvud, där idéer och tankar har haft en tendens 
att dyka upp precis när de ville), och det var bara mot slutet som rapporten började ta 
form. Då kändes det tryggt att ha allting samlat på ett lättåtkomligt sätt i loggen, där 
det gick att se kommentarer, läsa funderingar, se förslag på olika teman, och hämta ci-
tat som stöd för dessa. 

5.8 Reflektioner över PD och Etnografi i designkontexten 
Med allt detta som bakgrund, vad kan jag då säga om hur jag har arbetat, och vad 

det har inneburit för min forskningsfråga? Här ska jag försöka reflektera över vad jag 
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egentligen har gjort, och hur jag har arbetat. Detta är viktigt, eftersom det berör kärnan 
i mitt arbete; genom att dokumentera vad jag har gjort, hur jag nådde fram till design-
idéer, riktlinjer och aspekter av design som måste beaktas i processen kan jag reflekte-
ra över metodfrågor. 

Hur kan man då karakterisera det som jag har gjort; är det etnografi, eller design, 
eller etnografiskt inspirerad design, eller etnografiskt inspirerad kravframtagning? Det 
är nog denna i del av rapporten som det har varit svårast för mig att formulera vad jag 
vill uttrycka. Det beror på en uppdelning av arbetet, som hör ihop med de två olika ni-
våerna på mitt arbete och mina två forskningsfrågor, och svårigheten att hålla isär des-
sa två olika nivåer. 

Som jag skrev i introduktionen berörde mitt arbete två olika aspekter. Den ena frå-
gan berör vad som krävs för att designa integrationen i en arbetsmiljö som karakterise-
ras av olika applikationer, work practices, och medier. Den andra frågan handlar om 
vilka metoder som krävs för att utforma designprocessen för att nå fram till en sådan 
design. 

Detta har inneburit att jag hela tiden har arbetat på två olika nivåer; både som de-
signer och som forskare. Jag har varit aktiv i designprocessen genom mina intervjuer 
och observationer, samtidigt som jag har påverkat genom mina aktiviteter. Jag har an-
vänt Etnografi för att förstå arbetet och för att nå fram till designidéer. Samtidigt har 
jag använt Etnografi som ”Action Research”. Jag har varit en sorts ”Participant as Ob-
server” och haft rollen som ”Privileged Observer”. Jag har arbetat med en designpro-
cess och använt mig av Participatory Design och Etnografi. Här finns reflexiviteten, 
där insamlingen och analysen av data har skett samtidigt, vilket naturligtvis påverkar 
utformningen av datainsamlandet. Mina tankar och mitt arbete har påverkats av det 
analysarbetet, reflektioner över processen och skrivarbetet, som har pågått samtidigt 
som mina fältstudier. Detta har förstås påverkat designprocessen. 

Jag har försökt svara på två frågor samtidigt och analysprocessen har också pågått 
på två olika nivåer. Det har orsakat vissa svårigheter. Min fältlogg är ett resultat av en 
etnografisk studie, men jag har läst igenom den som en designer och har använt mate-
rialet där för att ta fram designidéer. På så sätt har jag arbetat med etnografiskt inspire-
rad design. Jag har inte arbetat med etnografi, utan med design. Men mina aktiviteter 
har även pågått på en annan nivå. I relation till metodfrågan har målet inte varit att för-
stå hur Samhällsbyggnadskontoret arbetar för att utveckla ett system, utan målet har 
varit att förstå hur man kan använda rika bilder, det rika material som är ett resultat av 
mina fältstudier, i en designprocess. Designworkshopen var egentligen inte en ren de-
signaktivitet utan hörde till action research. Jag har analyserat mitt material, i form av 
min fältlogg och mina ljud- och bildupptagningar, för att svara på min metodfråga, och 
för att analysera om de metoder som jag har använt är adekvata för att designa system i 
den komplicerade miljön som jag studerade. 

Som jag tror framgår av det som jag har skrivit här, har jag ibland haft svårt att 
hålla isär mina olika roller i projektet; när är jag en designer och när är jag en forskare? 
Vilka metoder hör till vilken del? Vilken roll antar man när man utformar och analyse-
rar sina slutsatser? Kanske bidrar detta till att forskningsområdet fortfarande är så pro-
blematiskt, och att det fortfarande debatteras och forskas så mycket på området. Det är 
kanske så att det finns mycket arbete kvar att göra innan området antar en fast form 
och innan metodfrågorna är ordentligt utredda. Jag hoppas ändå att detta arbete hjälper 
till att klargöra området lite till.  
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6 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET  
 Fram tills nu i rapporten har jag skrivit om vad andra har skrivit. Detta har varit 

nödvändigt för att nå hit, för att få en bättre förståelse för det som jag kommer att titta 
på nu. Denna del är baserad på mina fältstudier på Samhällsbyggnadskontoret i en 
mindre Sydsvensk kommun under våren och försommaren 2003, där jag fick följa ar-
betet med ett detaljplansärende. Nu ska jag titta på det fallet, som jag har försökt ano-
nymisera så gott jag har kunnat. 

6.1 Plats och personal 
Samhällsbyggnadskontoret hör till en Sydsvensk kommun med ca 28 000 invåna-

re. Kontoret är inrymt i stadshuset, som är ett tvåvåningshus. Ett stort bokträd växer 
utanför, som är kvar sedan tiden när marken hörde till en parkanläggning. Ingången till 
huset ligger till höger när man närmar sig huset ifrån vägen, och när man kommer in i 
byggnaden finns en stor ingångshall, med reception och medborgarserviceavdelning 
till höger. Hallen sträcker sig genom hela huset, med olika sammanträdesrum till hö-
ger, trappor till övervåningen och ingångar till olika korridorer till vänster. Längs alla 
korridorer ligger olika kommunala avdelningar, där alla arbetsrum som hör till en viss 
avdelning är grupperade tillsammans. Det hänger olika konstverk på korridorernas 
väggar. Halvvägs längs hallen ligger ett kaféområde, där de flesta i stadshusets perso-
nal sitter och fikar på förmiddagen, mellan 9.30 och 10.00. Då är ingångarna till de 
olika korridorerna låsta för besökare. Detta är en plats där många informella möten och 
diskussioner sker. 

Mitt emot kaféområdet ligger korridoren där Samhällsbyggnadskontoret ryms (Se 
fig. 4). När man går igenom dörren känns korridoren lång och mörk, med många olika 
rum på båda sidor. Samhällsbyggnadskontoret ligger längst bort i korridoren, och 
rummen är fördelade på båda sidor om korridoren. Mitt bland rummen finns ett recep-
tionsområde, där man tar emot besök från allmänheten (Se fig. 5). Där finns också en 
anslagstavla där man ställer ut planer som har nått utställningsfasen och annat informa-
tionsmaterial. I samma korridor, i nära anslutning till Samhällsbyggnadskontoret har 
även personalen från Lantmäteriet och Metria sina arbetslokaler. Detta underlättar kon-
takter i arbetet, då dessa personers tjänster används till olika saker i kontorets arbete. 
För en schematisk planritning över kontoret, se Bilaga 6.  

 
Fig. 4. Korridoren, in mot Samhällsbyggnadskontoret. 
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Fig. 5. Receptionsområdet. 

Trots att korridoren in mot Samhällsbyggnadskontoret känns lång och mörk, känns 
rummen ljusa och luftiga, med belysning som tänds när man går in i rummet och 
släcks när men lämnar det. På väggarna i rummen hänger konstverk, kartor och rit-
ningar. Längst in på avdelningen, i en utvidgad del av korridoren mellan två rum, finns 
en plats där personalen sitter tillsammans på eftermiddagen och fikar. Närheten till 
andra medarbetare på kontoret gör att informella samtal och möten sker spontant. När-
heten till andra avdelningar i huset innebär också att det är lätt att träffa personer på 
andra avdelningar för att få svar på olika frågor som dyker upp under arbetets gång. 
Att vandra runt i huset och samla information var således ganska enkelt. Det innebar 
att förflytta sig inomhus, uppför trappor eller längs korridorer, och personalen hade 
god kännedom om vem man skulle prata med i olika ärenden och var dessa personer 
befann sig i huset. 

Det finns två rum på avdelningen som är gemensamma för alla. De används av oli-
ka personer i olika utsträckning, beroende på arbetsuppgifterna. Det första rummet är 
Granskningsrummet (Se fig. 6), som används för att lagra olika akter. När en handling 
är diarieförd, och ett ärende är skapat, läggs handlingarna oftast i Granskningsrummet. 
Där finns den tillgängligt för att nästa steg i processen kan förberedas, att ärendet ska 
skickas till byggnadsnämnden. Många handlingar förvaras där, det fungerar som en typ 
av närarkiv. Det andra rummet är Kartrummet (Se fig. 7), där alla detaljplaner och 
kartblad över kommunen förvaras, tillsammans med ett antal andra kartblad som an-
vänds i planerings- och bygglovsarbetet. 

 
Fig. 6. Granskningsrummet. 



  33

 
Fig. 7. Kartrummet. 

Arkivet där gamla handlingar och avslutade ärenden förvarades nåddes genom att 
gå längs korridoren till kaféområdet, längs hallen, längre in i huset, genom några glas-
dörrar, nerför en trappa, och in i husets källare.  

När jag genomförde studien var personalsammansättningen på Samhällsbyggnads-
kontoret som följer (namnen är ändrade, för att anonymisera de inblandade personer-
na): 

• Elisabeth – Nämndsekreterare. Har hand om bl.a. diarieföring, allmänna 
frågor om bygglov och planläggning, budgetering och budgetuppföljning, 
och är sekreterare i byggnadsnämnden. 

• Gunilla – Kartritare. Arbetar med kartor, planläggning, frågor om plan-
förhållanden, uppdatering av fastighetsregister och adress- och byggnads-
register. Hon är även GIS-ansvarig6. Förbereder ärenden till byggnads-
nämnden. 

• Anita – Assistent. Är kvalitetsansvarig och arbetar bl.a. med granskning 
av bygglov, avgifter och fakturering, arkiveringsfrågor och allmänna frå-
gor om bygglov och taxor. 

• Birger – Byggnadsinspektör. Arbetar med Bygganmälan, byggsamråd och 
med bostadsanpassning. 

• Daniel – Planarkitekt. Arbetar med allmänna frågor om planläggning, de-
taljplaner, planutredningar och GIS-frågor. 

• Gösta – Stadsarkitekt. Arbetar med allmänna frågor om bygglov och plan-
läggning och Samhällsbyggnadskontorets övriga verksamhet. 

• Helen – Fysisk planerare. Projektanställd på Samhällsbyggnadskontoret, 
arbetar deltid. Arbetar mycket med framtagning av material till översikts-
planen, och med detaljplaner och kartritningar. 

• Marie – GIS samordnare och IT-säkerhetsansvarig. Arbetar 50 % som 
GIS samordnare med att samordna användandet av kartor och all kopplad 
information, och 50 % som IT-säkerhetsansvarig.  

                                                      
6 GIS = Geographical Information System. 
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6.2 Möten med personalen 
Mitt fältarbete, som jag utförde tillsammans med personalen på Samhällsbygg-

nadskontoret, fördelade sig i tiden som följer: 

• 30 januari, 2003 – Introduktionsmöte med Gösta och Daniel. Jag träffade 
Gösta och Daniel tillsammans med min handledare från högskolan och 
min uppdragsgivare från TANGO-projektet, för att introduceras på arbets-
platsen, och för att få en första inblick i arbetet som bedrivs på Samhälls-
byggnadskontoret. Vi träffades på Stadsarkitektens arbetsrum, där vi satt 
och diskuterade under vilka förutsättningar jag skulle kunna arbeta med 
mitt projekt. Jag förde anteckningar i en skrivbok. 

• 10 februari, 2003 – Orienteringsmöte på Samhällsbyggnadskontoret, till-
sammans med Daniel. Vi började med att sätta oss i Stadsarkitektens ar-
betsrum för att diskutera arbetet i stort som det bedrivs på Samhällsbygg-
nadskontoret. Sedan satte vi oss i Daniels arbetsrum där jag intervjuade 
Daniel angående hans egna arbetsuppgifter. Jag förde anteckningar i en 
skrivbok. 

• 11 februari, 2003 – Möten med Elisabeth, Birger och Anita. Dessa möten 
skedde i de enskilda personernas arbetsrum. De tog formen av ostrukture-
rade intervjuer, där jag försökte bilda mig en uppfattning om vilka arbets-
uppgifter personen i fråga utförde på Samhällsbyggnadskontoret, samt hur 
dessa arbetsuppgifter berörde andras arbeten och verksamheten som hel-
het. I mötet med Birger blev det också tillfälle att observera en del av det 
dagliga arbetet som pågick i samband med mötet. Jag förde anteckningar i 
en skrivbok. 

• 12 februari, 2003 – Möten med Helen och Gunilla. Dessa möten skedde i 
de enskilda personernas arbetsrum och tog formen av öppna intervjuer, där 
jag försökte bilda mig en uppfattning om vilka arbetsuppgifter personerna 
i fråga utförde på Samhällsbyggnadskontoret, samt hur dessa arbetsuppgif-
ter berörde andras arbeten och verksamheten som helhet. I mötet med Gu-
nilla blev det också tillfälle att observera en del av det hennes arbete när 
hon arbetade med att förbereda ärenden som skulle tas i byggnadsnämn-
dens möte. Jag förde anteckningar i en skrivbok. 

• 14 februari, 2003 – Möte med Marie, på hennes arbetsrum. Mötet tog 
formen av en öppen intervju, för att få en uppfattning om vilka arbetsupp-
gifter Marie utförde på Samhällsbyggnadskontoret, samt hur hennes ar-
betsuppgifter berörde andras arbeten och verksamheten som helhet. Förut-
om detta pratade vi även om hennes uppfattning om hur arbetet på Sam-
hällsbyggnadskontoret bedrivs med tanke på hennes roll som GIS-
samordnare och IT-säkerhetsansvarig. Jag förde anteckningar i en skriv-
bok. 

• 10 mars, 2003 – Möte med Daniel, på Daniels arbetsrum. Efter mina mö-
ten med alla som arbetade på kontoret hade jag funderat på vad jag ansåg 
som mest intressant att studera närmare i verksamheten, och efter diskus-
sioner med min handledare på BTH hade jag bestämt mig för att studera 
detaljplansprocessen. Jag meddelade detta till Daniel och han lovade för-
söka hitta ett ärende som man skulle börja arbeta på, så att jag kunde ob-
servera arbetsprocessen. Sedan gick vi över till att prata om processen med 
att arbeta med detaljplaner. Jag förde anteckningar i en skrivbok. 
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• 20 mars, 2003 – Möte med Daniel. Mötet skedde på Daniels arbetsrum, 
och spelades in på digital MiniDisk. Det var nu jag började observera 
ärendet som jag skulle komma att följa.  

• 1 april, 2003 – Möte med Daniel. Mötet skedde på Daniels arbetsrum, och 
spelades in på digital MiniDisk. Här tog jag upp följdfrågor som jag hade 
kommit på när jag analyserade mina transkriberingar och anteckningar ef-
ter tidigare möten. 

