
Blekinge Tekniska Högskola 
MDA-programmet 
Examensuppsats 20 poäng 
1 juni 2001 
 
 

 

 

Dokumenthantering i en kommunal 
organisation 
…Dokument som offentlig handling, avtal, arbetsgång, minnesan-
teckning och arkiv. Synlighet, bärbarhet, åskådlighet, samarbete via 
dokument. Arkivering, sökning, data blir kunskap, CSCW… 

 
 

 

Håkan Ribbershed 

son 
- Kari Rönkkö 

 

 

 
 
Författare: 
- 
 
Handledare: 
- Mårten Petters

 

Examensrapport, Håkan Ribbershed, Mda98 

Exjobb_mda98hri_ slutversion_010618.doc  

 i



Abstract 
This report explores questions about filing and document management at the 

city planning department in Trollhättan municipality. The problem that the 

municipality has concerns the current management of digital files. The first 

step to handle this problem is to introduce an electronic document management 

system (EDM). This program will address the three main problems: the 

structure of stored files, the file authority and the file versions. Moving from 

file-oriented work towards a common virtual folder brings about a structure in 

handling digital files. The virtual folder contains all files that belong to for 

example a plan, and this gives the employees a shared view of all the files.  

All documents filed constitute factual material for the employees in their 

day-to-day work. With more and more documents in the archives and a new 

generation of workers coming, it is important to make this base of factual 

material accessible to them. That is why the documents should be digitized and 

incorporated in an EDM-system. The system will allow for all documents 

concerning the same issue to be found in the same virtual folder and make the 

work more flexible.  

This report investigates how an EDM-system can facilitate but also 

obstruct the daily work for the staff. One problem, as I see it, is that the digital 

files are more bound to the computer and that makes it more difficult for the 

employees to co-operate. Working together with the aid of paper documents is 

of vital importance for the staff. A number of suggestions are given of ways to 

solve this cooperating problem. One is by using a digital paper that gives the 

digital files their mobility back, even though the necessary technology for 

implementing this suggestion lies a couple of years ahead. The report also 

gives suggestions of ways to simplify searching for documents in the EDM-

system that is of relevance for the daily work for the employees and offers a 

possibility to glance through the documents found trough the search.  

Keywords: archive, document management, workflow, digital paper.
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Abstrakt 
Examensarbetet berör frågor kring arkivering och dokumenthantering på stads-

byggnadsförvaltningen i Trollhättans kommun. Problem som kommunen har är 

dagslägets hantering av digitala filer. Det första steget för att underlätta för de 

anställda är att införa ett dokumenthanteringssystem. Denna programvara ska 

hantera de tre viktigaste problemen som de har idag: struktur på lagring av 

filer, rättigheter och versionshantering. Genom att gå från ett filorienterat 

arbete till att arbeta mot en gemensam virtuell mapp uppnås en struktur. Den 

virtuella mappen innehåller alla filer som hör till exempelvis en detaljplan och 

ger handläggarna en lättare överblick över filerna.   

Alla handlingar arkiveras och utgör en faktabas för de anställda i deras 

dagliga arbete. Med allt fler handlingar i arkivet och generationsbyte på gång 

är det viktigt att nyttja den faktabas och göra den tillgänglig för de nyanställda. 

Därför bör den digitaliseras och föras in i ett dokumenthanteringssystem, 

därigenom blir den mer flexibel så att alla handlingar kan hittas i till exempel 

en detaljplans virtuella mapp.  

I rapporten undersöks hur ett dokumenthanteringssystem kan underlätta, 

men även försvåra, för de anställda när de utför sitt dagliga arbete. En svårighet 

som kommer upp är den låsning till datorn som jag upplever blir en följd om 

dokument ska vara helt digitala och detta försvårar samarbetet för 

handläggarna. Samarbete med hjälp av information på papper är en viktig del 

av de anställdas utbyte av kunskap. Lösningen till samarbetsproblemet ges via 

flera förslag. Ett är användandet av digitalt papper som ger den digitala 

informationen sin rörlighet tillbaka. Detta förslag ligger något år i framtiden 

och får ses som långsiktigt. I rapporten ges även ett svar på hur en sökning i 

dokumenthanteringssystemet ska kunna underlätta för att hitta handlingar med 

relevans och ge en möjlighet till att snabbt få en överblick över de dokument 

som kom fram i sökningen.  

Nyckelord (Keywords): arkiv, dokumenthantering, workflow, digitalt papper.

 

Examensrapport, Håkan Ribbershed, Mda98 

Exjobb_mda98hri_ slutversion_010618.doc  

 iii



 

1 Innehållsförteckning 
1 Innehållsförteckning ................................................................................... 1 

2 Inledning ..................................................................................................... 3 

3 Nyckelord i rapporten ................................................................................. 7 

4 Kommunal organisation.............................................................................. 9 

5 Etnografiskt tillvägagångssätt................................................................... 11 

5.1 Min studie på stadsbyggnadsförvaltningen....................................... 11 

5.2 Loggarna ........................................................................................... 13 

5.3 Informanterna.................................................................................... 14 

6 Detaljplan som minsta gemensamma nämnare......................................... 17 

6.1 Vad är en detaljplan? ........................................................................ 18 

6.2 Arkivering av en detaljplan............................................................... 21 

7 Problemområdet........................................................................................ 27 

7.1 Varför ett dokumenthanteringssystem? ............................................ 27 

8 Digitalt hela vägen, nya sätt att arbeta ...................................................... 33 

8.1 En lösning med dagens teknik .......................................................... 33 

8.1.1 Gemensamt arbete mot en virtuell mapp ..................................... 34 

8.1.2 Varför arkivera digitalt?............................................................... 35 

8.1.3 Sökattribut.................................................................................... 37 

8.1.4 Tumnagelsbild för läsbarhet ........................................................ 39 

8.1.5 Hur undviks att dokumenthanteringssystem blir till ett hinder?..40 

8.1.6 Flexibilitet är nyckelordet ............................................................ 41 

8.2 En lösning med morgondagens teknik  – samarbete via digitalt 

papper .......................................................................................................... 43 

8.2.1 Samarbete ger kunskap ................................................................ 43 

8.2.2 Digitalt hela vägen med E-ink ..................................................... 47 

 

Examensrapport, Håkan Ribbershed, Mda98 

Exjobb_mda98hri_ slutversion_010618.doc  

 1 



8.2.3 Projektorer för en gemensam diskussionsyta............................... 50 

8.2.4 Anoto ........................................................................................... 51 

8.2.5 Dokument ut på webben .............................................................. 52 

9 Summering................................................................................................ 53 

10 Källförteckning ..................................................................................... 56 

10.1 Tryckta  källor................................................................................... 56 

10.2 Hemsidor........................................................................................... 57 

 

 

Examensrapport, Håkan Ribbershed, Mda98 

Exjobb_mda98hri_ slutversion_010618.doc  

 2 



2 Inledning 
Våren 2001 har jag utfört en studie till mitt examensarbete på Trollhättans 

kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF1). Mitt examensarbete utförs inom 

ramen för utbildningsprogrammet Människor Datateknik Arbetsliv (MDA) på 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby och genomförs under 

vårterminen tredje året.  

Självklart har min utbildning påverkat mig och jag har allt mer intresserat 

mig för människans yrkeskunskaper och den roll som samarbetet har i vårt 

yrkesliv. Den enkla delen i att införa nya programvaror och ny teknik är att 

datorisera arbetsuppgifter som enskilda handlingar. Det svåra är att först när vi 

beaktar helheten som de anställda tillsammans utför kan vi skapa en 

programvara som tar vara på den yrkeskunskap som finns. Så fokuseringen i 

mitt kandidatarbete var ganska enkel: att få jobba med människor och se hur 

deras kunskaper bäst kan tas till vara. Uppslaget till dokumenthanteringssystem 

kom från Hans Kylbäck, lärare på högskolan i Ronneby och så snart detta stod 

klart för mig började jag ringa runt till tänkbara arbetsplatser i Trollhättan.  

Under hösten 2000 etablerades en kontakt med IT-chef Britt-Marie 

Svensson på Trollhättans kommun, som tillsammans med IT-chefer från 

Vänersborg och Uddevalla kommuner, skulle genomföra en studie över hur ett 

dokumenthanteringssystem (EDM-system2) fungerar i, och påverkar en 

kommunal organisation. Med dokumenthanteringssystem menar jag en 

programvara som hanterar följande kriterier: deponering/registrering av filer 

                                                 
1 SBF = Stadsbyggnadsförvaltningen = namnet på den organisatoriska tjänstemannaenhet som 

utför beställningar från politiskt ansvarig nämnd.  Beskrivs utförligt i kapitel 3 Kommunal 

organisation 
2 Electronic Document Management, fast vad som ska ingå i detta begrepp är oklart enligt 

tidningen Nätverksguiden, Marknadsöversikt år 2000.  
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och dokument, versionshantering, sökning av filer, åtkomstkontroll och 

radering av filer. Dessa kriterier följer den av Ovum framtagna modell3.  