• 3 april, 2003 – Möte med Daniel. Mötet skedda på Daniels arbetsrum, och 
spelades in på digital MiniDisk. Daniel fortsatte arbetet med detaljplansar-
betet och jag observerade arbetsprocessen och ställde följdfrågor som dök 
upp under tiden. 

• 9 april, 2003 – Möte med Elisabeth. Mötet skedde på Elisabeths arbets-
rum, och spelades in på digital MiniDisk. Syftet med mötet var att jag 
skulle observera hur Elisabeth diarieför inkommande handlingar, och vad 
som händer med handlingarna när de är diarieförda. 

• 22 april, 2003 – Design workshop tillsammans med Gösta, Daniel och 
Helen. Första delen av mötet ägde rum i en lokal på Samhällsbyggnads-
kontoret. Mötet avslutades med en sammanfattning och avrundning, som 
skedde ut i Stadshusets kaféområde. Mötet spelades in med digital film-
kamera. 

Samtidigt som arbetet med mitt magistersarbete pågick, arbetade Samhällsbygg-
nadskontoret även med att lägga ut översiktsplanen på Internet, som en del i Ko-
mInDu projektet. Några ur personalen träffade jag även i samband med mitt arbete 
där som projektassistent. Dessa två uppgifter berörde inte varandra direkt, förutom 
att det gav mig fördjupade insikter i hela planeringsprocessen. Jag har inte tagit 
upp eventuella möten som hörde till KomInDu projektet, även om det någon gång 
blev att vi kom in på ämnen som hade beröring med mitt magistersarbete. 
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7 EN DETALJPLAN BLIR TILL. 
Jag har koncentrerat mig på att studera arbetet med framtagning av detaljplaner. 

Arbetet med detaljplaner regleras av Plan och Bygglagen (PBL) och kan, som tidigare 
nämnt, uppdelas i tre faser: 

• Programfasen 

• Samrådsfasen 

• Utställningsfasen. 

Detta ärende innehöll inte någon Programfas; det är inte alltid nödvändigt att gå 
igenom denna del av processen, och i detta ärende bedömdes det som onödigt. 

Jag har då koncentrerat mig på arbetet som hör till Samrådsfasen, dvs. leder till att 
samråd genomförs med alla intresserade parter. De olika faserna uppvisar många lik-
heter, i typ av dokument som produceras och kontakter utåt. Erfarenheter från denna 
centrala fas kan utnyttjas i de andra delarna av detaljplansarbetet, de som handlar om 
Programfasen och Utställningsfasen. Som Daniel uttryckte det: 

”… har man följt en samrådsprocess, så begriper man resten, då är det lik-
som, det är så det fungerar.” 

I arbetet med detaljplaner involveras många olika personer, många olika tekniska 
hjälpmedel utnyttjas, och många olika medier blandas för att nå fram till en färdig de-
taljplan. För att försöka visa detta, genom att illustrera processen med att producera en 
ny detaljplan, skriver jag en redogörelse av hur arbetet går till idag på Samhällsbygg-
nadskontoret, baserat på ett typfall. Detta fall är baserad på mina studier på kontoret 
och innehåller de väsentligaste delarna i processen. Det aktuella fallet som jag har följt 
i mina studier på Samhällsbyggnadskontoret har jag anonymiserat. Det tjänar till att il-
lustrera de olika delarna i processen och kan därmed betraktas som ett representativt 
fall, även om det inte är säkert att alla delar alltid sker i precis samma ordning, eller ut-
förs på precis samma sätt av alla som arbetar på kontoret. Det är viktigt att komma 
ihåg att detta är i stort sätt en persons sätt att arbeta. Detta blir en ganska lång och de-
taljrik redogörelse, eftersom det är viktigt att förstå alla delar i processen, för att se hur 
information, dokument och kommunikation hanteras under hela processen och för att 
kunna relatera processen till teorierna på området. Detta baserar sig på flera olika be-
sök på kontoret med några dagars mellanrum. Under mellantiden har arbetet med pla-
nen har lagts åt sidan. 

7.1 Processens början 
Arbetet med en detaljplan kan börja på många olika sätt. Det kan initieras av 

kommunen om någonting ska byggas på kommunens mark. Planberedningen, en grupp 
som är sammansatt av politiker och tjänstemän, kan föreslå ett ärende och kan även 
besluta om vissa ärenden. Det kan komma från Kommunstyrelsen. En fastighetsägare 
kan begära att ett ärende tas upp. Jag ska inte gå in för mycket i detalj om hur ett fall 
börjar, beträffande den politiska beslutsprocessen som ligger bakom.  

I detta fall var det en fastighetsägare och företagare som ville göra en ändring i 
samband med en affärsfastighet. Hon behövde anlägga en ny väg för att komma fram 
till baksidan av fastigheten för att ta emot leveranser. Det är möjligt att denna önskan 
endast hade behövt att en bygglovsansökan hade lämnats in, och i sig kanske inte hade 
inneburit att detaljplanen behövde ändras, men i samband med diskussioner på Sam-
hällsbyggnadskontoret kom man fram till att kommunen även hade intresse av att göra 
en ändring. Jag återkommer till detta senare i redogörelsen.  
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Stadsarkitekten tog emot ett besök och önskemålet registrerades. Ett sådant in-
kommande önskemål måste tas emot och diarieföras. 

7.2 Diarieföring 
I det studerade fallet hade processen egentligen redan haft sin början innan jag bör-

jade mitt arbete med att följa fallet, så denna del måste bli en allmän betraktelse över 
diarieföringsprocessen. Jag fick inte tillfälle att observera diarieföring av några doku-
ment som faktiskt hörde till själva ärendet. 

Diarieföringen sker i en applikation som heter WINESS. När ett nytt ärende kom-
mer in tar Elisabeth, som är Nämndssekreteraren, hand om det. Det skapas ett nytt 
ärende ifrån ett händelsekort. Ärendet tilldelas ett diarienummer, efter ett löpande 
schema, och ett handlingsnummer, också det ett löpnummer. Alla inkommande hand-
lingar som hör till detta ärende får då samma diarienummer och ett löpnummer.  

Alla handlingar som hör till existerande ärenden ska läggas in i akterna som hör 
till dessa ärenden. Elisabeth säger att det går åt mycket tid till att leta efter akterna som 
inkommande handlingar tillhör. De ska förvaras på en viss plats, men kan ofta befinna 
sig ute hos någon av personalen. Hon sade: 

”Ja, då är det då akterna då, som den här akten då, det visste jag, då kom in 
ett yttrande från väg – har kommit in från Vägverket. Nu visste ju jag att det 
här ska med på april månads sammanträde, så jag visste att den låg i vag-
nen för sammanträdet, så den hittar jag ju lätt, det var ju bara att gå in i fö-
redragningslistan och se vilket nummer den hade, men sedan här kom det ett 
nytt – en ny situationsplan för den här, och den visste jag var ganska färsk. 
Ja, då gick jag och letade först i granskningsrummet, då fanns den inte där, 
sedan tänkte jag att kanske då Anita har hunnit titta på det, och det hade 
hon, så hittar jag den där då.” 

Eftersom hon jobbar mycket med diarieföringen och har bra kännedom om arbetet 
på kontoret, har hon har ganska god kännedom om var akterna kan befinna sig, men 
det tar ändå mycket tid. 

När det gäller nya ärenden, ska ett antal punkter fyllas i, som dokumenttyp och ett 
nummer från diarieplanen. Enligt Elisabeth, använder Samhällsbyggnadskontoret en 
diarieplan som följer Kommunförbundets nya riktlinjer, medan resten av Kommunen 
fortfarande använder den gamla diarieplanen. När ett nytt ärende skapas får Nämnds-
sekreteraren skriva ut en kopia av ärendebilden för att arkiveras i en pärm som så små-
ningom hamnar i kommunens närarkiv. Ytterligare ett antal kopior ska utdelas till oli-
ka intressenter.  

Sedan ska en akt skapas, där alla dokument som hör till ärendet ska förvaras. Då 
ska det skrivas ett aktomslag som skrivs ut i en skrivmaskin, ett granskningsblad och 
ett försättsblad som skrivs ut via datorns skrivare, och i vissa fall ett PM. Alla nödvän-
diga detaljer ska skrivas in via datorn. Dessa dokument sparas inte någonstans, utan 
följer med akten. Aktomslaget sätts fast på utsidan av akten, och granskningsbladet 
och PM:et sätts in i akten. 

När diarieföringen är klar delas posten ut. Mycket hamnar i granskningsrummet, 
och mycket lämnas in till Stadsarkitekten. Annat hamnar, beroende på ansvarsamrådet, 
hos olika personer på kontoret.  

7.3 Processen går vidare 
I fallet som jag studerade gick initialhandlingen in till Stadsarkitekten. Han är ofta 

”spindeln i nätet där, så att säga”. Många av ärenden diskuteras tillsammans med 
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andra medarbetare på kontoret, för att komma fram till vad som ska göras i enskilda 
fall. I detta fall kom personalen på kontoret fram till att kommunen också hade ett in-
tresse av att göra ändringar på området. Detta innebar, att bestämmelserna för markan-
vändningen på området fick ändras, för att tillåta att en ny byggrätt kunde läggas på 
tomten. Vid frågan hur man hade kommit fram till detta var svaret: 

Daniel – Man ser en möjlighet och vet… ja, vi vet ju förhållanden, vem som 
äger det, så att säga. 

Jeff - Och det är ni på kontoret här som tänker att… 

Daniel – Ja. 

Jeff - … att det här kan vara lämpligt? 

Daniel – Ja, det är det, tillsammans då… ja, idén kommer väl så, och så går 
man upp då till – i det här fallet, eftersom det är bebyggt kommunal fastig-
het, så är det då byggnadskontoret, som förvaltar dem. Och hyr ut dem. Så 
då går man ju upp och diskuterar det med chefen för byggnadskontoret, så 
att säga, och så… jo, det låter ju bra, och så kör man på det. 

När detta beslut var taget skrev Stadsarkitekten ut ett utdrag från Primärkartan. Det 
skrevs ut som en overheadbild och där skissade han för hand hur man skulle kunna 
lägga till en huskropp till på området. Detta visades upp för Byggnadsnämndens Ar-
betsutskott, som då tog ett principbeslut att fortsätta med arbetet. 

7.4 Detaljplanen sätts igång 
När jag kom in i processen hade ärendet dragits för Byggnadsnämndens Arbetsut-

skott, som hade gett klartecken för att fortsätta med ärendet, och ärendet skulle dras i 
Byggnadsnämnden för ett formellt beslut. Trots att det formella beslutet inte hade ta-
gits påbörjades arbetet med att ta fram en ny detaljplan för området, mest för att jag 
skulle få tillfälle att följa processen. Det fanns inget skäl att anta att Byggnadsnämnden 
skulle förkasta förslaget, så det kändes att man kunde påbörja arbetet utan att riskera 
någonting. 

Jag följde arbetet tillsammans med Daniel som skulle ta fram förslaget till den nya 
detaljplanen. Det första vi gjorde var att hämta skissen som Stadsarkitekten hade gjort. 
Daniel hämtade den hos Nämndsekreteraren. Han visste att ärendet skulle tas upp i 
Arbetsutskottet samma dag och att ärendet fanns i en pappersmapp i vagnen inne hos 
Nämndsekreteraren. Den fanns inskriven i dagordningen till Arbetsutskottet. Han leta-
de i korgen och visste att planärenden ligger först i vagnen. Ärendet hade också fått ett 
nummer, det numret som fanns i dagordningen, men han föredrog att bläddra efter 
mappen. Han gick bort till kopieringsmaskinen och gjorde en kopia av skissen 

Han nämnde då i förbifarten att kopieringsmaskinen skulle kunna kopplas upp i 
nätverket, så att man kunde skriva ut på den ifrån datorerna, men att det aldrig har 
gjorts – han visste inte varför. 

Han påpekade också att det var ovanligt att han skulle jobba precis på detta sätt:  

”Alltså, när jag jobbar, normalt när jag jobbar, så att säga, så sitter jag ju 
sällan och gör, liksom gör alltihopa i en ordning, utan man gör lite, sen så 
blir det nåt annat emellan.” 

Vi konstaterade, att ordningen som arbetet skedde på var inte det viktigaste, utan 
att det var viktigt att alla delar fanns med, eftersom alla uppgifter måste ändå göras 
förr eller senare. 

Han fortsatte sedan med att börja samla papper omkring ärenden, och började med 
att hämta information om den detaljplan som då gällde för området. Den fanns i kart-
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rummet på kontoret. Han började med att titta på en översiktsbild som var ritad för 
hand på ett plastark som låg ovanpå på en karta över tätorten (Se fig. 8). Han nämnde 
att detta var ”verkligen uråldrigt” och att man på kontoret hade övergått till att rita in 
detaljplansgränser direkt på kartan, som då låg i datorn, men att man inte hade kommit 
så långt i processen. Han sade att det nya sättet, att ha kartan på dator, gör att det blir 
mycket lättare att ändra indelningarna och att göra kartan tillgängligt för andra utanför 
kontoret. Den skulle också kunna läggas in som ett skikt i Lantmäteriets Primärkarta. 
Översiktsbilden är nödvändig för att kunna hitta detaljplanerna, eftersom dessa inte 
namnges, utan finns i nummerordning. Numren är i princip som löpnummer, alltefter-
som planen har vunnit laga kraft. 

 
Fig. 8. Översiktsbilden ligger överst på kartlådan 

När numret hade tagits fram, började Daniel leta efter kartbladet som visade områ-
det. Dessa kartblad är ett originalmaterial. Det finns kopior av dessa original, som för-
varas i källaren, men dessa kan inte användas som arbetsmaterial eftersom det inte vi-
sas några färger på dem. Alla kartblad finns i nummerordning i lådor i ett kartskåp (Se 
fig. 9). Det kom fram att det kan hända att kartbladen inte finns på rätt plats, eller inte 
kan hittas alls. Då måste man leta fram ett filmoriginal, som finns lagrat i en annan 
låda. Detta gäller alla äldre ritningar, som inte är ritade med AutoCAD. Nyare ritning-
ar, från de senaste c:a fyra åren, ligger som original på en server. Alla gamla ritningar 
har också skannats in men är tillgängliga bara på en CD-ROM skiva, inte på nätverket.  

Det visade sig att ritningar var lite för stora för att riktigt få plats i lådorna i skåpet. 
Detta orsakade en del kommentarer om att man inte var så försiktiga med originalen, 
att man använder dem som arbetsmaterial: 

Daniel – Man kan väl säga så att det arkivet vi har här, som då ska vara 
våra original, det används som arbets… arkiv. Man är inte speciellt rädd om 
grejorna, det kan man inte påstå. 

Jeff – Nej. Och det kan man inte vara om man har de till vardags, så. 

Daniel – Det går ju inte, nej. Men sanningen är att man borde ju 
vara…kanske…mer… 

Jeff – Men har ni nåt alternativ till detta nu? 

Daniel – Nej, nej det har man inte, och jag tror inte att… det bekymrar inte 
så många heller, ja, händer det nåt så får vi fixa några nya då… 

När ritningen hade tagits fram syntes det att det hade skett några förändringar, att 
en ny detaljplan hade gjorts som påverkade en del av det ursprungliga området. Detta 
var någonting som inte syntes på översiktsbilden, trots att denna ska uppdateras när 
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ändringar sker. Sedan hämtades det ner en pärm där handlingar rörande området fanns. 
Dessa handlingar plockades ut och kopierades, för att åter sättas tillbaka in i pärmen. 
Sedan fick Daniel gå iväg till en annan del av stadshuset för att ta kopior av planrit-
ningarna för att använda som underlag i det fortsatta arbetet. 

 
Fig. 9. Kartskåp  

7.5 Material beställs 
Nästa steg i processen var att beställa ytterligare material som behövdes till arbe-

tet. Daniel gick bort i korridoren för att prata med personalen på Metria, som är en del 
av Lantmäterimyndigheten som arbetar med uppdragsverksamhet. Kommunen har ett 
avtal med Lantmäteriet och Metria, så de sköter många av kommunens kartärenden 
och personalen har sina arbetslokaler i samma korridor som Samhällsbyggnadskonto-
ret. Daniel talade om vilket område som var aktuellt och beställde ett kartutdrag som 
skulle skickas som en fil via e-post. Han skulle också beställa en lista över fastighets-
ägare som skulle komma att beröras av den nya detaljplanen, men den personen han 
sökte var inte på plats så han fick återkomma senare. 

Efter ett tag kom kartutdraget via e-post. Daniel reagerade när han såg namnet på 
filen, eftersom det inte verkade stämma med området som han hade beställt, så han 
sparade filen på servern i en gemensam mapp som heter primärkartor. Sedan öppnade 
han filen med AutoCAD, vilket är programmet han oftast använder för ritningsarbetet. 
Vid en senare fråga om namngivningen av filen sade Daniel att han sparade filen efter 
plannamnet. När jag frågade varför han inte använde diarienumret för ärendet svarade 
han: 

”Vi jobbar inte alls efter diarienummer. Det är – det stör mig lite grann att 
vi – alltså, när jag var på Länsstyrelsen, så var det väldigt – då lät man 
handlingarna styras av diarienummer, eller hur man nu ska uttrycka det, det 
blev väldigt mycket ordning och reda – och plötsligt så får man en automa-
tisk strävan efter att samtliga papper jag hanterar ska ju vara diarieförda på 
ett eller annat sätt, finnas med i systemet. Det gör det inte här i kommunen. 
Vi har ett helt annat sätt att jobba… ” 

7.6 Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 
Nästa steg var att börja skriva på de olika dokument som hör till en detaljplan. I 

detta fall skulle Daniel börja med att upprätta Planbeskrivningen och Genomförande-
beskrivningen.  
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Planbeskrivningen beskriver varför man gör planen, var den ligger, hur stort områ-
det är och vem som äger marken. Det är en verklig beskrivning av vad som kommer att 
hända. Den beskriver också förutsättningarna för platsen, hur det ser ut, markförhål-
landen och vilka förändringar som föreslås. 

Genomförandebeskrivningen ska beskriva hur de föreslagna åtgärderna ska kunna 
genomföras, rent fysiskt, och vem som är ansvarig för det; det behandlar fastighets-
rättsliga frågor, vem som ska bekosta en fastighetsombildning, tekniska frågor och 
ekonomiska frågor. 

Daniel har några mallar som han använder när han ska skriva dessa dokument7. 
Dessa finns som Word-dokument. Mallen fungerar som en grundmall, där det finns det 
mesta av det som brukar behövs, och där man kan komplettera med andra punkter vid 
behov. Det finns flera bland personalen på avdelningen som brukar skriva sådana be-
skrivningar, men det är bara Daniel som använder sig av dessa mallar, trots att de finns 
tillgängliga på en gemensam del av servern.  

När Daniel ska utföra skrivarbetet, och planarbetet överhuvudtaget, sitter han vid 
sitt skrivbord (Se fig. 10). Han har ett ganska stort skrivbord, där han sitter något till 
höger, med tangentbordet och datorskärmen framför sig. Skärmen är en ganska stor 
CRT8 färgskärm. Hans arbetsstation, en PC som är kopplad till kommunens nätverk, 
står till höger om honom, och där finns även en bläckskrivare och kortläsaren till av-
delningens digitalkamera. Till vänster på bordet ligger det många olika papper, som 
hör till olika ärenden, utspridda på bordet. Bakom honom finns en bokhylla fylld med 
olika pärmar och publikationer och samlingar av information, och till vänster om 
skrivbordet står ännu ett bord där papper ligger staplade. Ovanpå bordet vid väggen 
hänger en anslagstavla med diverse papper och ritningar fastsatta. 

 
Fig. 10. Daniels arbetsrum 

Eftersom arbetet inte pågick i en följd innebar det att det måste finnas en mellan-
station för alla dokument som ingick i ärendet. Innan det fanns en pärm att samla alla 
papper i, sparade Daniel alla papper i ärendet på skrivbordet till vänster i rummet. 
Även tidigt i processen fanns det ett antal papper som hörde till ärendet, och det var 
inte så lätt att veta var alla delar fanns och hitta dessa. När Daniel sedan arbetade med 
ärendet låg dessa papper utspridda på skrivbordet, ovanpå andra papper. Bland alla 
dokument fanns kartutdrag och kopior av den gamla planen som gällde för området. 

                                                      
7 Dessa mallar är utarbetade efter anvisningar i Boverkets publikation ”Boverkets allmänna råd 
1996:1, Boken om detaljplan och områdesbestämmelser.” 
8 Cathode-Ray Tube. 
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Detta stämde även när det fanns en pärm för ärendet, eftersom det plockades fram oli-
ka dokument av olika anledningar.  

Arbetet innebär också att flera applikationer måste användas, och det kan vara fle-
ra fönster öppna på skärmen samtidigt. Daniel upplevde att vissa program inte funge-
rade tillfredsställande på hans dator. 

”… och min dator, just min dator, har aldrig tyckt om det programmet, jag 
vet inte varför. Så här segt är det bara i min dator. Och den är ju – alltså 
egentligen en jävla bra dator! Men just detta programmet tycker den inte 
om.” 

 Vissa dokument, till exempel pdf filer, gick inte att skriva ut från Daniels dator på 
en av skrivarna på avdelningen. Supportavdelningen hade tittat på problemet utan att 
kunna åtgärda det eller ge någon förklaring till varför det var så. 

I resten av processen var det så att olika delar av arbetet skedde samtidigt - kartan 
ritades och information samlades och skrevs in i beskrivningarna allt eftersom den in-
hämtades.  

7.7 Att samla information 
För att kunna fylla mallarna med innehåll, måste Daniel samla information om de-

taljplansområdet. Detta gör han genom att studera de gamla handlingarna och genom 
att samla upplysningar om olika faktiska förhållanden. Som Daniel uttrycker det: 

”Ja, så utgår jag ifrån – ska jag skriva om trafik, så har jag då i min hylla, 
trafikberäkningar. Har jag frågor när det gäller – om det nu kan vara nåt… 
naturkvalitéer, så knatar jag bort till Bosse. Så skriver jag lite vad han har 
sagt. Om jag undrar över buller, ja, då går jag ju till nån annan – jag sam-
lar ju, så att säga.” 

Daniel brukar bläddra igenom översiktsplanen för att se om den har uttryckt nå-
gonting om, t.ex. tätortsnära grönområden. Han letar också i den gamla detaljplanen 
för att få en uppfattning om hur man motiverade den, för att försöka koppla det till hur 
man motiverar en förändring idag. Det kan även gå att återanvända den gamla planen: 

”… sedan beskriver jag området, och när det då finns – det finns ju det en äldre 
beskrivning, så att, då – gör man det lätt för sig att titta på dem, helt enkelt. Använder 
det som jag tycker är - inte är tidsbundet i alla fall.” 

Många gånger går man till någon annan som sitter ”i huset” med sina frågor. Man 
kan även kalla till ett möte om en plan om det finns många frågor som måste redas ut. 
När Daniel skulle ta reda på trafikmängden på den aktuella platsen, började han först 
med att plocka fram en pärm innehållande siffror som visar trafikmängder uppmätta på 
kommunens alla mätstationer. Pärmen fanns i en bokhylla bakom Daniels skrivbords-
stol. 

”Nu plockar jag fram trafikmängder. Det kom jag att tänka på. (Plockar 
fram en pärm ifrån hyllan bakom skrivbordet) Så är det… såna här material 
är ju jättebra. Att ha ute… alltså för mig, så att säga. Nån har gjort – nån 
har tagit fram fakta som är användbart. Och så finns det då…” 

Det var däremot svårt att utläsa exakt vad siffrorna i pärmen betydde, det var svårt 
att uttolka vad som menades. 

Jeff – Det är alla fordon som passerar på bägge håll under en viss tid? 

Daniel – ja, per års medeldygn. Så det är ett snitt för året, så att säga. Antal 
fordon, axelpar? Varför står det så? Antal fordon, det köper jag, varför står 
det axelpar? Mmm. Ska vi göra en liten runda i sånt här?  
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Vi gick till en annan del av huset, för att tillfråga en person som har tillgång till in-
formation om trafikmängder. Vi gick genom dörren till den inglasade korridoren som 
leder till andra delar i stadshuset och uppför en trappa till en annan kommunal avdel-
ning. Rätt person fanns inte på plats, och ingen annan som kunde hjälpa oss heller, så 
Daniel fick återkomma senare. Det illustrerar ändå arbetssättet, att gå runt och samla 
information hos olika fackexperter. Daniel fortsatte ändå med att skriva in siffran som 
stod i mätningen. Jag frågade vad som skulle hända sedan, om siffran skulle revideras 
senare. 

Jeff – Kommer du förmodligen att justera det sedan när du har pratat med 
Kalle – du fyller i det här tillfälligt, så går du tillbaks, och… Ja. 

Daniel – Ja. Och glömmer jag det, så läser Kalle det sedan, och så rättar 
han. 

Detta visar processen för att hämta upp information och skriva det i planbeskriv-
ningarna. Denna information kontrolleras senare när samrådshandlingar skickas ut på 
remiss och eventuella felaktigheter ska fångas upp under den processen. 

Ett annat sätt att samla information är att åka ut och titta på den berörda platsen för 
att bilda sig en uppfattning om hur den ser ut i verkligheten. På frågan om detta resul-
terade i någon skriven dokumentation svarade Daniel så här: 

”Ja, ofta är det väl så att, om jag ska ut och kika på någonting, så drar jag 
väl ut en karta då, från vårt kartprogram, så tar jag med den så kan man 
kladda på den om det skulle vara nånting. Så tar jag med mig kameran, och 
så knäpper man ju några bilder, så man har som ett presentationsmaterial, 
eller ja, vad man nu behöver. Er, sen resulterar väl det i… ingenting, egent-
ligen, mer än så att – det lagras i – bilderna lagras i datorn och fakta lagras 
i mitt lilla huvud, då” 

Vi besökte platsen för den nya planen för att se hur platsen såg ut och det togs någ-
ra bilder med en digital stillbildskamera för att illustrera förhållanden på plats. Daniel 
gjorde inte några anteckningar när vi var där. När vi återvände till kontoret laddades 
ner bilderna till datorn. Det visade sig att kameran skapade egna mappar på datorn för 
att spara bilderna i, på ett sätt som gjorde det svårt att hitta bilderna sedan. Bilderna 
sparades inte direkt i den mapp där allting som rör ärendet ska sparas, utan bilderna 
fick flyttas dit manuellt senare. 

7.8 Arbete med ritningen 
Daniel började arbeta med ritningen för att illustrera för mig hur man jobbar med 

planen. Han arbetade med ritningen i AutoCAD. Han talade om, att han hade fått en ny 
ritning sedan jag var där senaste, eftersom man hade haft ett problem med linjerna i 
ritningen. De hade blivit heldragna istället för streckade. Det visade sig att det var en 
enkel inställning i programmet som hade orsakat det: 

Daniel – Så typiskt. 

Jeff – Men bra att ni kom på det. 

Daniel – Ja, det är bra att man kommer på det, men det är – man undrar lik-
som, behöver det verkligen vara så här? 

Detta var ett tema som skulle återkomma flera gånger under arbetet med ritningen 
– inställningar i programmet som var svåra att hitta eller förstå sig på, och problemet 
med att använda ett avancerat program för arbetsuppgifter som egentligen är ganska 
enkla: 
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”För det här är ju, egentligen ett konstruktionsprogram. Det är alldeles onö-
digt avancerat. Vi använder, ungefär som hjärnan, alltså 10 %, då är det 
bra, då är man avancerad. Och resten är ju bara – ja, minneskapacitet! 
Men, alltså, det används inte i alla fall. Så att, väldigt mycket av det här har 
jag ingen aning om hur det fungerar, eller vad man har det till, alltså. Den 
till exempel (visar upp något i menyn). Jag vet inte ens vad det betyder.”  

”Det är också en sån här, alltså en inställning i programmet, som för min 
del innebär, att varenda jävla streckad linje jag gör, där jag har kort emel-
lan mina noder, måste jag gå in och göra en sån ändring. Och jag vet inte 
hur jag ändrar grundinställningen, så det är alltid är på… och jag har pra-
tat med, säkert 20 människor som använder CAD mycket, ingen vet. 

Det visade sig också vara svårt att urskilja vilka linjer i ritningen som skulle visa 
olika saker. Det var svårt att se var fastighetsgränsen gick och var den gamla plangrän-
sen låg, till exempel. Daniel var tvungen att hämta kartoriginalet från kartrummet för 
att kunna se färgerna som visar olika typer av bestämmelser och markanvändning. Det 
var också så att man har olika arbetssätt inom olika organisationer. Lantmäteriets sätt 
överensstämde inte med Samhällsbyggnadskontorets: 

”Sedan är det ju… ja, lantmäteriets produkt, kartan, så at säga. Så den har 
ju sina – jag vet inte egentligen hur deras – de har ett sätt att rita, som… ja, 
man kan ifrågasätta, tycker jag. Just att man lägger linjer uppe på varandra, 
och att man… Man bestämmer sig inte på vad man vill visa, eller vad jag nu 
ska säga. Man bara gör”. 

När arbetet med ritningen var klart skrevs den ut för att vara ett arbetsmaterial att 
använda i det fortsatta arbetet. Denna ritning kommer så småningom att bli ett kartori-
ginal som kommer att lagras på servern och den kommer att skrivas ut för att bli ar-
betsmaterial i det vidare arbetet på kontoret. 

7.9 Att upprätta en pärm 
När ritningen var utskriven skulle det upprättas en pärm för att innehålla arbetsma-

terialet i ärendet. När arbetet med detaljplanen är klart, arkiveras denna pärm med alla 
originalhandlingar i stadshusets källare. Kopior på planbeskrivningen och genomfö-
randebeskrivningen, tillsammans med andra liknande dokument, kommer att sättas in 
en pärm i kartrummet på kontoret. Den arkiverade pärmen med originalhandlingar 
måste innehålla alla dokument som hör till ärendet. Den behövs i framtiden för att se 
ärendets historik, och måste skickas till Länsstyrelsen om ärendet blir överklagat.  