Problematiken som kommunerna har är flera. Dels filer som sparas på 

flera ställen i nätverket och dels att det finns många olika versioner av samma 

fil. Problem med rättighet och åtkomst av filer. Kanske den största utmaningen 

ligger i att skapa en helhetssyn över kommunal användning av datorer, 

programvaror och det växande behovet av lagring.  

Svårigheten ligger inte i att installera ett dokumenthanteringssystem utan 

att bevara den höga grad av samarbete och utbyte av filer som handläggarna 

har i dagsläget. Dokumenthanteringssystemet får inte bli ett hinder mellan 

användaren och dess filer. Det vill säga försvåra möjligheten att hitta filerna 

och överblicka vilka som handläggaren jobbar med i ett specifikt projekt. Att 

försvåra läsning och överblick av dokumenten äventyrar och försvårar 

handläggarnas arbete med detaljplaner.  

I mina referenser används framförallt två stycken rapporter framtagna av 

Blomberg, Trigg och Suchman. Den första är från en advokatbyrå i Kalifornien 

och skrevs 1996. Den handlar om hur de digitaliserar ett arkiv med fokus på 

sökning av dokument och hur de får till en överskådlighet av dessa. Den andra 

är från en ingenjörsbyrå och är skriven 1999. De går här mer in på att utveckla 

dokumenthanteringssystemet skapad i rapporten från 1996 till att hantera 

grupparbete och ett gemensamt webbgränssnitt.  

 

Syftet med min uppsats har varit att ta fram ett underlag för vidare diskussion 

om vilka nyckelroller som dokument har och vilka aspekter som är viktiga att 

tänka på vid användning av dokumenthanteringssystem. Min studie har aldrig 

varit fokuserad på hur lång tid de olika kontoren har arbetat på en detaljplan, ej 

heller på något sätt kontrollerat tidsåtgång. Min studie har inriktat sig mot att få 

                                                 
3 I tidningen Nätverks guiden refereras till Ovum som tog fram ett förslag 1998 (Guide to 

Understanding and Selecting Document Management Systems). 
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en helhetssyn på hanteringen av dokument tillhörande en detaljplan på 

stadsbyggnadsförvaltningen. Helhetssyn är en grundsten inom MDA-

utbildningen där varje del räknas som en viktig länk och ett smidigt samarbete 

är en förutsättning för symbios mellan Människor Datateknik och Arbetslivet. 

 

Upplägg av rapporten 

Kapitel två är en inledning och förklaring till bakgrunden av denna rapport. De 

nyckelord som förekommer förklaras i kapitel tre. Kapitel fyra presenterar 

arbetsplatsen och mer i detalj de två kontor och dess arbetsuppgifter där 

fältstudien sker. Etnografiskt tillvägagångssätt, det vill säga tillvägagångssättet 

i mina studier på arbetsplatsen, kommer i kapitel fem. Där tas också upp 

problematiken kring att logga för hand kontra att videofilma och vilka beslut 

som ligger bakom mitt arbetssätt. Mina informanter presenteras också i kapitel 

fem. I kapitel sex kopplas kontoren samman via en gemensam beröringspunkt. 

Problemområdet med de svårigheter som finns i dag på kontoren beskrivs i 

kapitel sju. Problemlösning som har en svag länk och en lösning till denna 

svaga länk presenteras i kapitel åtta. Kapitel 9 är ett sammandrag av vad som 

presenteras i denna rapport. 

I kapitel tio finns källförteckningen till det material som refereras till i 

rapporten, men även källor som inte är med i rapporten men som har utgjort en 

inspiration i skivandet och fungerat som en katalysator i arbetet.  

 

Ett stort tack 

Ett stort tack till mina trevliga informanter på stadsbyggnadsförvaltningen för 

deras tid, engagemang och vilja att på bästa sätt förklara sitt, i många fall, 

komplexa arbete. Till ledningen för stadsbyggnadsförvaltningen riktas ett stort 

tack för att jag fick tillträde till en för mig ny arbetsmiljö. Till IT-chefen på 

Trollhättans kommun Britt-Marie Svensson, tack för att du hjälpte mig till 

denna trevliga arbetsplats med så många glada och hjälpsamma människor. 

Vill även rikta ett stort tack till min handledare på Blekinge Tekniska 
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Högskola, Mårten Pettersson och Kari Rönkkö för deras stora hjälp och 

sakkunskap om rapportskrivande samt diskussioner om frågeställningarna i 

rapporten. Till min sambo ett stort tack för visat tålamod och den uppmuntran 

som givits mig under tiden som rapport skrevs.  
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3 Nyckelord i rapporten 
I min rapport finns det ett flertal förkortningar och ord som kan behöva en 
förklaring. Av förkortningarna finns det två ord som är på engelska, CSCW 
och EDM men de används i det svenska språkbruket.  
 
CSCW – Computer-supported cooperative work. Ett forskningsområde som 
behandlar datorstöd för samarbete. 
 

Detaljplan – Områden inom en tätort har en detaljplan som reglerar markens 
användning och bebyggelse. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller 
hela stadsdelar. Det betyder att området är planerat, ofta in i minsta detalj och 
är juridiskt bindande. 
 
Digitalt papper – En teknik där man vill återge känslan av att läsa på papper. 
Tekniken bygger på ett lager av små kulor lagda mellan två rutnät där texten 
framträder och kan ändras på elektronisk väg. 
 

EDM – Electronic document management. Datorstödd dokumenthantering. 
Vad som ska ingå i detta begrepp råder det lite delade meningar om. I min 
rapport håller jag mig till den indelning som Ovum tog fram 1998 (Guide to 
Understanding and Selecting Document Management Systems). I deras modell 
ingår följande standarfunktioner: deponering/registrering av filer och 
dokument, versionshantering, sökning av filer, åtkomstkontroll och radering av 
filer.  
 
Faktabas – Det pappersbaserade arkivet är en stor databas av fakta som blir till 
kunskap när det sätts i ett sammanhang av en erfaren handläggare.  
 
GIS-system – Geografiskt Informations System, används i kommunen för att 
koppla information från databaser till bestämda områden via olika kartteman. 
Kartteman kan enklast översättas med olika vyer på ett geografiskt område i 
form av en karta. 
 
Logg – Loggen är förvaringsplatsen över allt som samlats in före, under och 
efter den etnografiska undersökningen. Det kan vara en beskrivning av 
händelser, platser eller vad som sägs och görs. Loggen kan vara en översiktlig 
beskrivning av det som filmas eller spelas in under en undersökning, detta för 
att snabbt ge en överblick över vad som finns på banden. Även egna tankar och 
funderingar kan tas med i loggen. 
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Mikrofiche – Ett stycke film i formatet 105 x 148 mm med mikrofilmad text, 
bilder etcetera och används ofta för att arkivera större mängder material.  
 
Plotter – En särskild typ av skrivare som används för kartor, ritningar och 
större trycksaker.  
 
Raster – Ett, i sammanhanget digitalt papper, mycket finmaskigt rutmönster 
där de små rutor som bildas utgör punkterna i skärmen.  
 
SBF – Stadsbyggnadsförvaltningen: namnet på den organisatoriska tjänste-
mannaenhet som utför beställningar från politiskt ansvarig nämnd. Huvuddelen 
av SBF:s verksamhet beställs av SBN, (se nedan) men de arbetar även på 
uppdrag av Kommunstyrelsen (KS), med bland annat översiktliga planer, 
statistik och prognoser. 
 
SBN – Samhällsbyggnadsnämnden: politiskt beslutsorgan som  har beslutande-
rätten i frågor som rör detaljplaner, gatu-, park-, trafikärenden, bygglovfrågor, 
energirådgivning, kart- och mätverksamhet m.m. SBN beställer beredning av 
ärenden samt utförande av tjänster av förvaltningsorganisationen som består av 
tjänstemän. 
 
Servitutshavare – Rättighet för ägare till fastighet, härskande fastighet, att i 
visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk eller råda över en annan 
fastighet, tjänande fastighet.  
(http://www.maklarbyran-uppland.se/ord.htm#s 010607) 
 
STARK – Stadsarkitektkontoret ett kontor under stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
STING – Stadsingenjörskontoret ett kontor under stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
Vektorgrafik – En bild som byggs upp via linjer. När till exempel en cirkel 
ska ritas används många korta linjer. En vektoruppbyggd bild kan inom rimliga 
gränser skalas upp till ett större format.  
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4 Kommunal organisation 
Eftersom min studie sker på Trollhättans kommun vill jag här ge en förståelse 

för kommunens organisatoriska uppbyggnad. Studien har utförts på två av 

stadsbyggnadsförvaltningens fyra kontor: stadsarkitektskontoret och stads-

ingenjörskontoret.  