Daniel gick iväg till ett annat rum för att hämta en pärm. Eftersom det finns två 
personer som arbetar med att upprättar pärmar fick han först kontrollera att det inte re-
dan hade upprättats en pärm, och sedan fick han leta på flera ställen för att hitta en 
pärm som var tom och som kunde användas eller återanvändas. Pärmen kommer sedan 
att användas av alla som kommer att arbeta med ärendet. Den flyttas runt efter behov, 
beroende på vem som vill titta i den eller arbetar med materialet. 

Jeff – Och den här pärmen… var hamnar den? I din hylla, här. 

Daniel – Eller hos Gunilla. 

Jeff – Eller hos Gunilla, ja. 

Daniel – Det kan vara... det beror på. Ibland kommer hon in och hämtar, 
och så hamnar den där, och behöver jag den, så går jag in och hämtar den. 
Och ibland händer det att den är hos Gösta. Då har han velat titta i den och 
så blir den kvar där.  
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Daniel skrev ut ett försättsblad, som fanns som en mall i form av ett Word-
dokument. Det fungerar som en illustration av vilket stadium ärendet befinner sig på, 
och som en innehållsförteckning eller en checklista. Det är till för att försäkra sig att 
ärendet är komplett och att det är lätt att hitta i mappen. Detta gäller både för arbetarna 
på kontoret och för Lansstyrelsen, om ärendet blir överklagat och måste skickas för 
granskning.  

Sedan pratade vi om hur svårt det är att hålla ordning på alla papper. 

”… jag passar inte till att hålla ordning, så är det. Så är det med en del 
människor, har jag förstått, jag är inte ensam om det. Men det är lätt plåg-
samt, ibland. Och sedan är det ju så, att Gunilla som ska assistera mig, 
egentligen, både med att rita planer och hålla den här ordningen, hon är 
också ointresserad! Ja, jag vet ju det, så det är inget jag pressar henne att 
göra, så är det bara”. 

Detta kan yttra sig i en sådan enkel sak att man inte är överens om hur man sätter 
in dokumenten i en pärm, om man ska sätta in papper framför eller bakom en flik i ett 
register. Det finns ingen som har det överordnade ansvaret för att det ska hållas ord-
ning bland alla papper, och då blir det att saker krockar ibland. 

”Nu har vi var och en har sin halvordning, så att säga, och det är inte så 
lyckat, egentligen.” 

”Det skapar vissa problem. Gunilla sätter in på sitt sätt och jag på mitt, så 
ibland krockar det.” 

7.10 Kontakter utåt 
Daniel talade om, att han skulle fortsätta med att diskutera ärendet med Stadsarki-

tekten för att se hur man skulle gå vidare med ärendet. Detta innebar att diskutera vilka 
andra intressenter man kommer att skicka information om planen till. Vissa intressen-
ter får alltid handlingar tillskickade, andra får bara om man tror att dem kommer att ha 
synpunkter på ärendet. Handlingar skickas iväg i pappersform till de olika förvaltning-
arna och avdelningarna. De får ett exemplar av alla olika dokument som de sedan ko-
pierar för att distribuera till berörda personal.  

Daniel har en lista av olika remissorgan som man kan behöva skicka handlingar 
till, både inom kommunen och utanför kommunen. Han letade upp listan i datorn, men 
det tog ett tag innan han hittade var den var lagrad. Den fanns som ett Word-
dokument. Han brukar skriva ut en kopia av listan och använder det genom att bocka 
för dem som kan vara berörda, för att undvika att någon missas. 

7.11 Utskick av samrådshandlingar 
De två beskrivningarna, Plan- och Genomförandebeskrivningen, skrivs ut som 

samrådshandlingar. De kompletteras av Daniel för att kunna skickas iväg till alla olika 
remissorgan som ett underlag för dem att kunna lämna synpunkter. När remissorganen 
har kommit med sina synpunkter måste dokumenten eventuellt skrivas om för att speg-
la inkomna synpunkter.  

”Så skickar man som sagt var, ut, vad man tror då är beskrivningen. Och 
sedan får man tillbaks synpunkter som – ja, man inser ju att, ibland händer 
det att man träffar rätt och det är inte mycket att ändra, men ibland får man 
lägga till, och ibland får man ju då – krävs att man utreder nånting annat 
som man liksom inte har velat utreda”. 

Nästa steg i processen är att ärendet övergår till Utställningsfasen.  
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7.12 Mot några Designfrågor 
Denna fas i mina studier var ganska omfattande. Den gav mig ett rikt material att 

arbeta vidare med, att analysera och fundera över, både ur designsynpunkt och i mina 
metodologiska funderingar. Redan här fanns det många saker som var uppenbara. Den 
gav mig en rik bild av hur arbetet bedrivs idag på Samhällsbyggnadskontoret men det 
väckte även till liv många idéer om hur det framtida arbetet kunde utformas. Det fanns 
många saker som jag upptäckte, som framstår som frågor att ta hänsyn till i designpro-
cessen: 

• Det finns en stor mängd information, data och dokument som behövs i 
processen. Denna mängd används av många olika personer i olika sam-
manhang, både enskilt och i kooperation med varandra. Denna informa-
tionsmängd kombineras och återkombineras i olika processer som involve-
rar många olika personer. 

• Arbetets struktur finns i huvudet på den person som utför arbetet, och 
egentligen endast där, och olika personer som arbetar med liknande ar-
betsuppgifter har inte samma struktur.  

• Det finns många element av implicit kunskap som används i processen, 
och som används och kombineras tillsammans med andra mera formella 
typer av information och data. 

• Det finns flera nivåer av kommunikation i arbetet, från formell, semifor-
mell till informell. Det uppstår även frågor om mobilitet, nätverk och ko-
operation. 

Mitt arbete i denna fas kulminerade i en design workshop som ägde rum tillsam-
mans med några av personalen. Arbetet som hade skett före workshopen, både mitt 
eget arbete och mitt arbete tillsammans med personalen på Samhällsbyggnadskontoret, 
påverkade utformningen och resultatet av workshopen. Den påverkades också av de 
designfrågor som hade väckts av min arbetsprocess. I nästa del av rapporten övergår 
jag till att referera workshopen och vad det ledde fram till. 
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8 DESIGN WORKSHOP 
I denna del av rapporten följer en redogörelse av några teman som kom fram under 

workshopsessionen. Workshopen hade föregåtts av mitt fältarbete på Samhällsbygg-
nadskontoret och detta påverkade utformningen och förstås även utgången av work-
shopen. Det påverkades dessutom av, att två av deltagarna redan hade deltagit i lik-
nande workshop i samband med KomInDu projektet och som hade som syfte att bere-
da framställningen av kommunens översiktsplan på Internet. Workshopen påverkades 
även av mina förberedelser, som att skicka ut en text i förväg som inspiration till del-
tagarna, och av min aktiva roll i workshopen. 

Uppdelningen i teman är min egen och är bara ett sätt av många möjliga att dela 
upp materialet. Olika citat kunde förmodligen ha använts för att illustrera helt olika 
teman än de som jag kom fram till. Jag har ändå försökt ge en rättvis bild av det som 
kom fram i workshopen. Dessa olika teman kom jag fram till genom en analys av 
workshop materialet. Detta relaterades till det som jag fanns i min fältlogg, som redan 
var analyserat för att ta fram teman (se kapitel 6.5 Analysprocessen) och till mitt teore-
tiska material. I slutet av kapitlet, innan jag går över till att presentera mina slutsatser, 
försöker jag samla ihop hela mitt material till några få övergripande teman. 

8.1 Förberedelserna 
Det fanns tre deltagare i workshop sessionen (Se fig. 11), Gösta, Daniel, och He-

len. De två sistnämnda hade deltagit i liknande workshop sessioner i samband med e-
governmentprojektet som bedrevs i samband med publiceringen av Översiktsplanen, 
men Gösta hade inte varit med om någon workshop förut. Meningen var att jag skulle 
få deltagarna att fundera på hur arbetet ser ut idag och hur det kunde se ut i framtiden. 
Jag ville få med mig därifrån några konkreta resultat i form av mockups producerade 
av deltagarna, förutom resultatet i form av en inspelning av all dialog och interaktion 
under själva workshopen.  

Som förberedelse hade jag skickat ett utdrag ur Vannevar Bush ”As We May 
Think”9. Detta skulle väcka tankar om möjligheter att samla information, söka igenom 
den och använda den på ett annorlunda sätt. 

 
Fig. 11. I början av en Future Workshop på Samhällsbyggnadskontoret.  
 

                                                      
9 Se Bilaga 5 



  48

8.2 Workshopen 
Jag började med att välkomna alla och talade om att vi skulle titta på ett framtida 

system för framtagning av detaljplaner. Jag läste inte igenom textutdraget ifrån Van-
nevar Bush som jag hade skickat ut, eftersom alla hade hunnit läsa igenom innan vi 
satte igång med Workshopen. Jag presenterade idén med att hålla workshopen: 

Jeff – … ganska förutsättningslöst, att tänka... om ni skulle datorisera de-
taljplansarbetet, hur skulle ni vilja att det ser ut. Och då kan ni kanske tän-
ka, ett vanligt datorgränssnitt – det kan vara webbaserat, eller det kan vara 
en applikation, som ett vanligt Windows program, det spelar ingen roll. 

Daniel – Eller en blandning. 

Jeff – Eller en blandning.  

Jag talade om att jag hade en vision av att arbetet med planerna kunde automatise-
ras. Det börjar när man får in ett dokument som leder till att ett detaljplansärende på-
börjas. När detta diarieförs startar den en process där en mapp skapas på en server. 
Mappen innehåller checklistor av olika saker som ska göras i ärendet, och mallar för 
all dokumentation som hör till ärendet. Mappen skulle vara öppen för alla som har 
uppgifter att utföra så länge arbetet pågick, och när det var klart skulle planen vara till-
gänglig för arbete med bygglovsfrågor.  

8.2.1 Arbetet är som en kedja, fast med felande länkar  
Deltagarna började med att fundera på vad det är som man arbetar med idag, vilka 

delar arbetet innehåller. Man föreställde sig arbetet som en sammanhängande kedja 
med många länkar. Det nämndes några olika delar: 

• Att skriva och rita i datorn 

• Arbetet med diarieföring, arkivering 

• Kartor och underlag 

• Kommunikation med andra som ska läsa dokument 

• Presentation av ett slutdokument. 

• Kopplingar till Internet 

Som Daniel uttryckte det: 

”Det vill man kanske... ja, det vill man ju ska hänga ihop i en kedja”. 

Första önskemålet var att kopplingen mellan diariet och det dagliga arbetet skulle 
vara mera aktiv. Det kom fram synpunkter på sättet att arbeta med alla olika delar, att 
det är svårt att knyta ihop alla separata delar.  

Daniel – Jag har suttit och funderat på det – alltså, vad man saknar, man 
jobbar med alla delar för sig. Vi jobbar med kartan, som grund, alltså kar-
tan som en del, där har vi ett program för. Så plockar man en kartbild till ett 
ritprogram, så ritar man sin plan,  

Gösta – Ja, just det. 

Daniel – och sedan ska man gå tillbaks, försöka göra ett skikt av den planen 
tillbaka till kartan, istället för att rita i kartan med en gång – det klarar inte 
programmen. På ett vettigt sätt. 

Senare fram återkom man till faktumet att diariet är den centrala delen i ärendet, 
men att det fattas direkta länkar i kedjan: 
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”… sedan vill man ju också att det ska finnas en direkt koppling till det man 
i så många gånger jobbar mot – alltså, diariet ska inte ligga som ett eget 
program, det ska ju finnas, jag ska ju direkt kunna, samtidigt som jag gör 
allt det här, så ska jag givetvis också kunna komma åt mitt diarie - det var ju 
därför man byggde upp ett diarie, det var för att det ska vara tillgängligt”.  

Mycket av diskussioner i workshopen kom sedan att handla om dessa felande län-
kar och hur man kan smida ihop kedjan. 

8.2.2 Systemet som Bibliotek 
Jag tycker att systemet sammanfattades ganska väl av en metafor som kom fram 

under workshopen: 

”Och då, jag kan ju tänka det så, som, att om man tänker att vi har inga da-
torer, och sånt skit, utan, att det här rummet, det är som ett bibliotek, här 
finns allting i lådor, eller i böcker, här runtomkring, och så går jag in här, 
det är detta vi ska jobba med, trafikmängder tar vi fram, det har vi här, det 
om det, det har vi där, husen har vi där, så att vi kan nå allt i samma rum, så 
lägger man ut det man behöver på... på bordet”.  

8.2.3 Planen som en virtuell verklighet. 
Tidigt i workshopen talade man om vad en plan är och vad den har för syfte. Det 

framkom att det var ett sätt att styra en framtida verklighet. Då framkom en idé om att 
skapa planen som en Virtuell Stad. Den skulle innehålla virtuella bilder, som visar hur 
ett område ser ut idag och hur det skulle kunna se ut i framtiden. Den skulle ge möjlig-
het att, genom att titta i datorn, gå runt i området. Detta var ett område som man åter-
kom till flera gånger i workshopen, kopplad till flera andra teman. Bilden innefattade 
även det som finns under och ovanpå markytan; 

”… alltså den här undre världen vill man kanske också se, alltså den som vi 
har – ledningar och så. 3-D bilder av vad som finns, det borde också komma 
fram rätt så lätt”. 

Det konstaterades att kartan är en modell som beskriver en verklighet, men att kar-
tan kan vara mycket mera än den är idag. Tekniken finns redan att skapa tredimensio-
nella kartor med hjälp av snedbilder, flygbilder, terränginformation. Det som önskades 
var en möjlighet att kunna koppla all sorts samhällsinformation till denna 3-D karta. 
Det finns mycket information som finns tillgänglig, men oftast i pappersform, och den 
måste finnas kopplad till grundkartan. 

”… det som vi pratar om här, det är sådant som redan finns, men det är inte 
sådant som finns sammanställt, så att säga. Det finns ju ritningar på hus, det 
finns ledningar, det finns trafikmängder, finns... sedan när man går till ad-
ministrativa saker, ägargränser, det är sådant som man inte ser i verklighe-
ten, alltså ägargränser och plangränser, sådant som finns, sånt material 
finns också. Och det skulle man liksom... jag förmodar vi vill ha fram sådana 
saker, eller vill vi det?”  

Det fanns önskemål om enkla sätt att hålla samhällsinformation uppdaterad, att 
ändringar skulle synas direkt i systemet utan att man behövde lägga in det själv.  

Gösta – Jag ser det så att, nånting, man ser att man kan bara peka och säga, 
vad är det för trafik på den gatan? Och så ska det bara ... så kommer det. 
Och så vidare. 

Daniel – Ja. Men de intelligenta – man skulle till och med kunna få... vad är 
det för läge idag... nu? 
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Gösta – Vad det är just nu. 

Daniel – Med mätpunkter. För det pratar man om i städerna, att ha flera 
mätpunkter, och att försöka ha koll på trafiken, för att kunna styra det.  