 

Kommunala förvaltningar 
En kommuns verksamhet är uppbyggd för att serva invånarna i kommunen och 

ge alla samma service och välfärd (http://www.trollhattan.se 010420) (figur 1). 

Medborgarna väljer politiker som sedan styr kommunen genom att dra upp 

riktlinjer och mål som de anställda i olika förvaltningar utför. 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Trollhättan är uppdelad i fyra kontor (figur 2): 

förvaltningsledning, kontoret för översiktlig planering, stadsarkitektkontoret 

och stadsingenjörskontoret.   

 

Ekonomi-
kontor

Kommun-
kansli

Personal-
kontor

Informations-
kontor

Kommun-
hälsan

Tekniska
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förvaltnigen

Stads-
byggnads

förvaltningen

Miljö
kontoret

Kultur/utbildning
barnoms.

förvaltningen

Kommun-
direktör

 
 

n 

 

E

E

Figur 1: Organisation av Trollhättans kommu
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Förvaltningsledning sköter den övergripande styrningen av stadsbyggnads-

förvaltningen. Utöver ledningsfunktionen innefattas resurser för samordning 

och utveckling av ekonomi, personalfrågor, organisation, information och IT.  

 

Översiktlig planering sköter kommunens utveckling sett ur ett längre 

perspektiv. De arbetar med en långsiktig översiktlig planering och 

kommungemensamma utvecklingsfrågor, bland annat kommunikationer och 

bostadsförsörjning. Arbetsuppgifterna består i att bevaka omvärldsförändringar 

och framtidsfrågor, även statistik och prognoser.  

Översiktlig
planering

pers 6
årsarb. 3,9

Stadsarkitekt
kontoret
pers 16

årsarb. 14,2

Stadsingenjörs
kontoret
pers 23

årsarb. 22

Förvaltnings
ledning
pers 3

årsarb. 2

 
 

Figur 2: Organisation av stadsbyggnadsförvaltningen 
 

Stadsarkitektkontoret handlägger ärenden som faller inom plan- och 

bygglagstiftningens område. Till exempel handläggning av bygglovärenden, 

byggrådgivning och fysisk planering som mestadels består av detaljplaner. De 

svarar också för energirådgivning samt har hand om kommunens tomtkö. 

 

Stadsingenjörskontoret ansvar för kommunens lantmäteriverksamhet. Detta 

innebär mätning, kartframställning och fastighetsbildningsfrågor. Stads-

ingenjörskontoret konstruerar och förvaltar en digital kartdatabas som omfattar 

grundkartor, bebyggelse- och landskapsinformation, ledningsnät, fastighets-
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indelning m.m. Denna databas används för att producera förrättningskartor, 

bygglovskartor, projekteringsunderlag samt informations-, stads- och 

översiktskartor. Grunden till kommunens GIS-system är denna digitala 

kartdatabas. (http://www.trollhattan.se/ 010420) 

I detta kapitel har redogjorts i stort för Trollhättans kommuns 

uppbyggnad, med de olika förvaltningarna och i detalj för stadsbyggnads-

förvaltningens uppbyggnad. Nästa kapitel handlar om min etnografiska studie 

och vilka metoder som användes när jag loggade mina informanter som jobbar 

på stadsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans kommun.  

5 Etnografiskt tillvägagångssätt 
Etnografi är en av de grunder som vår utbildning använder för att studera 

användarnas arbetssituation och plocka in användare som en naturlig del av ett 

utvecklingsprojekt. MDA-utbildningen vill få systemvetare att se till en helhet 

där långt fler delar än själva programvaran är avgörande för en lyckad 

implementation. Här beskrivs mer i detalj mitt tillvägagångssätt inom etnografi 

och de personer som samarbete har skett med.  

5.1 Min studie på stadsbyggnadsförvaltningen 
I detalj studerades delar av två avdelningar inom stadsbyggnadsförvaltningen i 

Trollhättan, STARK (stadsarkitektskontoret) och STING (stadsingenjörs-

kontoret). Dessa två avdelningar har lång erfarenhet av dokumenthantering, 

arkivering och kundkontakt gentemot medborgare. De har en hög grad av 

datorisering, då varje handläggare har en egen dator och kontoret har varit 

datoriserat sedan slutet av 80 talet. Handläggarnas arbete sker till stor del 

framför datorn, vilket har gett handläggarna datormognad. Kommunen erbjuder 

sina anställda kurser, till exempel Office, dessa finns utannonserade på 

intranätet.  
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Det tog ganska lång tid att komma igång med arbetet på kommunen, 

eftersom det var svårt att samla alla medverkande på en gång för ett 

informationsmöte. De som medverkade var mina tilltänkta informanter samt 

mina kontaktpersoner på stadsbyggnadsförvaltningen, chefen Karin Thorsenius 

och Pether Eckerwall administrativt ansvarig.  

Denna träff var ett bra sätt att möta de ansvariga i ledningen och lugna 

informanterna om att videokamera inte behövde användas. I efterhand kan jag 

se hur viktigt det är att få med alla informanter och ledningen så de vet vad jag 

vill åstadkomma med mina observationer. Ely tar upp samma problematik: 

vikten av att informera vad observatören ska göra (Ely, 1993 s.54). Ett 

varningstecken som kom fram under mitt arbete med att logga informanterna 

var att de kallade mig för ”tidsstudiemannen”. Detta även om jag förklarade att 

jag inte skrev ned några data om hur lång tid ett arbete tog. Det stod dock klart, 

när rapporten började skrivas, att det fanns en oro för att mitt arbete skulle 

kunna användas för att studera deras effektivitet eller mängden arbetsuppgifter. 

Jag klargjorde för dem att så var absolut inte fallet och att det i min studie eller 

rapport inte går att utläsa någon enstaka persons effektivitet eller mängd av 

arbetsuppgifter. Denna aspekt har inte heller varit mitt fokus.  

Från början fanns en fundering på att ta med mig en videokamera och 

filma eftersom loggning genom att skriva för hand, kändes så begränsande vid 

insamlande av fakta. Det finns helt enkelt ingen chans att skriva ner allt som 

sker. Mina informanter uttryckte dock ett motstånd över att bli filmade varför 

jag inriktade mig på att anteckna mina iakttagelser. Den stora fördelen med 

detta förfaringssätt var att en överblick snabbt kunde byggas upp om deras 

arbete, samt att jag var så fokuserad på det som hände. En vinst med att göra 

videoinspelning vore att kunna gå tillbaka och få svar på frågor om vad som 

hände, i vilka pärmar sökte min informant information etcetera. I stället har jag 

frenetiskt fått titta i loggen och letat i mitt minne för att försöka återkalla vad 

som hände. Om inte detta fungerat har ytterligare några frågor fått ställas som 

klargjort vad som missats i loggen. Ely tar upp just denna punkt: att kunna gå 
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tillbaka till en video, likt en tidsmaskin vara på samma ställe och titta på en 

videosekvens om och om igen (Ely, 1993 s.93). Med facit i hand kan sägas att 

det varit bra om bandspelare hade används för att få med allt som sades och 

kanske ibland ta fram videokameran för att dokumentera något specifikt. I 

framtida undersökningar kommer jag att tydligare förklara varför ljud och 

videoupptagning underlättar arbetet och ger möjlighet att gå tillbaka i en 

upptagning, använda den som backup och få något förklarat. Anledningen till 

att jag inte stod på mig mer var att det kunde rasera den sköra bro som jag stod 

på. Skulle jag få komma in eller skulle de avböja min förfrågan på grund av att 

informanterna sa blankt nej till av bli filmade?  

5.2 Loggarna 
Mitt insamlande av information har skett genom att sitta med som en aktiv 

deltagare och skriftligen logga det som sker. I mina loggar ville jag få en 

överblick över vad mina informanter jobbade med, men ändå ta vara på 

detaljerna, speciellt viktigt var det att se hur de samarbetade. Eftersom min 

inkörsport till kommunen kretsade kring ett dokumenthanteringssystem var det 

viktigt att studera hur dokument användes av handläggarna. Loggarna får 

kallas för översiktsloggar med detaljrikedom, så mycket som jag kunde hinna 

med att anteckna. Ett misstag var att inte tidigare studera Elys bok, där 

problematiken kring vad man ska fokusera på behandlas (Ely, 1993 s.55-56). 

Detta försvårade mitt arbete då en övergripande logg inte gjordes över deras 

arbete för att sedan i detalj studera mer ingående och logga den detalj som jag 

fann intressant. Den enkla förklaringen är att tiden kändes som en begränsning. 

Jag ville helt enkelt inte ta för mycket av mina informanters tid i anspråk, då 

många redan i dag har ett stressat och uppskruvat tempo i sitt arbete. Loggarna 

används som grundmaterial till min rapport, men jag har i mesta möjliga mån 

avstått ifrån att citera då denna önskan framkom från mina informanter.  
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Efter dagar med frenetiskt antecknande hos mina informanter ville jag 

direkt ta tag i renskrivandet av loggarna. Detta för att i så hög grad som möjligt 

ta vara på bilderna som fanns i minnet och koppla dessa till loggarna. Det 

kändes som lösryckta meningar innan renskrivningen på datorn var klar. 