8.2.4 Datorn ska samla informationen själv 
Mycket av dagens arbete går ut på att samla informationen som hör till ett ärende; 

alla bakgrundsfaktorer som måste vägas in när man skriver beskrivningarna i olika fa-
ser av ärendet. Det fanns en vision av en dator som en intelligent agent som automa-
tiskt kunde söka upp information i ett dokument och lägga till den i en tabell: 

”... kommer det in en handling som gäller Kungsgatan, och där det i den 
handlingen står att Kungsgatan har fem tusen fordon, då vill jag att datorn 
kan klara av att liksom sålla information – det gäller trafik, det finns femtu-
sen bilar, det gäller Kungsgatan. Det är inte bara text, utan att det ska ha 
koll på informationen i sig. Och eftersom datorn idag kan fixa sökord, redan 
idag, då är det inte orimligt att tro att en dator om tio år skulle kunna fixa 
ett skikt i MapInfo vad gäller trafik”. 

Denna information skulle sedan vara tillgänglig genom att den kopplas till en kar-
ta.  

8.2.5 All information ska knytas till en baskarta 
Det fanns önskemål om att bara kunna peka på ett område på kartan för att få reda 

på all geografisk information som hör till detta område: 

”… pekar jag nånstans på skärmen, så skulle den kunna tala om för mig vad 
det finns där. Det finns ledningar här och det finns ett hus, fastigheten heter 
si och så, och så finns det tusen andra, 988 andra handlingar, är det nåt du 
söker speciellt? Ja, har du nån uppgift som gäller taxering, eller trafik? Ja, 
javisst, och så...” 

Själva kopplingen av information till en karta går visserligen att göra idag med de 
applikationer som redan används, men det är just det att datorn själv ska samla in och 
sammanställa information. Sedan kan den insamlade informationen lätt kunna plockas 
fram för att användas i planeringsarbetet: 

”Ja, egentligen är det så simpelt att man har en mall för en planbeskrivning, 
och en genomförandebeskrivning, så skulle det räcka att skriva kvarters-
namnet, Motorn, så skulle i princip datorn kunna samla grundinformation.” 

Sedan skulle arbetet gå ut på att endast stryka eller be om tillägg till informationen. 
Detta skulle innebära att mycket av tiden som går åt till sökningar skulle kunna läggas 
på annat arbete som förhoppningsvis kunde förhöja kvalitén på det utförda arbetet. 

8.2.6 Det saknas vettiga tittskåp! 10 
Detta var ett tema som framkom under mina intervjuer och observationssessioner. 

Daniel uttryckte det flera gånger, att det saknas vettiga tittskåp.  

Daniel – Ja. Vad man behöver är ju inte ett fullständigt GIS-program, där 
man kan göra analyser egentligen, för vår del, i vårt dagliga jobb. 

                                                      
10 Ordet ”Tittskåp” används här och på andra ställen i rapporten som en metafor för en enkel applika-
tion som tillåter att man går in och tittar på t.ex. en karta som hör till ett ärende, utan att man behöver 
ha de avancerade möjligheterna som finns i t.ex. en CAD applikation, eller ett GIS-verktyg. Det mot-
svarar engelskans Peepshow, ”small exhibition of pictures etc. viewed through lens in small orifice” 
(Concise Oxford English Dictionary). 
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Gösta – Nej. 

Daniel – Utan, vad vi behöver är ju avancerade tittskåp, där grund... där 
materialet är lagrad, och nåbart, så att man kan titta på den. 

Man återkom också flera gånger till att det är svårt att arbeta med applikationerna 
som finns tillgängliga idag: 

Gösta – Jag vill ha en beskrivning av det här, så behöver man bara peka. 

Daniel – Annars behöver jag göra det på engelska! Ja, så är det, ju! MapIn-
fo är engelska, AutoCAD är ju engelska, ibland är det blandat, så menyerna 
är på svenska, men förklaringar till menyerna är på engelska, och sådant 
där är hopplöst, för det är inte säkert att man vet vad ”Hatch” är, eller vad 
det nu kan vara va, så blir man förbannad. Utan, det vill man lägga... man 
vill jobba med det man – man vill göra nåt bra! Det är det det handlar om. 

Det fanns även vissa, till synes enkla saker, som man tyckte borde förbättras, som 
att datorn ska själv namnge filer på ett sätt som gör att det blir lätt att identifiera och 
hitta filer som hör till ett ärende: 

”Och sedan har vi problem också – det kanske är, det vet jag inte om det är 
allmänt, det är ju det här med hur man benämner saker, alltså att hitta – hur 
hittar man i en dator, alltså, vad kallade hon det? Alltså, man har ingen 
aning.” 

”Jag tycker datorn ska se till att hålla reda på – jobbar jag i ett projekt, som 
heter någonting, eller så är jag in i nåt, så ska ju för fan datorn fatta att det 
är det jag håller på med… Man ska inte behöva lägga ner tid och ork för att 
knappa in en viss siffra...” 

8.2.7 Jag vill kunna prata med datorn 
Saknaden av enkla arbetsredskap påverkar också sättet att interagera med datorn. 

Det kom fram önskemål att kunna kommunicera med datorn via naturligt tal: 

Gösta - Och det skulle vara – bara att jag kunde till och med tala med da-
torn, kanske, och fråga ”var ligger ledningar?”, och ja, får man reda på det. 
Med enkla kommandon.  

Daniel – ”Motorn 7”, säger man11, så ska ”Motorn 7” projiceras mitt, i 
princip mitt på min bildskärm, och så talar jag om, vad gäller för Motorn 7, 
vilka planer – alltså, vanlig kommunikation utan att man är tvungen, och lik-
som inte vet om du skriver det, fattar den vad jag vill, utan att det liksom ska 
vara, ja... fattar inte datorn så ska den fråga, eller om den inser att det finns 
två alternativ, så ska den ju fråga tillbaka, vill du veta det eller det? 

Detta var ett tema som dök upp många gånger under workshopens gång. 

8.2.8 Kommunikationer, inåt och utåt 
Det kom fram tankar, att ett system som själv samlade in uppgifter och samman-

ställde dokument skulle komma att spara mycket tid för dem som arbetar med plan-
ärenden, men att det finns en risk att systemet orsakar stora informationsflöden, myck-
et på grund av att det underlättar möjligheter till kommunikationer: 

Daniel – Har man kommunicerat, då är man tillbaka in i det att det finns så 
oerhört mycket information om man nu skulle – som det är idag så samman-
fattar du ju allting, gör du inte det så kan du hamna i ett läge där det blir 

                                                      
11 Fingerat namn på ett stadskvarter. 
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enormt mycket information som man då kastar fram och tillbaka, som ingen 
människa har tid att läsa. 

Gösta – Det är en tendens. 

Daniel– Hur gör man med det? 

Gösta– Ja, det blir inte bättre med det här. 

Daniel– Nej, det blir sämre. Det är kanske det som blir vår uppgift egentli-
gen, det är kanske kommunikationen som vi kommer att ägna tid åt istället.  

Man kom fram till att arbetsuppgifterna i framtiden kunde koncentreras på att skö-
ta kommunikationer, att samla, kommentera och leda vidare. 

Idealet är att all skriftlig kommunikation kan digitaliseras, både inåt och utåt. Även 
om man vill att all kommunikation ska vara digital, måste man ändå räkna med att man 
fortfarande får skriftliga handlingar. Då måste det finnas rutiner för att skanna in dessa, 
så att de diarieförs direkt och kopplas till ärendet, om det är ett befintligt ärende. 

Kommunikationer utåt bör också vara digitala, istället för att behöva skicka ut i 
pappersform som man gör nu. Detta kan vara svårt att realisera på kort sikt, eftersom 
det finns begränsningar orsakade av tillgänglighet till bandbredd. Många av kommu-
nens invånare saknar tillgång till bredband och detta försvårar att skicka bilder och 
kartor: 

”Men myndigheter emellan borde man kunna kommunicera elektroniskt, 
tycker man. Men det får vi ju inte, va, utan det är fem ex till Länsstyrelsen...” 

Det skulle också vara möjligt att, utifrån en sändlista, välja vem som får informa-
tion, och sedan kunna se vilka som har tagit emot och svarat i ett ärende: 

”Utan att det hade varit någon stor apparat av det och stora utskick av det, 
utan, sändlista, så gick man på det, så bockar man de man vill, så fick de det 
där, vem har tagit del, ja, de har inte läst, då skickar man en påminnelse, 
så...” 

Det borde också vara möjligt att skräddarsy information som skickas ut till olika 
intressenter, eftersom det inte anses rationellt att skicka ut samma material till alla 
mottagare. Det vore bättre att kunna rikta informationen och på det sättet underlätta en 
dialog med den berörda. 

”Och sedan... man kan önska att systemet framöver hade varit mera tydligt, 
så att enskilda… i första hand bevakar sina enskilda intressen. Inte tog 
världssamvetet på sig, utan det finns liksom myndigheter som ska göra det. 
Så att man hade en renodlad kommunikation. Och då hade man kunnat ha 
en dialog, med enskilda.” 

Kommunikation innebär också att serva andra personer med information och upp-
lysningar, och det uttrycktes ett önskemål att göra informationen mera tillgänglig för 
alla, att göra den allmänt tillgänglig. Idag upplever man det som: 

”… ett jävla rännande och servande, med papper, istället för att nån hade 
faktiskt kunnat titta på det själv.” 

8.2.9 Skärmen, skärmen, på väggen där… 
Det nämndes att det hade varit praktiskt att kunna arbeta med flera saker samtidigt. 

För att slippa bläddra mellan olika saker, hade det varit bra med ett större bord efter-
som en skärm är för liten.  

Daniel – Men det hade varit väldigt praktiskt om man hade kunnat jobba 
med flera grejer, utan – det ena behöver inte utesluta det andra, man behö-
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ver inte bläddra mellan, att det skulle vara... ja – praktiskt, att man hade ett 
lite större bord 

Gösta – Ja – en skärm är för liten. 

Då kom idén fram att använda en stor plasmaskärm, som alla kunde titta på. När 
den idén kom fram satte det fart på diskussionerna. Många intressanta idéer plockades 
fram som rörde hela principen om att kunna arbeta flera stycken samtidigt. Det kunde 
vara att flera personer arbetade simultant med olika delar av uppgiften, eller med olika 
versioner av samma uppgift på olika delar av skärmen. Det blir även ett sätt att göra 
alla delar av ett projekt synliga samtidigt, för flera personer. 

Gösta – Det man uppnår med det är ju att flera kan jobba med saker och se 
samtidigt. Som en stor väggtidning på nåt sätt... ett projekt kan ju liksom sy-
nas hela tiden, alla delar kan ju synas, liksom. 

Daniel– Man kunde till och med säga, att man går in och säger, ge mig en 
kopia, jag vill ha en kopia av det, fast jag vill använda den delen där borta 
(visar en annan del av en tänkt skärm), och så kunde man jobba med nåt al-
ternativ, liksom, så att man – ja, och ändå ha kvar, som en jämförelse, så 
kunde nästa som kommer in och säga, just det, så kunde man göra.  

Det viktiga var att man kunde dela upp skärmen för att kunna arbeta med många 
olika uppgifter skilda från varandra: 

”Jag tror det är viktigt att ha fri... total frihet då, i att man faktiskt, på små 
ytor, kan ta upp och göra vad man – att... skärmen är inte en bild, skärmen 
är många bilder, att man är helt fri att nyttja till vad fan man vill, egentli-
gen”. 

Detta gör att man inte skulle behöva arbeta på det sätt man oftast gör idag när man 
vill samarbeta. Idag tar man en kopia av någonting och går och diskuterar med någon 
annan person för att dela synpunkter med varandra. Man flyttar informationen fysiskt. 
Det går att dela information med en annan person genom att ha den på en gemensam 
plats på servern, men det är svårt att dynamiskt se vad någon annan person arbetar med 
och utnyttja fördelarna med att diskutera arbetet i realtid. 

Denna vision handlade mycket om att kunna få överblick i ett helt ärende och att 
kunna samarbeta med andra för att ta tillvara varandras infall och kunskaper. Man har 
nytta av varandra när det gäller att hitta på kreativa lösningar. Omfånget av bilden gör 
att någon lättare kan sätta sig in i ett sammanhang, något som är svårt annars om man 
inte får en översiktsbild. Den stora bildskärmen blev en central tema som kom fram ur 
sessionen: 

”Den ersätter ju allt ifrån vår pärm där vi förvarar handlingar, till diarie-
tillgång, till kommunikationsvägen, till planbilden och beskrivning. Det hade 
ju gjort att man hade fått en helhetsbild som hade varit jättenyttigt. Istället 
för... det man inte kan idag, eller det man kan, men så sällan gör, är att an-
vände ett stort bord där man lägger upp vad man har.” 

8.2.10 Den virtuella talande detaljplanen 
I slutet på workshopen frågade jag i vilken form materialet skulle presenteras på i 

framtiden. Jag fick svaret att man helst hade sett detaljplanen som en modell, med kar-
tor och bilder: 

”… hade vi fått välja helt och hållet, tror jag, idag, så tror jag att grunden 
hade nog varit kartor och bilder – modeller alltså. Och text hade varit ett 
tillägg, så att säga.” 
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”Det fins en del saker som måste vara, eller som är lättare som text, kanske, 
men just om man ska beskriva ett hus, så är det ju lättare att använda bilder, 
och planer och sådant, och modeller, än att beskriva det i ord.” 

Det pratades om hur svårt det är att beskriva en karta i ord. Då dök upp idén om 
den virtuella talande detaljplanen: 

Daniel – Jo, men om man har en karta, så lägger man till pratbubblor, i 
princip det, fast man då gör det som 3-D, eller som ett tal, till den som tittar 
på det. 

Helen – Den virtuella talande detaljplanen,” nej här får du inte bygga...” 

Det kanske menades som ett skämt i slutet av en intensiv diskussion, men innehöll 
ändå viktiga tankar om hur slutanvändaren ska utnyttja detaljplanen. Den ska presente-
ras digitalt och ska kommunicera på ett förståeligt sätt, på så vis att man ska kunna rita 
in ett förslag i planen och få information om vad som är tillåtet eller inte tillåtet att 
göra i det området. Det sammanfattade ändå många av de teman som kom fram under 
hela workshopsessionen. 

8.3 Avslutningen 
I slutet på vår workshop fick vi lämna rummet där vi hade suttit och arbetat, och 

gick ut och satte oss i Stadshusets kaféområde. Där avrundade vi workshopen med en 
allmän diskussion av vad som hade tagits upp under tiden. Vi kom återigen in på den 
virtuella talande detaljplanen, att det var kanske så man skulle kommunicera med de 
berörda i framtiden. 

Daniel – Men om vi nu snackar om den talande detaljplanen, är det så vi ska 
kommunicera med dem som är berörda? Vad betyder det för dig? Du får inte 
bygga mer idag, men din granne får bygga en våning till. Ja, om det är nu är 
det det handlar om. I klartext, så att säga, istället för att, er,”B2”12. 

Gösta – Att planen kan användas för att ge direkt svar till lekman om vad 
som gäller för ett visst område, på ett enkelt och lättfattligt sätt. 

Daniel – Och då skulle man koppla det till de bestämmelserna som finns: 
Varför, skulle man kunna fråga, jo därför att... PBL det och det säger... att 
det finns ett motiv, ett lagmotiv, om det nu är närhet, eller byggtekniskt, eller 
vad som helst.  

När jag ställde frågan om vem som skulle använda sig av detaljplanen i framtiden, 
fackman eller lekman, fick jag svaret att det ska vara till för alla. Det måste användas 
för att göra byggfrågor enklare för allmänheten: 

Gösta – En viktig del av byggnadsnämndens uppgift är att se till att byggfrå-
gor blir enklare för allmänheten. Det står i lagen. Att man ska inte behöva 
söka bygglov om man följer bestämmelserna. Det är ingen som har vågat 
tillämpa detta, men ett sådant system skulle göra det enklare att kolla vad 
som krävs för att bygga enligt detaljplanen. Jag tänker göra så här, man 
skriver det i datorn, så ger datorn ett svar på om det är tillåtet att göra så. 

Daniel – Det är önskvärt på alla sätt egentligen. Att det underlättar, både 
för oss och för allmänheten, det måste vara målet i längden. 

Till slut tackade jag deltagarna för tiden som de hade ställt upp med och intresset 
som de hade visat, och erkände att arbetet hade tagit en annan vändning än vad jag 
hade tänkt mig. Det blev egentligen inte mycket till mockup material som jag fick med 

                                                      
12 Hänvisar till en bestämmelse i PBL (Plan och Bygglagen). 
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mig därifrån, trots mina ihärdiga försök att styra deltagarna in på att arbeta praktiskt 
med det – det blev endast några papper med spridda anteckningar och snabba skisser 
på (för exempel, se figur 12 & 13) Diskussionen var däremot mycket givande och in-
spirerande. Förklaringen till denna vändning var enkel: 

Det var den där artikeln som du skickade…  

 

 
Fig. 12. Mockup material från Future Workshop 

 
Fig. 13. Mockup material från Future Workshop 
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8.4 Andra teman 
Här följer några teman som jag inte har nämnt tidigare i denna del, som på några 

sätt är en sammanfattning av det som jag redan har skrivit, och på andra sätt är över-
gripande rubriker för saker som har kommit fram både här och i workshopen och un-
der mina observationer. 

Brytningstid. Om det finns ett övergripande tema i hela materialet är det att arbe-
tet pågår i en brytningstid. Nästan allt som kom fram, i både observationerna och 
workshopen, kan samlas under denna rubrik. Detta är säkerligen inget som är unikt för 
denna arbetsplats, och är säkert inte någonting som är unik för just vår tid, utan är nog 
någonting som har upplevts ända sedan den industriella revolutionen förändrade livet 
för befolkningen – eller det kanske alltid har upplevts så. Hur som helst blev det väl-
digt tydligt i mitt arbete. Det tog sitt uttryck i att man känner att man lever och arbetar 
i en miljö som präglas av en brytningstid mellan nya och gamla arbetsmetoder, orsa-
kad av datorisering. På arbetsplatsen tar detta sig uttryck på flera sätt. 

Saknad av relevanta verktyg. Det saknas enkla men kraftfulla program anpassa-
de för arbetet. Programvaran som finns tillgänglig för arbetet med detaljplaner, såsom 
ritprogram, är antingen för komplicerade för de flesta användare, eller erbjuder de inte 
tillräcklig funktionalitet. Det sades många gånger att det saknas vettiga tittskåp. Även 
när det gäller diarieföringsapplikationen, finns det ingen version som är välanpassad 
till arbetet på Samhällsbyggnadskontoret, även om det arbetas på at ta fram en ny ver-
sion. En del av problemet kan härledas till bristande utbildning, som gör att redan be-
fintliga möjligheter inte utnyttjas till fullo. Detta problem kan härledas även till nästa 
punkt. 

Saknad av policy, riktlinjer och utbildning. Det saknas även riktlinjer för hur 
arbetet ska bedrivas och utvecklas. Detta gäller instruktioner från övergripande organ 
såsom Länsstyrelsen och Boverket, såväl som inom kommunen som helhet. Det finns 
ingen helhetssyn. Spridda försök har gjorts, att digitalisera valda delar av informatio-
nen på kontoret utan att det sedan kan användas på ett rationellt sätt, eller inte görs till-
gängligt alls. Man upplever att det tas halvmesyrer och menar att det inte är någon me-
ning med digitalisering av informationen om den ändå inte samlas för att bli tillgäng-
ligt på ett lättåtkomligt och samlat sätt.   

Brister i arbetsrutiner. Ett problem som delvis hänger ihop med de två tidigare 
punkterna är att det inte längre läggs ner lika mycket möda på att se till att arbetet görs 
på det sättet som alltid har betraktats som ”rätt”. Kartunderlaget hålls inte uppdaterad 
på samma sätt, utan det finns kartor som överlappar varandra; linjer ritas inte lika nog-
grant i kartor, eftersom det är svårare att göra på datorn än manuellt; olika personer ri-
tar på olika sätt; olika personer gör samma arbetsuppgift på olika sätt. Sammantaget 
leder detta till att arbetet upplevs som rörigt och att det går åt tid till onödigt arbete. 

8.5 Workshopen, relaterad till design 
Denna workshop, med allt som den innebar, är ett stadium i designprocessen. Den 

är inte design i sig, men den kan användas för att identifiera designfrågor, och för att 
komma fram till designfrågor som ligger bortom det som tidigare har ansetts vara vik-
tig i e-government. 

Nästa del i rapporten är att försöka sammanfatta det som jag har kommit fram till, 
både i mina teoretiska studier, i mina fältstudier, och genom workshopen. 
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9 MOT EN VISION 
Resultaten av mitt arbete kan delas upp på flera nivåer. På design nivån har jag 

kommit fram till en vision som innehåller konkreta förslag till hur verksamheten på 
Samhällsbyggnadskontoret kan förändras för att underlätta arbetet med detaljplaner. 
Många designfrågor har kommit fram, och några av dessa går förbi det som tidigare 
har ansetts höra till problematiken inom e-government. Arbetet har resulterat i ett kon-
kret förslag på hur ett system kan se ut. På en annan nivå har jag kommit fram till tan-
kar om hur mitt arbete hör ihop med teorierna om e-government och CSCW och hur 
etnografin är kopplad till designprocessen. 

Det som jag presenterar i detta kapitel är egentligen svaret på min första forsk-
ningsfråga: vilken design behövs för att stödja integrationen av olika applikationer, 
medier och work practices, och hur ska integrationen utformas? 

9.1 Designfrågor för att realisera visionen 
Systemet som helhet kan liknas med en Wunderkammer (Büscher et al, 199?). En 

Wunderkammer är ett multimedia arkiv som fungerar som ett stöd för samlandet av in-
spirerande objekt och som kan alstra olika vyer. Den bör tjäna som: 

“… a space for building the “landscape of one’s (or a collective) mind” 

Detta är en rik metafor för hur systemet ska kunna användas, lite som Bush Me-
mex (Bush, 1945) som används för att bygga upp spår genom olika typer av material.  
Büscher et al karakteriserar planeringsarbetet som: 

”… a collective activity, embedded in a community of practice, shared 
among people who represent a variety of viewpoints on the design, who 
move in and out of proximity, are more and less continuously intertwined 
with one another’s work, are harder or easier to reach through different me-
dia, are always or alternately recipients or providers of ones work. There is 
a need for communicating the design concept…” 

Det finns därmed ett behov av ett verktyg som kan samla och mobilisera olika ty-
per av material, inklusive inspirerande material, för olika ändamål och för olika mål-
grupper. Detta inspirerande materialet fungerar som ett externt minne och en påmin-
nelse, som på olika sätt mobiliserar och riktar arkitektens kunskaper och associationer. 
En Wunderkammer ska inte endast kunna användas för att underhålla eller inspirera, 
utan även som ett verktyg i dagliga arbetsaktiviteter. Den ska kunna användas för att 
söka efter och hämta material, men även för att lagra, visa och kombinera olika mate-
rial, som ska användas i designdokument. Dessa ska kommunicera designkonceptet till 
olika professionella aktörer.  

Själva detaljplansarbetet kan karakteriseras med ett teoretiskt koncept taget från de 
sociala vetenskaperna, ”Situations in Life”, som används för att spegla en persons olika 
behov i givna situationer i livet. En situation innehåller följande aspekter: 

• Time 

• Planning and Acting 

• Reification in a checklist (Bleek, 2003) 

Den utsträcker sig över en viss tidsperiod, och styr händelser beroende på tiden. 
Under tiden som situationen utsträcker sig, alterneras planering med perioder av akti-
vitet. Planeringen brukar ske med hjälp av en checklista, där färdiga händelser bockas 
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av och andra händelser grupperas eller tilldelas. Ordningen av punkterna i listan är inte 
fördefinierad, och ordningen punkterna utförs är inte heller viktig (Bleek, 2003). 

Som jag ser skapandet av en detaljplan kan det liknas med en ”Situation in Life”, 
eftersom det innebär att vissa händelser måste planeras för och utföras under en viss 
tid, och dessa kan uttryckas i form av en checklista som kan anpassas till ett givet ären-
de. Ändå går denna vision längre än det som tas upp av Bleek, eftersom detta handlar 
om en tvåvägskommunikation. Produkten här, det som samlas och kompileras, kom-
mer att användas av många olika personer. Detta påverkar givetvis utformningen av 
arbetsprocessen och sättet att presentera arbetet och resultatet. 

Vad krävs då, för att bygga ett sådant system? Under mitt arbete kom det fram 
många konkreta förslag och punkter som har lett till en vision av hur arbetet kunde or-
ganiseras och hur ett system för detaljplansarbete kunde se ut i framtiden. Användarna 
har visualiserat ett skräddarsytt Hypermedia system som tillåter delning av olika do-
kument bland många användare. I systemet blir kartan ett instrument för navigering, 
där olika dokument och olika typer av data och information är relaterade eller knutna 
till kartan. Systemet skulle möjliggöra skapandet av ett digitalt ärende; det skulle fun-
gera som Groupware och stödja kooperativt, mobilt och distribuerat arbete; det skulle 
automatisera en del av de uppgifter som idag måste utföras manuellt. Det skulle pre-
sentera en detaljplan på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och användbar för 
många olika användare.  

Lösningar finns redan nu för många av de önskemål som har framkommit, men det 
finns många designfrågor som måste tas om hand i designprocessen. Nu tänker jag re-
dogör för designfrågor, som rör de olika områdena som jag har tagit upp tidigare i min 
rapport. Jag tar upp många punkter som har kommit fram i mitt fältarbete och som 
finns omtalade tidigare i rapporten, tillsammans med några frågor som kanske inte 
kommer från fältarbetet men som ändå berörs i rapporten. 

Arbetet är mycket kunskapsintensivt, och det behövs mycket stöd för ”knowled-
ge management”. Mycket av kunskapen som används i arbetet är implicit, och är base-
rad på en dokument- och informationsbas. När planarkitekten arbetar behöver han inte 
studera texten till Plan och Bygglagen, för att veta hur man beslutar och vilka beslut 
som ska tas. Lagen är inkorporerad i arbetskulturen. För att fatta beslut är det mera en 
fråga om att uppsöka andra dokument, som handlar om tidigare beslut, att hitta kartor 
och hitta bilder, att undersöka en historik och att sammanställa annan information. 
Även om lagen ligger till grund för alla formella beslut är det kunskap och inte lagen i 
sig som ligger i förgrunden.  

Arbetet är i hög grad kollektivt och kooperativt. Detta kan innebära att diskutera 
ärendet vid en kafferast, eller att arbeta tillsammans på ett ärende vid samma arbetssta-
tion. Olika personer kan utföra olika delar av arbetet med en och samma plan, vid olika 
platser och tidpunkter. Arbetet är på så sätt distribuerat.  

Kommunikationen mellan olika aktörer kan anta många olika former, från for-
mella till ickeformella. Kommunikationen kan vara allt från att diskutera ett ärende 
tillsammans med medarbetarna runt kaffebordet, till att kommunicera med Länsstyrel-
sen angående remissvar i ett planeringsärende. Kommunikationskanalerna antar alla 
former, från verbala till elektroniska. 

Det finns mobilitetsaspekter i arbetet, både inom kommunhuset och utanför. Ar-
betet kan bedrivas på många olika ställen, och detta måste stödjas. Dels beror det på 
arbetets kollektiva natur, och att aktörer kanske inte är samlade på ett ställe; det kan 
innebär att hämta upplysningar från en medarbetare på en annan avdelning, eller pre-
sentera ett ärende för Byggnadsnämnden. Dels beror det på faktum att arbetet i sig in-
nebär att fysiskt förflytta sig för att undersöka förhållanden ute på fältet. 
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Mycket av arbetet handlar om att integrera olika medier. Det kan till exempel 
handla om pappersdokument som skickas till Samhällsbyggnadskontoret; om elektro-
niska meddelanden; om digitala kartor och bilder; om handskrivna anteckningar skriv-
na under ett möte; om digitala röstmeddelanden. Alla dessa olika medier måste integ-
reras i arbetsprocessen. 

Arbetet kräver integration av många olika system, dels på Samhällsbyggnads-
kontoret, dels på andra avdelningar inom och eventuellt även utanför kommunen. Det-
ta berör sådant som diarieföringen, informationssökningar och uppdateringar. Många 
olika informationskällor, som data- och informationsbaser, måste samordnas för att 
nå önskat resultat. 

Resultatet av arbetet måste utformas för att kunna användas av många olika an-
vändare. Olika personer har skilda bakgrundskunskaper och använder en detaljplan på 
olika sätt. Materialet som är ett resultat av processen måste utformas för att vara till-
gängligt för många olika kategorier av användare, och för att presenteras och dissemi-
neras på flera olika sätt. 

Alla dessa olika designaspekter kommer fram när man studerar arbetet på nära 
håll. Kombinationen av alla dessa aspekter gör att systemet blir väldigt specifikt men 
kommer att innehålla många lärdomar som kan appliceras för designen och utvecklan-
det av andra system i liknande miljöer. 

För att illustrera tankarna om framtidens planeringssystem, presenterar jag ett sce-
nario. Ett scenario är en redogörelse som beskriver redan existerande uppgifter som 
använder sig av existerande teknologi, tillsammans med framtida arbetsuppgifter som 
använder sig av en tänkt teknologi. Scenarios beskriver mänskliga motiv och upplevel-
ser, tillsammans med händelser i en människa-dator interaktion (Carroll et al, 1998). 
Det tar upp en del av de punkter och teman som kom fram i mitt fältarbete på Sam-
hällsbyggnadskontoret, utan att gå in på dem mest långtgående föreställningar som 
kom fram i workshopen. En del saker är lätta att förverkliga, annat kräver långtgående 
förändringar, både i arbetsrutiner och i teknisk infrastruktur. 

Jag presenterar visionen i form av ett scenario på ganska hög nivå, där jag redogör 
i form av en berättelse hur arbetet fungerar, utan att gå in på för mycket detalj om hur 
arbetet faktiskt utförs tillsammans med en framtida teknologi. Denna vision av ett sy-
stem kunde användas i fortsättning för att vara basen i ett utvecklingsprojekt. Detta är 
den produktorienterade delen av min rapport. 