Renskrivning skedde i Word och inscanning skedde av handläggarnas olika 

blanketter och arbetsdokument. I texten kopplades sedan, via klickbara länkar, 

löpande text och förklaringar till de inscannade blanketterna. På detta sätt 

förtydligades olika arbetsmoment, då jag direkt kunde klicka och hoppa till den 

inscannade blanketten. Det gav mig en hjälp att direkt titta på blanketten utan 

att bläddra i en massa papper och jag kunde återkalla egna bilder och minnen 

från loggningssituationen. Att direkt kunna hoppa via en länk till en inscannad 

bilaga underlättade förståendet av vilka blanketter som användes och hur de 

användes.  

Texten delades in i stycken som numrerades med löpande nummer, vilket 

underlättade arbetet med att hänvisa till och göra kopplingar till olika delar i 

texten. Egna funderingar som kom fram under renskrivandet skrevs in med 

kursiv text inom parenteser, för att kunna härleda vilket som kom från loggen 

och vilket som var mina egna funderingar. Några längre citat blev det aldrig 

eftersom jag inte hann anteckna ordagrant vad som sades, men de citat som 

tagits med är i kursiv text inom citattecken.  

5.3 Informanterna 
Mina informanter 

Mina informanter var i huvudsak tre personer, två från stadsarkitektkontoret 

och en person från stadsingenjörskontoret. Under min studie hade jag kontakt 

med flera personer som inte direkt är med som huvudpersoner i mina loggar 

eller i rapporten. Dessa kontakter kunde ske under en fikarast eller på lunchen 

men lika gärna på ett kort möte i korridoren. Det är spännande att se hur 
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information utbyts mellan informanter utan ord, kanske via en gest, och 

avslöjar att det finns mer att säga men det kommer inte fram. 

 
Informanten Alice 

På STING var min informant Alice4 en kvinna i dryga 50-års åldern. Under tre 

dagar loggade jag skriftligen hennes arbete med juridiska ärenden inom 

kommunens lantmäterienhet. Alice jobbar huvudsakligen med handläggning av 

lantmäteriärenden, från det att ärendet initieras till dess det införts i 

fastighetsdatasystemet5. Registret är ett datasystem för fastighetsfakta och 

informationssökning inom fastighetsområdet. Varje ärende är unikt för Alice 

och innebär prövning mot olika lagparagrafer. Efter att detaljplanen vunnit laga 

kraft6 för Alice in detaljplanen i fastighetsregistrets plandel7. De programvaror 

som Alice jobbar med för övrigt är bland annat Word, Excel, databaser skapade 

i Access och Solen8. 

 

Informanterna Tage och Gun 

De andra handläggarna som skriftligen loggats är Tage, en man i 60-års åldern, 

och Gun, en kvinna i 40-års åldern. Båda dessa jobbar på STARK och 

handlägger mestadels detaljplaner och dess olika arbetsmoment. Tage är 

planingenjör och har jobbat på kontoret i ca 20 år. Tage tar fram underlag till 

detaljplaner, det vill säga gör förarbetet då det gäller utformningen, pratar med 

närboende, tar fram förslag, kollar mot gällande (gamla) och angränsande 

                                                 
4 Använder fingerade namn på alla informanter, utom de i chefsposition. 
5 Fastighetsdatasystemet är Lantmäteriets databas över mark och byggnader. ADB-system för 

lagring och presentation av fastighetsinformation. 
6 Se punkt 5.1, antagande av planförslag 
7 Plandelen redovisar planer enligt plan- och bygglagen samt äldre lagstiftning m.m. 
8 Solen, en programvara för GIS (geografiskt informations system) relaterad  information. 
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detaljplaner. Tage ritar själv alla detaljplaner, där han varit ansvarig, i 

CADPOINT som är en programmodul för samhällsplanering till Autocad9.  

Gun jobbar som karttekniker, vilket innebär att hon har ett mångskiftande 

arbete med många programvaror som hanteras. Gun använder bland annat 

CADPOINT, Acrobat10, Solen och Mapinfo11. CADPOINT är Guns huvud-

applikation där alla detaljplaner ritas. Dessa detaljplaner kan bäst beskrivas 

som ett eller flera lager i Autocad. Som grund för en detaljplan ligger en 

grundkarta som det ”understa” lagret och denna karta framställs av 

stadsingenjörskontoret. Eftersom Gun och Tage jobbar på samma avdelning 

studerade jag deras arbete i tre dagar totalt, varav två hos Gun och en dag hos 

Tage. Några veckor senare studerades även arkiveringsrutiner tillsammans med 

Gun under ytterligare en dag.  

Ett intressant arbete har varit att renskriva de skriftliga loggarna och kolla 

upp så att jag har förstått allting rätt. Jag har även vid flera tillfällen varit uppe 

på stadsbyggnadsförvaltningen och frågat mina informanter angående 

loggarna, men även diskuterat de problem på kontoren som framkommit i mina 

loggar. Ur loggarna har jag sedan försökt förstå hela kedjan av händelser, 

samband och samarbete mellan handläggarna. Samarbetet är kanske den 

viktigaste punkten som klart framträtt i mina loggar men även den del i min 

rapport som är svårast att hantera i ett dokumenthanteringssystem. Mest arbete 

ligger i analysen och i skrivprocessen där sammanhangen blir mer klara, nya 

frågor framkommer och lösningar på problem kristalliseras sakta fram. När 

rapporten skrevs skickades ett flertal korrektur till informanterna, dels för att de 

skulle godkänna att arbetsrutinerna beskrevs på rätt sätt med alla de fackuttryck 

som finns, dels för ett godkännande av det kontext som rapporten beskrev. 

Under hela tiden som rapporten skrevs framkom mera uppgifter om deras 

                                                 
9 Autocad, vektorbaserad programvara för datorstödd design av ritningar. 
10 Adobe Acrobat, programvara för att skapa Pdf-filer som kan läsas av alla i Acrobat Reader. 
11 Mapinfo, programvara för att koppla information till GIS systemet. 
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arbetsrutiner och den komplexitet som finns på arbetsplatsen. En djupare 

förståelse av deras arbete har varit en mognadsprocess vilket gett en större 

insikt i mina handläggares arbete.  

I detta kapitel har tagits upp hur viktigt det är att upplysa informanterna 

om hur och vad som ska loggas samt problematik med att logga. Presentation 

har även skett av mina informanter, vilken inriktning som finns på loggarna 

och vilken teknik som användes vid renskrivningen. 

6 Detaljplan som minsta gemensamma 
nämnare 

Dokument är en viktig del i samarbetet mellan handläggare på de olika 

kontoren inom stadsbyggnadsförvaltningen och fokusen är på de dokument 

som ingår i en detaljplan. Vad menar jag med samarbete? Handläggarna 

använder olika pappersdokument för att nå en gemensam förståelse. Det sker 

ofta genom att de diskuterar en karta och försöker nå en gemensam ståndpunkt 

eller att de har ett juridiskt dokument och tolkar vad som är skrivet. Olika 

beslut, till exempel en detaljplan, måste ibland tolkas av handläggarna som då 

tar med sig pappersdokumentet och går in till sin kollega för att gemensamt nå 

en tolkning av vad som är skrivet. Samarbetet sker också via filer. Ett exempel 

från STARK; en handläggare kan börja med digital fil till en detaljplan, när 

filen är färdig tar nästa handläggare vid, gör utskrifter och exporterar 

detaljplanen i andra filformat, exempelvis Acrobat. 

Minsta gemensamma nämnare för stadsarkitektkontoret och stads-

ingenjörskontoret är marken och dess användning. Den regleras i form av en 

detaljplan som engagerar dessa två kontor. Självklart är detaljplanen bara en 

liten del av deras samarbete men det är den delen som jag har fokus på. 
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6.1 Vad är en detaljplan? 
Kring ett specifikt markområde kretsar olika dokument. Dessa dokument kan 

vara av typen Word-dokument, ritningar i form av Autocad-filer, anteckningar 

gjorda för hand. Bilder tagna med en digital kamera etcetera. Dessa dokument 

tillsammans kan till exempel utgöra underlag till en detaljplan. Alla områden 

inom en tätort har en detaljplan som reglerar markens användning och 

bebyggelse. En detaljplan kan omfatta enstaka fastigheter eller hela stadsdelar. 