9.2 Visionen – ett Användarscenario 
En affärsinnehavare lämnar in en ansökan till Samhällsbyggnadskontoret, att hon 

behöver anlägga en mindre väg för att komma fram till en del av en affärsfastighet, för 
att kunna ta emot leveranser. Ansökningen kommer till Samhällsbyggnadskontoret i 
form av ett skrivet brev där affärsinnehavaren påtalar problemet. Brevet hamnar hos 
Nämndsekreteraren, som diarieför brevet, som då får ett ärendenummer och ett hand-
lingsnummer. I samband med diarieföringen skapas automatiskt en digital akt i form 
av en mapp på en server, med samma nummer som ärendet, där all data kring ärendet 
kommer att lagras. Alla dokument i mappen kommer att tilldelas olika läs- eller skriv-
rättigheter, beroende på inloggning i systemet. I systemet kommer det att sparas alla 
versioner av alla dokument som skapas, för att kunna återställa ärendet till en viss tid-
punkt, och för att kunna följa ärendets historik. När mappen skapas kan man välja att 
specificera vilken typ av ärende det gäller, och då får mappen en bestämd struktur, 
men i detta fall lämnas typen öppen tills ärende har gått vidare. Brevet skannas in och 
en kopia hamnar i mappen. Samtidigt upprättas en fysisk mapp, där brevet placeras, 
och ärendet lämnas över till Stadsarkitekten. 
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Stadsarkitekten tittar på ärendet, och bestämmer sig för att åka ut och titta på plats, 
för att bilda sig en uppfattning om platsen. Han har med sig en papperskopia av kartan 
över området som han skriver ut på kontoret. Den kan han använda som ett ritunder-
lag. Samtidigt har han med sig en PDA13 med GPS14 och bildtagningsfunktion. Denna 
kan användas för att ta fram kartor över området. Samtidigt ska han kunna ta bilder 
som sparas automatiskt i ärendemappen, tillsammans med eventuella anteckningar 
gjorda på plats – antingen röstbaserade eller skriftliga. När han återvänder till kontoret 
diskuterar han ärendet tillsammans med kollegorna på kontoret och andra personer i 
Stadshuset. Baserat på kunskapen de har om förhållandena på området kommer de 
fram till att det vore lämpligt att ändra på detaljplansbestämmelserna, för att tillåta ut-
byggnaden av vägen. Samtidigt ges möjlighet att anlägga flera fastigheter på området. 

Materialet i online mappen används för att presentera ärendet inför byggnads-
nämnden, som beslutar att ärendet får gå vidare, och ärendet överlämnas till Planarki-
tekten, som får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag till detaljplan.  

Alla dokument som har skapats hitintills i processen har antingen skapats elektro-
niskt eller finns inskannade, så allt finns tillgängligt i online mappen. När ärendet åter-
igen hamnar hos planarkitekten är det bestämt att detaljplanen för området ska ändras. 
Planarkitekten öppnar ärendet och väljer ärendetyp Detaljplan. När detta görs, skapas 
det ett antal mallar för dokument som Planbeskrivningen och Genomförandebeskriv-
ningen. Kopior av gällande bestämmelser över området läggs in i mappen och skrivs ut 
för att läggas i den fysiska pärmen och ett antal checklistor skapas. Checklistorna re-
dogör för alla olika aktiviteter som ingår i framtagningen av en detaljplan, och är an-
passningsbara för individuella fall. En karta över området som berörs av den nuvaran-
de detaljplanen, beställs automatiskt från Lantmäteriets kartsamling och läggs i map-
pen tillsammans med en lista över berörda fastighetsägare, som hämtas från Lantmäte-
riets databas. 

I detta fall bestäms det att det är onödigt att ärendet går igenom Programfasen, så 
arbetet med Samrådsfasen börjar direkt. Första steget är att öppna upp gränssnittet för 
detaljplansarbetet, där all information kring ärendet finns samlat. Det fungerar som en 
portal som knyter ihop alla delar av arbetet. Grunden i ärendet är kartan, så det är runt 
kartan som allt arbete centraliseras. Genom att öppna detaljplansgränssnittet får man 
tillgång till kartan och har möjlighet att länka till information till kartan. Kartan i sig är 
den centrala delen i verksamheten, och all information är knuten till kartan på något 
sätt. För att arbeta med kartorna över området öppnas det beställda kartutdraget i ett 
ritprogram. Ifrån detta program får man tillgång till alla andra applikationer som be-
hövs för att arbeta med alla delar av planarbetet och från kartan kommer man åt myck-
et av informationen som krävs för att fullfärdiga alla nödvändiga dokument. 

Planarkitekten tittar igenom översiktsplanen för att se om det finns något där som 
berör området. Han läser igenom de gamla bestämmelserna över området för att se vad 
som är skrivet där, och hur det relaterar till de nya planerna. Då början han arbetet med 
mallarna till planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen som finns knutna till 
kartan i onlinemappen. Mycket av informationen i mallarna skrivs in automatiskt av 
applikationen, eftersom olika informationskällor inom kommunen är kopplade till ap-
plikationens sökmotor. Mycket av arbetet går ut på att styrka eller be om tillägg till in-
formationen. Information om kabeldragningar och ledningar finns lagrade som skikt i 
kartan. För att få reda på detaljer om trafikmängder på en närbelägen väg söker han i 
applikationen och väljer trafikinformation. Denna information uppdateras automatiskt 
genom att mätpunkterna kommunicerar med servern och uppgifterna hålls aktuella. 
Han kontrollera även andra detaljer som är publicerade på kommunens Intranät. Viss 

                                                      
13 Personal Digital Assistent 
14 GPS är ett geografiskt lägesbestämningssystem, som bygger på data som sänds från en sattelit och 
tas emot av en mottagare. 
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ytterligare information skaffas genom att han skickar elektroniska förfrågningar till 
olika personer inom kommunen. Ytterligare information skaffar han genom att han går 
bort till Miljö- och Hälsoskyddskontoret i samma korridor, för att ställa några frågor 
till en medarbetare. Då tar han sin PDA med sig för att kunna göra skrivna anteckning-
ar eller spela in en röstanteckning. 

Planarkitekten arbetar med kartan, med att rita en ny gräns runt området, och änd-
rar i ritningen för att illustrera de nya bestämmelserna som gäller för området. På ett 
ställe råkar han rita fel, så att två planområden överlappar varandra. Systemet varnar 
honom om detta, så att han kan bestämma om gränsen är rätt utritad, och välja var 
gränsen ska gå. När han bestämmer sig registrerar systemet automatiskt ändringar i 
omgränsande områden och uppdaterar översiktskartan som visar alla detaljplanområ-
den. 

Vid ett tillfälle vill Planarkitekten rådgöra med någon annan på kontoret. Då delar 
han sitt skrivbord med någon annan på kontoret, som sitter vid en annan arbetsstation, 
så att den andra personen kan se samma skärmvy och de kan arbeta tillsammans med 
samma karta. Vid ett tillfälle, vill han visa upp ärendet för flera personer samtidigt, för 
att kunna diskutera några funderingar som har kommit upp under arbetets gång. Då 
öppnar han ärendet på den stora plasmaskärmen som finns på väggen i ett av samman-
trädesrummen. Det fungerar som en sorts anslagstavla, där man kan klistra upp bilder, 
flytta runt olika detaljer, och manipulera bilder för att kunna illustrera ärendet. Där kan 
flera personer arbeta samtidigt, med samma uppgift, med olika delar av ärendet, eller 
med olika versioner av samma uppgift. Hela ärendet syns för många personer samti-
digt, vilket underlättar förståelsen för ärendet, och man kan lättare samarbeta och ta till 
vara varandras infall och kunskaper. 

När all information är sammanställd och ärendet är klart för att skickas ut på Sam-
råd, väljer Planarkitekten vilka kontakter som ska tas. Detta gör han genom att välja ut 
olika personer och myndigheter från en checklista som presenteras i Detaljplansgräns-
snittet. Privatpersoner finns med i egenskap av att de är direkt berörda av planändring-
en, eller att de tidigare i processen har lämnat in synpunkter på planändringen; då läggs 
de automatiskt till i checklistan när inlägget diarieförs. Några aktörer vill få samråds-
handlingar i pappersform och några kan ta emot elektroniska handlingar. Detta väljs 
automatiskt av applikationen, baserat på information om de olika kontakter som finns 
lagrad i systemet. Olika versioner skickas till olika aktörer, beroende på vilken ställ-
ning de har gentemot ärendet. Myndigheter och privatpersoner som är direkt berörda 
av ärendet, får en komplett uppsättning med dokument. Andra privatpersoner får en 
mindre omfattande uppsättning med dokument för kännedom, utan information om hur 
man överklagar ärendet. Ärendet publiceras på Kommunens webbplats, där man även 
ges möjlighet att lämna synpunkter direkt i ärendet genom att logga in i ett webbgräns-
snitt. Där går det att skriva synpunkter eller ladda upp dokument som också kommer 
att knytas till ärendet. Detta diarieförs automatiskt i ärendet. Det finns även andra möj-
ligheter att lämna synpunkter på ärendet antingen genom att skicka in på papper, som 
sedan diarieförs och skannas in så att det hamnar i online mappen, eller via e-post som 
diarieförs automatiskt och sparas i online mappen. Alla dokument som kommer in i 
digital form skrivs också ut för att sättas in i den fysiska mappen. 

När samrådstiden börjar närma sig sitt slut, kontrollerar Planarkitekten vilka per-
soner som har svarat på inlägg, genom att öppna gränssnittet och välja att se vilka in-
lägg som har gjorts i ärendet. Där syns det vilka som har fått samrådsmaterial och vil-
ka som har svarat i ärendet. Påminnelser skickas automatiskt till några aktörer som han 
vill ska lämna in inlägg, men som inte har redan gjort det och han väljer också att 
skicka iväg påminnelser till några andra som han tycker borde svara. När samrådstiden 
är slut, och alla har fått tillfälle att lämna in sina synpunkter, börjar nästa fas i proces-
sen, där alla inkomna handlingar läses igenom och materialet sammanställs på nytt för 
att kunna gå vidare till Utställningsfasen. 
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10 ETNOGRAFI OCH PD – VILKEN SKILLNAD? 
Som jag skrev i introduktionen till mitt arbete har jag upptäckt att integrationen 

inte längre är en fråga om tekniska problem. Teknologin finns, men problemet är att få 
teknologin att passa in i själva arbetet. Anledningen att koncentrera sig på Participato-
ry Design, Etnografi och CSCW är att kunna anpassa teknologin till work practice och 
om man arbetar i verkligheten ligger Etnografi och Participatory Design nära till 
hands. Jag har arbetat med mina två frågor, och förra kapitlet visade svaret på min för-
sta fråga, vad man behöver för att designa för integration. Jag fick fram ett scenario 
med konkreta förslag på tekniska lösningar som kunde användas in i en utvecklings-
process. Nu tar jag min andra fråga och börjar diskutera mina metoder och frågar om 
det blev någon skillnad; fick jag fram saker som jag inte kunde ha fått fram genom att 
använda andra metoder? Det som jag skriver här gäller förstås det enskilda fallet som 
jag studerade, men jag tror att resultaten kan appliceras på andra liknande samman-
hang. 

Faktumet att jag använde PD och Etnografi, gjorde att det framträdde många saker 
som förvånade mig och även detaljer som kanske verkar oviktiga för användarna men 
som är betydelsefulla för arbetets struktur och flöde. Det resultatet hade varit otänkbart 
utan dessa metoder. Det som skedde i designworkshopen, till exempel, hade inte kun-
nat ske utan alla förberedelser som mitt fältarbete innebar, där jag fick sätta mig in i 
arbetsprocessen och arbetarna fick fundera på sitt arbete. Det främsta resultatet av mitt 
arbete blev en vild vision av hur ett system kunde konstrueras. Den var så vild att den 
gick bortom vad jag hade kunnat tänka mig. Men även om visionen var vild var den 
betydelsefull för designen, genom att det blev möjligt att utläsa många punkter som är 
viktiga för designprocessen.  

Arbetet bedrivs i en komplex miljö som är svår att beskriva i ord. Utan att studera 
fältet på så nära håll, hade det varit svårt att fånga upp alla faktorer som påverkar arbe-
tet, alla aktörer som är inblandade i arbetsprocessen och all kommunikation som sker 
inom arbetet. Även om jag fick fram mycket information genom att göra intervjuer i 
inledningsskedet, så behövdes observationer för att verkligen fånga upp de komplexa 
flöden av information och data som arbetet innebär.  

Observationerna gjorde att mobiliteten i arbetet framträdde. Mobiliteten i arbetet 
var förvånande för mig, och var nog en punkt som användarna inte heller hade funde-
rat så mycket på. Mobiliteten hade inte framkommit utan observationer.  

Problemen som uppstår i arbetet framträdde tydligt. Enkla saker, som att vissa ap-
plikationer krånglar, att verktygen inte är anpassade till vardagsarbetet eller att olika 
arbetsrutiner på olika platser orsakar problem. Detta tror jag inte hade framkommit så 
tydligt utan att jag hade kunnat observera arbetet på så nära håll och registrera små de-
taljer som annars kanske hade ansetts obetydliga. 

Arbetets rytm och flöde är svårt att förklara. Det består av många olika processer 
som pågår samtidigt, med många olika personer inblandade i olika skeden och aktivite-
ter, med många olika kommunikationskanaler. Ibland är arbetet individuellt, ibland är 
det högst kooperativt. Samtidigt finns det en politisk process som styr arbetets gång.  

Den situerade och implicita kunskap som arbetet är så beroende av, är svår att för-
stå utan att observera hur arbetet pågår. Det är omöjligt att utforma stöd för kunskaps-
hantering endast baserat på de skrivna lag- och regeltexterna, som egentligen ligger till 
grund för beslut, utan att ta hänsyn till hur arbetet faktiskt sker och hur kunskapen han-
teras i vardagen. Implicit kunskap kan, som bekant, inte alltid uttryckas i ord. 

Allt detta och mera därtill, som framgår av mitt rika fältmaterial, menar jag hade 
varit svårt att få fram utan att använda de metoder som ingick i min studie. Baserat på 



  63

detta menar jag att man kan säga redan här att metoderna är relevanta och användbara, 
när det gäller detta fall. 

Bortsett från att visionen var en konkret beskrivning av ett särskilt fall, ett framtida 
system för detaljplanering, är den ett rikt material i sig där man kan utläsa generella 
faktorer om vad integrationen/digitaliseringen betyder på olika nivåer. Det gäller på 
teknisk, work practice, och e-government nivå. En del saker som kom fram i min stu-
die går förbi det som redan finns skrivet på området. CSCW har inte koncentrerat sig 
speciellt på aktiviteterna inom det styrelsearbete som e-government innebär. Teorierna 
om e-government koncentreras runt frågor om teknologi och administrativa och för-
valtningsaktiviteter. Sådant som mobilitet och work practice har inte undersökts när-
mare. På så sätt tror jag att min studie, genom att använd sig av dessa metoder, pekar 
på att det finns områden på dessa fält där det fortfarande finns utrymme för forskning. 