Det betyder att området är planerat, ofta in i minsta detalj och är juridiskt 

bindande. Dessa planer styr vilken typ av verksamhet som området tillåter: 

vägar, kommunikation, byggnaders utseende och höjd. Området kan vara avsett 

endast för bostäder och industri är då inte tillåtet. Det kan också vara tvärtom, 

ett industriområde som inte är tillåtet att bebygga med bostäder. En detaljplan 

har även rättsverkningar för både kommunen och enskilda och i planen 

fastläggs hur kommunen och fastighetsägarna kan/skall genomföra 

detaljplanen. Trollhättans kommun har ca 350 st. detaljplaner och det 

tillkommer ca 10 nya per år som vinner laga kraft. Nedan följer en kort 

beskrivning av en detaljplans arbetsgång.  

En detaljplans arbetsgång börjar med en beställning. Det kan vara 

antingen en intern beställning från kommunstyrelsen eller en extern från 

markägare. Samhällsbyggnadsnämnden12 beslutar att en ny detaljplan ska tas 

fram. Vid större detaljplaner tas ett program fram. Politiker i kommunstyrelse 

och byggnadsnämnd ger direktiv för ett program. Detta i sin tur styr vad 

detaljplanen ska innehålla. Samråd är nästa steg och ett första planförslag 

framarbetas, dessa har grundkarta och fastighetsförteckning som underlag. 

Trollhättans kommun lägger ut planförslaget på webben 

(http://www.trollhattan.se/ 010320). Planförslaget sänds till berörda 

fastighetsägare, hyresgäster, länsstyrelsen och kommunala myndigheter såsom 

                                                 
12 Benämns ofta bara för byggnadsnämnden. 
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lantmäterimyndigheten m.fl. Informations- och samrådsmöte samt eventuell 

samrådsutställning anordnas.  

Samrådsredogörelse: de synpunkter som framkom under samrådet bearbetas 

och godkänns av samhällsbyggnadsnämnden. De beslutar även om planen ska 

ställas ut. Utställning: det nya eventuellt omarbetade planförslaget ställs sedan 

ut och annonsering sker i dagstidningar. Berörda fastighetsägare m.fl. 

underrättas per brev. Utställningstiden är minst tre veckor. Även här läggs 

informationen ut på kommunens webbplats. Ett Utlåtande sammanställs efter 

utställningstiden av handläggare på stadsarkitektkontoret, med de synpunkter 

som inkommit. Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller vid enklare 

planer av samhällsbyggnadsnämnden. Ev. överklagande kan ske till 

länsstyrelsen av dem som senast under utställningen lämnat skriftliga 

synpunkter och som inte blivit tillgodosedda. Dessa underrättas per brev eller 

annons i dagspressen. De har sedan tre veckor på sig att överklaga. Om ingen 

överklagar till regeringen vinner planen laga kraft efter tre veckor. Som sista 

steg utfärdas ett laga-kraft-bevis.  

Bilden (figur 3) beskriver olika arbetsnamn och diarienummer som är 

kopplade till en detaljplan under tiden som handläggarna arbetar med den. 

Benämningarna är verkliga. Men observera att detta inte är en arbetsgång utan 

mer ska ge en förståelse över alla de namn/kopplingar som en detaljplan har 

under arbetet med den.  
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Figur 3: Detaljplanens olika arbetsnamn. 

 

Förslag till detaljplan får arbetsnamnet 99E och en pärm iordningställs 

som innehåller alla dokument som skapas. En begäran om 

fastighetsförteckning skickas till Alice på STING, som gör en grundlig 

genomgång av ägare och dess olika servitut. Hon sammanställer en 

fastighetsförteckning och skickar den till STARK (diarienr 2000.439). Alice 

skapar ett arbetsnummer (00/803) som ger henne möjlighet att i fastighetsdata 

lägga in att ny detaljplan är under bearbetning. Förslaget till detaljplan får 

arbetsnamnet 1488K-99E i fastighetsdata, där 1488 står för län (14) och 

kommunen (88), K betyder kommunal handling. 99E är samma 

pärmbeteckning som STARK använder. Underrättelse om utställning skickas 

till kommunens lantmäterienhet på STING, för synpunkter innan antagandet 

(diarienr 2000.624). En skrivelse kommer in från länsstyrelsen som inget har 

att erinra (diarienr 2000.1107). Detaljplanen vinner laga kraft och arkiveras 

under D4/2000, vilket betyder den fjärden planen som vinner laga kraft under 
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år 2000. Alice får ett meddelade (diarienr 2000.1205) om att inrapportering till 

fastighetsdata kan ske. Alice måste ha ett arbetsnr (00/205) för att lägga in 

detaljplanen i fastighetsdata. Detta innebär ajourhållning av berörkretsen 

(beträffande fastigheterna) på planer som ändrats eller upphävts av den nya 

planen samt inläggning av förändringar på registerkartan. En kopia av 

detaljplanen arkiveras hos Alice med aktnr 1488K-D4/2000, 14 län, 88 

kommun, kommunal handling, och sedan samma aktnr som hos STARK. Som 

ni kan se finns många hållpunkter och arbetsnamn på en detaljplan.  

6.2 Arkivering av en detaljplan 
Uppdelningen av detta underkapitel är till för att visa på arkiveringsrutinerna 

och ursprunget till de dokument som ingår i en detaljplan.  

 
Kartans lagring 

En detaljplan arkiveras på olika ställen beroende på användning. Om en 

jämförelse sker mot säkerhet så finns originalet, det med störst säkerhet, i ett 

arkivskåp av typen hängarkiv för kartor upp till A0 storlek. Kartan är utskriven 

på ett arkiv-80 originalpapper. Detta original har undertecknats av 

stadsarkitekten, planingenjören och antingen kommunfullmäktiges13 eller 

samhällsbyggnadsnämndens ordförande (figur 4).  

 

                                                 
13 Alla beslut ska gå genom kommunfullmäktige (KF) men mindre ärenden och ”enkelt 

planförfarande” kan undertecknas av byggnadsnämndens ordförande.  
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Figur 4: Arkivskåpet för originalkartor, till höger syns undertecknandet 

 

Det finns även en plastfilmskopia som används för att ta kopior av och den 

arkiveras i ett likadant hängarkiv. Plastkartan är den samma som originalet men 

är inte undertecknad eller bestyrkt (figur 5). Originalet rörs aldrig och är det 

något i planen som behöver uppdateras ersätt den men en ny detaljplan.  

Originalet, Autocad-filen som ligger till grund för plankartan, sparas på en 

särskild plats i nätverket. Den används inte till utskrift av kartor eftersom den 

saknar undertecknande eller bestyrkning. 
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Figur 5: Plastfilmskopia med en arbetspärm för att visa hur stor en A0 karta är.  

 
Figur 6: Arbetspärm med en pappersmapp, arbetspärmen innehåller anteckningar m.m. medan 
pappersmappen innehåller en arbetskopia på detaljplanen. 

 

En bestyrkt kopia av plankartan och tillhörande handlingarna finns i en 

pappersmapp (figur 6) som lagras i ett vanligt mappskåp. Den bestyrkta kopian 

är handläggarnas arbetskopia och används när de vill studera detaljplanen. Som 
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ni märker av texten ovan måste en detaljplan vara undertecknad eller bestyrkt 

för att handläggarna ska se den som ett original. Ett undantag är 

plastfilmskartan som inte är undertecknad eller bestyrkt. I detta fall får troligen 

arkiveringen i hängarkivet ge plastfilmskartan dess autenticitet. 

 

Dokument från stadsarkitektkontoret 

Följande dokument finns både i en Agrippapärm (figur 7) med undertecknade 

originalhandlingar och i en pappersmapp. Mappen är handläggarnas 

arbetsmaterial där all läsning sker, de plockar även med sig denna mapp till 

sina egna rum. De läser aldrig i originalhandlingar eller flyttar dessa.  

De dokument som finns är:  

• Försättsblad.doc  

Dokumenten förklarar i allmänna ordalag vad planen avser.  

• Planbeskrivning.doc  

Beskriver planen i detalj.  

 

 
Figur 7: Agrippapärmar med originalhandlingar, arkivskåpen under innehåller 
pappersmapparna och arbetsmapparna. 
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• Genomförandebeskrivning.doc  

Hur detaljplanen ska genomföras vilken hänsyn som ska tas till 

närboende m.m.  

• Samrådsredogörelse.doc  

Detaljplanen har varit ute på samråd och dokumentet redogör för detta 

samråd.  

• Utlåtande efter utställning.doc 

Alla planer måste ställas ut för att allmänheten ska kunna ta del av 

planen. Dokumentet utgör en redogörelse av utställningen och de 

synpunkter som inkommit.  

• Lagakraftbevis.doc  

Stadsarkitekten skriver ett laga-kraft-bevis på att planen är godkänd.  

 

Dokument från stadsingenjörskontoret 

Det finns även den del av detaljplanen som görs av stadsingenjörskontoret och 

deras lantmäterihandläggare. Grundkartan som arbetas fram av STING 

innehåller själva grunden och utgörs framförallt av topografin, höjdkurvor, 

vägar, stigar, diken, berg, byggnader etcetera. Jag skriver inte om den som ett 

separat dokument utan den ligger som grund för detaljplanekartan.  