Men vad var det som kom fram i mitt arbete som tyder på problem med att använ-
da PD? Ett klart problem är att stora förväntningar kan skapas. En vild vision som 
kommer fram i en PD process, kan skapa stora förhoppningar hos användarna som 
kanske aldrig infrias i ett eventuellt system.  

Det finns också problem med att utforma designerns/etnografens roll i processen. 
Som designer/etnograf hade jag problem med att precisera mina uppgifter. Även om 
jag egentligen arbetade med ”Quick and Dirty” etnografi, blev jag uppslukad av mina 
intervjuer och observationer och var kanske på fältet för länge. Det tog lång tid innan 
jag började fundera allvarligt på själva designen. Detta är en klar kostnadsfaktor i en 
design och utvecklingsprocess – hur lång tid får det ta, kan PD och etnografi löna sig i 
kommersiella situationer? En annan fråga är vad individuella egenskaper spelar för roll 
i processen. Om resultatet av fältarbetet är beroende av egenskaper hos etnogra-
fen/designern, är det svårt att utforma generella metoder för arbetet som gäller för alla 
personer i alla situationer. 

Ändå menar jag att det är tydligt att PD och etnografi är relevanta metoder för att 
informera designprocessen, även om det finns vissa problem kvar att undersöka vidare. 
Om jag skulle gå tillbaka och skriva det här kapitlets rubrik igen, här i slutet av min 
rapport, skulle det bli:  

Etnografi och PD – vilken skillnad! 

10.1 Att arbeta vidare 
Jag tycker att det finns andra områden som kom fram i min studie som är intres-

santa att fundera vidare på. Dessa hör definitivt till problemen inom e-government. 

Det finns ett glapp mellan hur praxis utvecklas och vad reglerande organ säger om 
hur arbetet bör bedrivas. Frågan är hur riktlinjerna från reglerande organ anpassas till 
dagens situation. Följer lagstiftning och riktlinjer utvecklingar i tekniken och work 
practice och hur kan den anpassningen göras?  

Mitt arbete har koncentrerats på en viss grupp, yrkesplanerare, som använder sig 
av detta material. Frågan framstår hur slutresultatet av denna process kommer att an-
vändas. Hur kan materialet utformas för att anpassas till olika grupper med olika bak-
grundskunskaper? Hur ska materialet anpassas för att möjliggöra insyn och påverkan 
och för att uppfylla Plan- och Bygglagens krav på medborgarinflytande? 

Ett spännande projekt vore att fundera på hur man kan tillämpa metoderna som jag 
har undersökt på Samhällsbyggnadskontoret på andra grupper. Vad innebär det att be-
driva PD tillsammans med allmänheten för att förbättra planeringsprocessen? PD kan-
ske fungerar i en arbetsmiljö där det sker på betald arbetstid, men hur kan man bedriva 
PD på fritiden, i ett samhälle där tidsbrist verkar råda överallt? 
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Bilaga 1. 
 

Vad är en översiktsplan? 
Från Boverkets webbsidor (2003-06-11): 

http://www.boverket.se/planera/planeringssystemet/versiktsplanering/index.htm  

 

I översiktsplanen (ÖP) skisseras vår framtida livsmiljö. Den visar hur kommunen ser på 
mark- och vattenanvändning och bebyggelsens utveckling i kommunen. Översiktsplanen är 
en överenskommelse mellan stat och kommun om hur värden av också nationellt slag bör 
beaktas. Den är vägledande för efterföljande beslut. När kommunens politiker beslutar om 
översiktsplanen, kan de behandla frågor som kan påverka livsmiljön för oss och naturen un-
der generationer! Sådana beslut måste vila på stadig grund. Det måste finnas tid för att ar-
gumentera, lyssna och reflektera.  

 

Genom lagändring 1996 har ÖP fått en vidgad uppgift: Att förvalta och utveckla natur- och 
kulturlandskapet och den byggda miljön så att miljöproblem förebyggs och hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror främjas. 
 

Riksdagen har genom plan- och bygglagen slagit fast att en aktuell översiktsplan ska finnas 
i alla kommuner. Arbetet med planen ska följa vissa bestämda regler, som kräver att: 
 

• alla kommunmedborgare ska ha full demokratisk insyn i arbetet och möjlighet att 
påverka det, 

• kommunen måste samråda med särskilt berörda (t.ex. grannkommuner och förening-
ar som kan ha ett särskilt intresse) när man gör planen, 

• det ska vara lätt att begripa vad planförslaget innebär, varför det ser ut som det gör 
och vilka konsekvenser det får, 

• staten (genom länsstyrelsen) ska ge besked om vilka nationella värden som finns i 
kommunen, och som bör värnas i alla svenska medborgares intresse, 

• översiktsplanen ska vara aktuell, vilket innebär att översiktsplanearbetet egentligen 
måste pågå med varierande intensitet hela tiden.  
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Bilaga 2. 
 

Vad är en detaljplan? I 
 
Från Boverkets webbsidor (2003-06-11): 
http://www.boverket.se/planera/planeringssystemet/detaljplanering/index.htm 
 
Detaljplan är ofta den lämpligaste planformen vid en förändring av mark- och vattenan-
vändningen. Skälen till detta är flera och har att göra med såväl detaljplanens redovisnings-
form som förfarandet och planens rättsverkningar.  
 
I varje detaljplan ges en samlad bild av markanvändningen och av hur miljön avses att 
förändras eller bevaras. Planen är ett instrument för kommunen att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. Vilka allmän-
na intressen som ska beaktas vid bl.a. planläggning anges i 2 kap. plan- och bygglagen 
(PBL). 
 
Förfarandet vid detaljplaneläggning avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet 
till insyn och påverkan från alla berörda intressenter. Det finns i PBL ett uttalat krav på med-
borgarinflytande.  
 
Detaljplanen har vissa rättsverkningar för kommunen och enskilda. Fastighetsägarna har 
under planens genomförandetid en rätt att använda och bebygga sin mark i överensstämmel-
se med planen (byggrätt). Om kommunen är huvudman för allmänna platser inom planområ-
det, är kommunen skyldig att ställa iordning gator och andra allmänna platser i takt med att 
planen genomförs.  
 
Det är flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. De har att göra med både 
den typ av förändring som ska ske och förhållanden i omgivningen. Detaljplanen kan även 
behöva upprättas för att reglera hur ett område ska bevaras. 
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Bilaga 3. 
 

Vad är en detaljplan? II 
 
Från Boverkets webbsidor (2003-06-11): 
http://www.boverket.se/planera/planeringssystemet/detaljplanering/Detaljplanen.htm 

 
En detaljplan (DP) ska upprättas inför större förändringar av mark- och vattenan-

vändningen eller för att reglera utformningen av bebyggelsemiljön. Detaljplanen ska 
redovisa och till gränserna ange allmänna platser, kvartersmark och vattenområden. 
För kvartersmark och vattenområden ska användningen anges och om kommunen är 
huvudman för allmänna platser ska användning och utformning av dessa anges.  

 

En detaljplan ska ges en genomförandetid på minst fem och högst femton år. Un-
der denna tid får planen ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares 
vilja endast om det finns mycket starka skäl. Det ska vara nödvändigt på grund av nya 
förhållanden som är av stor allmän vikt och som inte kunnat förutses vid planläggning-
en. Efter genomförandetiden får planen ersättas, ändras eller upphävas utan att rättig-
heter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Om kommunen inte ändrar eller 
upphäver planen fortsätter den att gälla. 

 

Detaljplanen ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för 
planen, om det inte är onödigt. När ett program utarbetas och plan upprättas ska sam-
råd genomföras med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och andra kommuner som 
berörs av förslaget. Kommunen ska också bereda sakägare m.fl. som berörs eller har 
ett väsentligt intresse av planförslaget tillfälle till samråd. Det kan vara bostadsrättsin-
nehavare, hyresgäster, boende, andra enskilda, myndigheter och sammanslutningar.  

 

Förslag till detaljplan ska, före antagandet av planen, ställas ut för offentlig 
granskning under minst tre veckor. De som senast under utställningstiden framfört 
skriftliga synpunkter på planförslaget har rätt att överklaga kommunens antagandebe-
slut.  

 

Länsstyrelsen ska pröva och upphäva beslutet att anta planen om det kan befaras 
att riksintressen, mellankommunala intressen, en miljökvalitetsnorm eller krav på hälsa 
och säkerhet inte har tillgodosetts i planen. 
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Bilaga 4. 
 

Detaljplansprocessen. 
 

En starkt förenklad beskrivning av arbetet som leder fram till att en ny detaljplan 
upprättas, där tonvikten läggs på samrådsfasen, som var fallet i det studerade ärendet. 
En del av stegen skiljer sig i detta aktuella fall, jämfört med ett fall där ärendet genom-
går Programfasen – några av uppgifterna som finns upptagna under Samrådsfasen, 
speciellt de som visas först i redogörelsen, skulle då ske under Programfasen, och 
eventuellt återupprepas under Samrådsfasen. Redogörelsen talar inte om i vilken ord-
ning händelserna sker, utan är endast ett försök att lista olika aktiviteter som kan före-
komma. 

 
• Inkommande handling som startar processen 
• Handlingen diarieförs, en akt upprättas. 
• Ärendet dras i politiska organ, Byggnadsnämndens Arbetsutskott, och senare i 

Byggnadsnämnden, ett beslut tas om att upprätta en ny detaljplan. 
• Planarbetet börjar. Består av tre faser 

o Programfasen (inte aktuellt här, men en liknande process som Sam-
rådsfasen) 

o Samrådsfasen 
 En pärm upprättas. 
 Gammal planritning letas fram och kopieras. 
 Gamla detaljplansdokument letas fram och kopieras. 
 Kartutdrag beställs. 
 Kartan bearbetas. 
 Fastighetsägarförteckning beställs. 
 Information samlas in ”i huset”. 
 Besök görs på plats. 
 Planbeskrivningen fylls i. 
 Genomförandebeskrivningen fylls i. 
 Andra eventuella handlingar skrivs. 
 Eventuella möten med Förvaltningar och andra intressenter. 
 Samrådsmaterial skickas ut till intressenter. 
 Svar kommer in från berörda intressenter. 
 Svaren studeras och sammanfattas, samrådsmaterialet revide-

ras utefter remissvaren, materialet blir klar för utställning. 
o Utställningsfasen (inte studerat, men en liknande process som Sam-

rådsfasen) 
• Planen godkänns 
• Planen används vidare i arbetet med bygglovsansökningar. 
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Bilaga 5. 
 

Inspiration till Designworkshop, Detaljplaner. 
… Professionellt, är våra metoder för att sända och överföra forskningsresultat flera genera-
tioner gamla och är numera totalt otillräckliga att uppfylla sin funktion. … Publicering har 
utökats långt förbi vår nuvarande förmåga att få verklig användning av våra förteckningar. 

… Man kan nu föreställa sig en framtida forskare i sitt laboratorium. Hans händer är fria, och 
han sitter inte fast någonstans. När han rör sig omkring observerar han, han fotograferar och 
han kommenterar. Tiden registreras automatiskt, för att förbinda de två registreringarna. Om 
han går ut i fältet, kan han kopplas till ljudupptagningsapparaten via en radiolänk. När han 
reflekterar över sina registreringar på kvällen, kan han återigen prata in sina kommentarer in 
i upptagningen. Hans maskinskrivna registreringar, samt fotografier, kan vara i miniatyrfor-
mat, så att han kan projiciera dem för inspektion. 

… Så långt, när det gäller att manipulerar idéer och sätta in de i en förteckning. Än så länge 
verkar det vara värre än förut – för vi kan utöka registreringarna enormt; men även i sin nu-
varande mängd kan vi knappast konsultera dem. … det innefattar hela processen därvid 
människan profiterar genom sitt arv av förvärvad kunskap. Användandets främsta funktion 
är selektion, och här haltar vi verkligen… Selektion, i denna breda tolkning, är som en sten-
yxa i händerna på en finsnickare… 

… den mänskliga hjärnan fungerar inte på detta sätt [genom indexering]. Den fungerar via 
associering. När den har greppat en tanke, klickar den vidare till nästa tanke som frammanas 
via associationen av tankarna, i enlighet med något intrikat nätverk som förs fram av hjär-
nans celler… Människan kan inte hoppas fullt replikera denna mentala process artificiellt, 
men hon borde kunna lära sig av den. … Selektion via association, hellre än indexering, kan 
kanske mekaniseras. 

… Tänk dig en apparat för individuellt bruk, som är en typ av mekaniserad privat arkiv och 
bibliotek. Den behöver ett namn, och, att plocka ett slumpvist, ”memex” kan duga. En me-
mex är en apparat där en individ kan lagra alla sina böcker, registreringar, och kommunika-
tioner, som är mekaniserad för att tillåta konsultationer med oerhörd hastighet och flexibili-
tet. Den är ett utökat komplement till hans minne. 

Den består av ett skrivbord, och även om den kan opereras på avstånd, är det primärt en mö-
bel där han arbetar. Längst upp finns skärmar, där material kan projicieras för enkel läsning. 
Det finns ett tangentbord, samt knappar och spakar. Annars liknar den ett vanligt skriv-
bord… 

… Den leder ett steg närmare till associativ indexering, där grundidén är att vilket objekt 
som helst kan automatiskt kunna framkalla ett annat, automatiskt och omedelbart. Detta är 
essensen av en memex. Processen att förbinda två skilda saker är det viktiga. 

När en användare bygger ett spår, namnger han den, han skriver in namnet i sin kod bok, och 
knäpper in det via tangentbordet. Framför honom har han två objekt som ska förbindas… 
Han slår på en enda tangent och posterna är permanent länkade. 

Därefter, när som helst, när någon av dessa poster finns framtagen, kan man omedelbart ta 
fram den andra genom att trycka ner en tangent. Dessutom, när talrika poster har förbundits 
på detta sätt, för att skapa ett spår, kan dessa tas fram för granskning, långsamt eller snabbt… 
Det är som om de fysiska posterna har samlats från vitt skilda källor och bundits ihop i en ny 
bok. Det är mera än så, för alla poster kan länkas in i talrika spår. 

Helt nya typer av uppslagsböcker kan uppstå, med färdiga spår som korsar dem, färdiga att 
stoppas in i memexen och förstoras. Advokaten har vid sina fingrar de samlade uppfattningar 
och beslut av hela sin erfarenhet, och sina vänners och myndigheters erfarenheter. En patent-
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advokat har till hands miljontals utgivna patent, med kända spår till alla hans kunders intres-
sen. Läkaren, fundersam över en patients reaktioner, slår in på ett spår som etablerades när 
ett tidigare liknande fall studerades, och han bläddrar genom jämförbara fallstudier, med 
sidoreferenser till klassikerna för den relevanta anatomin eller histologin… 

På så sätt kan vetenskap implementera sättet som människan producerar, lagrar och konsulte-
rar den mänskliga rasens förteckningar.  

 
Utdrag från: As We May Think, by Vannevar Bush, 1945.  
 
Översatt av Jeff Winter, maj 2003 
 



  
 

vii
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