Stadsingenjörskontorets dokument:  

• Fastighetsförteckning 

Till detaljplanen måste det finnas en fastighetsförteckning över vilka 

fastighetsägare m.fl. som berörs av planen.  

• Karta över fastigheterna som ingår i detaljplanen. 

Det ingår även en karta över fastigheterna med numrering och 

hänvisning till fastighetsförteckningen.  

 

Övriga dokument  

Utöver STARKs och STINGs dokument finns även:  
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• Sammanträdesprotokoll som skrivs av en sekreterare på SBF. 

Dokumenten lagras inte digitalt (enl. sekreteraren på SBF). Det 

beskriver vilka som fanns med på sammanträdet då detaljplanen antogs.  

• Länsstyrelsens prövningsbeslut (kopia från länsstyrelsen) diarieförd i 

Winbär14. Med detta dokument anger länsstyrelsen om de har något att 

anföra mot detaljplanen.  

 

Arkiveringsrutiner 

Plankartan och handlingar som detaljplanen består av ska uppdateras med 

beslutsdatum och laga-krafts-datum. Arkivvärdig plankarta och handlingar ska 

skickas till Länsstyrelsen samt till STING, där Alice lägger in ändringen i 

fastighetsdatasystemet. Den så kallade ”gröna boken” ska uppdateras. Denna 

bok är likt en liggare med uppgifter om hur långt en detaljplan har kommit i 

sina olika utvecklingsfaser, till exempel samråd eller utställning. Ett 

kortregister som innehåller alla detaljplaner uppdateras, registret omfattar 

information om detaljplaner och översiktskartor. En kopia på plankartan och 

aktuella handlingar arkiveras i pappersmappen, plastfilmskopia på plankartan 

tas fram och förvaras i ett hängskåp15 med kopior (figur 5). De digitala filerna 

på detaljplaner och handlingar skickas till stadsingenjörskontoret där bland 

annat Solen uppdateras. Original av plankartan och handlingar förses med 

underskrift och sedan arkiveras plankartan i hängskåpet med original (figur 4). 

Originalhandlingar binds in och arkiveras i en Agrippapärm16. Arbetspärmen 

med diverse arbetshandlingar sorteras och ställs in i arkivrummet. Kopior av 

                                                 
14 Winbär är stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsärendehanteringssystem och används till 

flertalet ärenden inom SBF. 
15 Hängskåpet är ett arkivskåp där alla kartor hänger i en ram som fästes på kartorna.  
16 Agrippapärm är en betydligt robustare pärm med stålskodda kanter för att hålla i många år. 

(figur 7) 
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filer raderas och slutversionerna flyttas över till respektive lagringsplats på 

olika hårddiskar på servern.  

I en diskussion med en handläggare pratade vi om ett kvartersregister, i 

form av ett enkelt kartotek, och vilka detaljplaner som fanns inom varje 

kvarter. Handläggaren berättade att detta register kan man lita på. Men efter ett 

tag framkom en fundering om dess aktualitet.  

Vid senare eftersökningar visade det sig att detta register om några år kan 

ersättas med Solen. I denna programvara kan man genom att klicka, på en karta 

med dess kvarter, få upp relevanta detaljplaner och även underliggande 

dokument. Handläggarna använder dock fortfarande det pappersbaserade 

kvartersregistret eftersom de där fortfarande kan se tidigare gällande planer 

samt att det går snabbare.  

7 Problemområdet 
Tidigare i rapporten togs frågan upp som IT-chefen Britt-Marie Svensson 

ställde: Hur ett dokumenthanteringssystem påverkar arbetet för kommunens 

anställda och vilken struktur på lagringen av filer som behövs för att det ska bli 

en lyckad implementation? I detta kapitel beskrivs handläggarnas 

arbetssituation då det gäller digitala filer. En bakgrund till filhanteringen ges 

med de problem som det skapar i form av versionshantering och åtkomstskydd 

m.m. 

7.1 Varför ett dokumenthanteringssystem? 
I en kommunal organisation finns ett flertal förvaltningar och nämnder 

(http://www.trollhattan.se/kommunen/komorg/indexkomorg.htm 010319) där 

en stor mängd dokument hanteras dagligen. Trollhättans kommun har en 

accelererande ökning av lagringsbehovet. I och med att flera förvaltningar vill 

datorisera redan befintliga arkiv genom att scanna in dokumenten kommer 
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också datamängden att öka radikalt. Bara för SBF ökar datamängden med ca 

18-20 gigabyte när ritningsarkivet ska datoriseras. Dessa filer blir i Tif-format 

eftersom det är mikrofiche på ritningar som scannas. IT-chefen anser att: ”… 

idag lagrar vi ca 120 GB data, vi tror att detta kan fördubblas inom ett till två 

år. ” (mail från IT-chef Britt-Marie Svensson Trollhättans Kommun 010320). 

Ytterligare ett exempel på datamängd som ökar är möjligheten att bifoga ett 

eller flera dokument i ett mail. Skickas det ett mail som är 65Kb stort till 150 

användare tar det upp ca 9,75 Mb på hårddisken. Förutsätt att det skickas ett 

antal hundra mail per år behövs både rutin för att radera gamla mail och även 

nya sätt att förmedla information. Dagslägets krav på lagring inom kommunen 

klaras med större servrar men det finns också funderingar på en SAN17-lösning 

som dock med dagens volymer är för dyrt. SAN är en förkortning av Storage 

Area Network och kan bäst beskrivas som en metod för att dela lagringen 

mellan servarna i ett nätverk.  

Britt-Marie ställer som en första fråga hur strukturen på lagring av filer 

behöver vara innan de börjar med att implementera ett dokumenthanterings-

system. Detta eftersom strukturen på lagringen av filerna i dokumenthan-

teringssystemet, dess inbördes relationer och hur dokument ska sökas, påverkar 

om handläggare lätt kan plocka fram information.  

”…Ordning på lagret innan man kan leverera. … Hur behöver strukturen 

vara för att vi ska kunna använda dokumenthanterings-system” (Citat 

från anteckningar under ett möte med IT-chef och adm. andsvarig på 

stadsbyggnadsnämnden 010313.)  

Den lagringsstruktur som finns i dagsläget har vuxit fram ur en liten 

verksamhet inom ADB. Detta gör att den ibland upplevs kaotisk. Att få struktur 

på lagring av filer med hjälp av katalogindelning är svårt när antalet användare 

                                                 
17 Storage area network. En metod att dela lagringssystem mellan servrar. Byggs som ett 

nätverk, oftast switchat, som är lätt att utöka. Ett nyckeltal när SAN är lönsamt: när mängden 

data som ska lagras ligger på ca 400Gb.  
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ökar, samarbete via filer och antalet filer ökar i rask takt. Handläggarna sparar 

idag sina filer på den egna virtuella (F:\användarnamn, kommer att benämna 

den F:\egen) eller den gemensamma hårddisken (G:\user\gemensam, kommer 

att benämna den G:\gemensam) i nätverket. Slutlagring av en del filer sker på 

K:\arkiv (benämner den K:\arkiv). I ett exempel på lagring av filer som jag 

tittade närmare på fanns endast Autocad filer på denna K:\arkiv-katalogen 

medan en del Word-filer fanns på F:\egen, resterande på G:\gemensam\ i en 

speciell arkivkatalog.  

Mot bakgrund av detta ser jag SBF:s lagringsstruktur på hårddiskarna som 

ett hinder för ett bra utnyttjande av datorteknologin. Handläggarna har svårt att 

hitta filerna eftersom de sparas på så många olika ställen i nätverket och det 

försvårar ett gemensamt arbete mot en mapp/uppdrag (figur 8).  

Arkiveringen av både pappers- och plastkartor samt digitala filer behöver 

en genomgång av vilka rutiner som ska gälla och vilka register som inte längre 

fyller någon funktion. Troligen vore de mycket hjälpta av en workshop som 

hanterade arkiveringsrutinerna. 
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Figur 8: Gemensamma filer och egna filer. 

 

De filer som används gemensamt läggs under G:\gemensam och vidare i 

underkataloger. Som mest har jag sett åtta nivåer ner i lagringsstrukturen på 

hårddisken. Till detta kommer svårigheter med att det inte finns någon 

versionshantering. Åtkomstkontroll sker genom att lägga filerna på F:\egen då 

kan ingen annan ändra i filen. Vid till exempel ett juridiskt dokument måste 

handläggaren veta att ingen annan kan ändra i detta dokument. Om dokumentet 

måste fram och handläggaren är sjuk blir det problem eftersom filen ligger på 

F:\egen och den är låst för alla andra användare. Under min studie framkom 

exempel på hur en handläggare försökte få överblick genom att anteckna vilka 

filer som ligger i en viss katalog, om de är färdiga och eventuellt vilken typ av 

kopieringsskydd som finns på filen. Med kopieringsskydd menar jag i detta fall 

om andra kan kopiera text och bilder från en Pdf-fil.  
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Vilken trovärdighet har ett elektroniskt dokument om det inte finns en 

underskrift? 

Pappersdokumenten gäller eftersom dessa är undertecknade, säger en del 

handläggare när jag frågar dem. Men även om detta är sant både på STING och 

STARK finns det undantag. När jag tittade på det arkiverade materialet och hur 

det används finns det en arbetskopia av detaljplanen som alla använder. 

Detaljplanen är inte undertecknad men däremot bestyrkt av den handläggare 

som arkiverade detaljplanen och får samma status som arkivoriginalet. Som jag 

tidigare skrivit så finns ett undantag: plastfilmskartan är inte undertecknad eller 

bestyrkt. I detta fall får troligen arkiveringen i hängarkivet ge plastfilmskartan 

dess autenticitet.  

Ordet bestyrkt menas att handläggaren bekräftar med sitt undertecknande 

att kartan är den samma som originalet, till skillnad från den undertecknade 

kartan som har namnteckning av stadsarkitekten, planingenjören och antingen, 

kommunfullmäktiges18 eller samhällsbyggnadsnämndens ordförande.  

För en del medarbetare är de digitala filerna endast resultat av 

användandet av datorn som en skrivmaskin. När det blir så förenklat är filerna i 

sig inte några dokument med större värde. Endast de dokument som finns i 

pappersform tycks vara reella, de är undertecknade, bestyrkta eller har den 

statusen vilket gäller för de tidigare nämnda plastfilmskartorna. Problematiken 

med att filer inte har något större värde härleder jag till att det inte finns vare 

sig åtkomstkontroll eller versionshantering. Om även de digitala dokumenten 

kan bli bestyrkta med samma autenticitet som detaljplanerna borde de få 

samma värde som en detaljplan utskriven på papper som är bestyrkt. 

 

 

 

                                                 
18 Alla beslut ska gå genom kommunfullmäktige (KF) men mindre ärenden och ”enkelt 

planförfarande” kan undertecknas av byggnadsnämndens ordförande.  
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Ta steget full ut  

Att blanda dokument i digital form och en del dokument i analog form, det är 

bara att gå halva vägen. Ska det vara intressant att söka i 

dokumenthanteringssystemets databas måste alla dokument kunna sökas. Även 

de som idag är analoga, behöver scannas in och ges rätt attribut. Handläggarna 

behöver ha tillgång till alla dokument för att databasen ska vara komplett och 

innehålla alla dokument som finns i pappersarkivet. Arkiveringen måste löpa 

smidigt i organisationen och inte försvåra eller kanske rent av hindra arbetet.  

I detta kapitel har givits en bakgrund till problemområdet och förklarat hur 

handläggarna använder katalogstruktur på hårddisken för att hantera sina filer, 

versioner och åtkomstskydd.  

Nästa kapitel hanterar arkiveringen och varför jag anser det vara viktigt att 

alla dokument kommer in i databasen. Några punkter som tas upp är en 

gemensam virtuell mapp mot vilken handläggarna kan arbeta, sökattribut, hur 

viktigt samarbete via pappersdokument är, vilka hinder som kan uppstå och sist 

en rekommenderad start på användning av ett dokumenthanteringssystem. 
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8 Digitalt hela vägen, nya sätt att 
arbeta 

Jag och en handläggare ställde oss frågan: var gränsen går när det blir så många 

dokument att sökning, för att hitta relevant information i det pappersbaserade 

arkivet, tar för lång tid. När denna kritiska gräns uppnås försvåras 

handläggarnas arbete med att hitta information i arbetspärmarna eftersom det är 

så många dokument, anteckningar, bilder etcetera. Det finns situationer där en 

pappersmapp finns hos någon handläggare och en annan letar efter den, kanske 

behöver båda den samtidigt. Det vore önskvärt att minska ledtiden från det att 

handläggaren behöver en pappersmapp eller arbetspärm till att den finns 

tillgänglig för handläggaren. 

8.1 En lösning med dagens teknik 
I detta kapitel resoneras kring varför jag anser att allt ska arkiveras i digital 

form och att det behövs en gemensam virtuell mapp mot vilken handläggarna 

kan arbeta. Här diskuteras också kring vilka typer av sökattribut som behövs 

för att lättare kunna hitta sökt information, samt för att underlätta en snabb 

överblick över vilka dokument som kom upp i svarsträffarna, men även få en 

överblick över vad de innehåller.  

De lösningar som ges i kapitel 8.1 har en fortsättning i kapitel 8.2 eftersom 

jag ser ett dokumenthanteringssystem som ett slutet system. Dokument/filer 

scannas/rapporteras in men för att samarbeta ska handläggarna inte behöva 

hämta från arkivet eller skriva ut för att ta med dokumentet till medarbetaren. 

En lösning på det slutna systemet kan vara att använda det digitala pappret som 

beskrivs mer i kapitel 8.2. 
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8.1.1 Gemensamt arbete mot en virtuell mapp 

I förra kapitlet klargjordes hur handläggarna använde katalogstrukturen för att 

hantera sina filer. De sparade filer på F:\egen för att få till en åtkomstkontroll. 

Strukturen blev lidande då gemensamma filer fanns på olika ställen och i 

många nivåer ner i underkataloger. Versionshantering fick de fram genom att 

spara filerna med olika namn. Det är de tre första men också viktigaste 

anledningarna, både för handläggarna och för stadsbyggnadsförvaltningen i 

stort, att införa ett dokumenthanteringssystem. Gemensam nämnare för 

handläggare borde inte vara filer utan istället en virtuell mapp där alla filer 

rörande ett objekt finns samlade, en del filer med gemensam åtkomst och en 

del med personlig åtkomst. Strukturen på lagring av filer ska inte handläggaren 

behöva hålla reda på, det ska skötas av dokumenthanteringssystemet (figur 9). 
 

 

Figur 9: Den virtuella mappen är den gemensamma nämnaren. 
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8.1.2 Varför arkivera digitalt? 

Varför arkivera digitalt om det redan finns rutiner för analog arkivering som 

bygger på kunskap sedan början på 1900-talet? Där även kommunallagen 

kräver att originalhandlingar finns arkiverade. Det enkla svaret, men också det 

bästa, får vi om vi tittar på dokumenten som magasinerad data som blir till 

kunskap i handläggarnas arbete. Se nu framför er flera hyllmeter med pärmar 

tillhörande alla detaljplaner som är arkiverade. Svårigheter kommer när 

mängden arkiverade papper sväller och handläggare har svårt att hitta de 

dokument de söker. Frågan är var gränsen går när det blir så många dokument 

som måste hämtas och det tar för lång tid, jämfört med att plocka fram det i 

datorn? Förutom tidsaspekten finns materialet i pappersarkivet bara i ett 

exemplar skulle ett dokument komma på villovägar finns ingen kopia att gå 

tillbaka till. 

Hur hittar de något i denna faktabas? Här avses inte bara själva 

detaljplanerna utan också alla anteckningar och bilder som ger ett underlag till 

en detaljplan. Kanske om handläggaren själv har varit med och skapat alla 

dessa akter, men som nyanställd är detta en nästan omöjlig uppgift. 

Datanovisen ska lätt kunna söka utan allt för stor kunskap om hur man 

använder datorn. Ny teknik som införs får inte bli ett hinder istället för en hjälp 

i yrkesutövandet.  

Blomberg, Suchman och Trigg fick av advokaterna reda på hur viktig 

återanvändning av arkiverade dokument var för deras dagliga arbete 

(Blomberg, m.fl. 1996, s.243). Dels för att ge en stomme som kanske bara 

behöver ändras i datum och namn och dels för att ge ett språk till ett nytt 

dokument. Handläggarna på STARK använder mestadels arkivet av 

detaljplaner som en faktabas, där äldre detaljplaner beaktas och tolkas för att ge 

svar på hur dessa påverkar utformningen av nya detaljplaner. I de flesta fall 

ersätter en ny detaljplan en gammal eller delar av flera gamla detaljplaner, det 
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finns detaljplaner sedan början av 1900-talet som fortfarande gäller. Det 

tillkommer även nya planer på områden som tidigare inte har haft någon 

detaljplan. Handläggare på STARK är i samma situation där arkiverade 

dokument (inte bara detaljplaner) tolkas och ger underlag och språk till nya 

dokumentet, men även kunskap om hur ett likvärdigt problem löstes i ett 

tidigare ärende.  

Blomberg, Suchman och Trigg tar upp relevansen av att handläggaren 

själv hanterar arkivet, gör sökningar och underhåll i detta (Blomberg, m.fl. 

1996, s.243-244). Samma kunskap finns hos de anställda på SBF där de 

anställda med många år inom förvaltningen har en djup kunskap om att de i 

arkivet kan finna uppslag och svar till frågor som kommer upp i det dagliga 

arbetet. Arkivet är ett av handläggarnas arbetsredskap som dagligen används 

för att hitta information. Även om det ibland kan vara svårt att hitta exakt rätt i 

den stora mängd av dokument som finns arkiverat och sparat. Alice berättade 

att det inte var så mycket antalet uppdrag utan mer tiden de hade jobbat på ett 

uppdrag, som gjorde om hon kom ihåg det eller inte när det skulle letas fram i 

arkivet.  

Programvaran Solen kan användas till att lösa en del av problematiken 

med att hitta en detaljplan tillhörande ett visst område. Emellertid har Solen 

endast aktuella detaljplaner, en medveten avgränsning i dagsläget. Gamla 

detaljplaner och tillhörande dokumentation måste handläggarna idag söka i det 

pappersbaserade arkivet. En annan begränsning med Solen är att sökandet sker 

via kartteman19, med andra ord är det geografiska länken mellan handläggaren 

och informationen. Ibland är inte alltid platsen det intressanta utan till exempel 

en kontaktperson eller frågor rörande ett juridiskt spörsmål och där svaren kan 

finnas i arkivet. 

Mitt förslag är att utöka dokumenthanteringssystemet till att även handha 

hela det pappersbaserade arkivet och digitalisera de dokument som 

                                                 
19 Kartteman kan enklast översättas med olika vyer på ett område i form av en karta. 
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handläggarna producerar i sitt arbete. Det kan vara anteckningar och 

överenskommelser från en träff eller arbetsskisser. Dokumenten ger underlag 

till varför ett visst beslut togs och att hitta uppgifterna via kartteman kan bli 

svårt. Innefattas även STING och deras behov av sökning i förrättningsarkivet 

blir det svårt att gå via kartteman. Alice hittar sina dokument i arkivet 

mestadels genom hennes långa erfarenhet, där hon kan erinra sig i vilka fall 

lösningar finns på dagsaktuella problem. Att hitta detta via kartteman låter sig 

inte göras.  

Självklart är då ”A & O” för sökning i dokumenthanteringssystemet att 

lagringen/arkiveringen har en bra struktur och en väl genomtänkt policy för hur 

handläggarna ska söka i databasen. Väl anpassade sökattribut är en 

förutsättning för att hitta information.  

8.1.3 Sökattribut 

Ofta är handläggare så stressade och de behöver absolut inte flera 

arbetsuppgifter i sitt dagliga arbete. Blomberg, Suchman och Triggs 

undersökning på en advokatfirma visade samma sak. Handläggarna klargjorde 

att de inte hade tid att lägga in mer är grundläggande sökattribut (Blomberg, 

m.fl. 1996 s. 246). För att underlätta arbetet med att scanna in, arkivera 

dokument och ge bra attribut använde Trigg, Blomberg och Suchman en 

lösning i form av ett formulär som häftades fast med dokumentet som skulle 

arkiveras (Trigg, m.fl. 1999 s. 339). Där angav handläggaren vissa attribut som 

endast han själv känner till, resten lades in av personen som scannade in 

dokumentet. Med detta förfarande kan handläggaren ange de attribut som är 

svårast för den framtida scannerpersonalen att veta och scannerpersonalen de 

som handläggaren inte behöver ange. Det kan kännas som en motsägelse att 

Blomberg med flera belyser vikten av att själv arbeta med arkivet för att bli 

expert på den, både när det gäller användning och att göra sökningar i det. 

Medan Trigg med flera säger att handläggarna inte vill lägga ner mer tid än 

nödvändigt.  
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Det måste bli en avvägning, menar jag, viktigare att materialet kommer in 

med bra attribut (tar kanske lite mer tid) än att det snabbt kommer in men utan 

bra attribut. Om material matas in med dåliga attribut kommer det digitala 

arkivet till slut att vara som en stor garderob där allt slängs in men inget hittas. 

På stadsbyggnadsförvaltningen har de i dagsläget ett stort arkiv som tar mycket 

tid att hålla uppdaterat. Det är ett fåtal handläggare som jobbar med 

arkiveringen och det gör att den är noggrant utförd och med samma rutiner.  

Sökattribut är vad som finns i den erfarne handläggarens minne över 

arkiverade handlingar. Jag menar inte att sökattribut är det enda som finns i 

minnet men de kopplingar i tid och rum som minnet använder sig av över var 

ett dokument finns, behöver översättas till sökattribut. Först då kan de 

arkiverade data som finns göras tillgänglig för ett flertal personer. Aktnummer 

och diarienummer ger inte så mycket att söka på. Men om vi tillför t.ex. 

handläggare, markområde, kvarter, sändare-mottagare av dokument, typ av 

dokument och berört företag-organisation kommer vi en bit på vägen.  

Det går också att dela upp sökattributen så att mottagare och sändare av 

dokument har särskilda attribut. I Trigg, Blomberg och Suchmans rapport 

underlättade detta förfaringssätt scannerpersonalens arbete med att lägga in 

vissa attribut. Vem mottagaren är framgår till exempel av de skickade 

dokumenten och det behöver inte en stressad handläggare lägga tid på när de 

ska arkiveras.  

Övning ger färdighet och arbetet med att scanna dokument kommer att ge 

en skicklighet i vilka attribut som fungerar och vilka som kanske är 

överflödiga. Scannerpersonalen kommer att bli de första att utveckla en 

expertis på databasen och bli duktiga på arkivering och sökning. Denna 

kunskap kommer självklart att tas i anspråk av handläggarna och tillsammans 

kommer de att utveckla nya attribut för att underlätta sökning. Samma situation 

finns i dagsläget där vissa handläggare anses som experter på att hitta i arkivet 

och anlitas av andra handläggare när de själva har gått bet.  
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8.1.4 Tumnagelsbild för läsbarhet 

För att underlätta en sökning som ger många träffar och där det kan vara svårt 

att veta vilka träffar som innehåller relevant information, eller där sökningen 

ger många svar, finns det en lösning som snabbt ger en överblick med hjälp av 

två metoder. Dels genom att snabbt ögna igenom träffarna i form av 

tumnagelsbilder av hur dokumenten ser ut men även möjligheten att läsa 

information i form av vanlig text (Blomberg m.fl., 1996, s.246). Dessa 

reducerade bilder (tumnagelsbilder) på en sida kan vara till stor hjälp även om 

de är små. I Blombergs med fleras rapport berättas hur advokaterna lätt kunde 

avgöra vilken genre som ett dokument tillhörde, bara genom att titta på 

tumnagelsbilderna. Exemplen var memo, brev, ekonomiska dokument etcetera. 

I SBF fall borde tumnaglar på olika dokument i en detaljplansakt ge en snabb 

överblick och därigenom få ”tillbaka den överblick” som de har i dagsläget 

genom att studera en pappersakt innehållande en detaljplan. I kapitel 4 

beskrevs hur länkar (hyperlänkar) användes i mina loggar för att koppla text till 

en specifik blankett som scannats in eller till andra avsnitt i loggen. Trigg, 

Blomberg och Suchman utformade sin sökmotor, som användes för att söka 

bland dokumenten, till att visa svaren i en vanlig webbläsare. Därigenom 

kunde de använda den i dag så vanliga metoden att länka med hjälp av 

hyperlänkar. Om en handläggare sökte bland alla dokument från exempel 1997 

och fick fram för många svar kunde de begränsa sökningen genom att klicka på 

”ändrad sökning” och ange ett smalare urval av datum. De kunde även välja att 

plocka in fler attribut i en sökning helt enkelt genom att klicka i respektive 

sökattributs checkbox. Med hjälp av denna uppbyggnad kunde de få en 

överblick och enkelt se hur frågan ser ut som gav ett visst svar (Trigg, m.fl. 

1999 s. 340-342) 
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8.1.5 Hur undviks att dokumenthanteringssystem blir till ett 
hinder? 

På STARK finns det en liten rörelse som kallar sig VVD, våga vägra digitalt. 

Efter ett försök med digital bokning av kameran via Lotus Notes tyckte en del 

att det blev för mycket. ”Det går lika snabbt att gå bort och boka kameran som 

att göra det via nätet”, sa en av de anställda under en diskussion. Även om 

arbetet att boka en kamera inte i sig är ett kritiskt moment påverkas de 

anställdas inställning till arbete via datorn. Arbetet med att datorisera måste ses 

som en normal följd i utvecklingen och som ett stöd för arbetsuppgifterna. 

Grinter refererar till Bowers som studerade ett tryckeri där användningen av ett 

Workflow-system fick svårigheter. Workflow-system är en programvara för att 

styra arbetsflöden.  

Specifically, the print staff found themselves trying to fit the system’s 

model of work into their own practices. This created a number of 

additional challenges for the staff and took them away from their 

work”(Grinter, 2000 s.190; Bowers, 1995)  

Anledningen till att ett exempel från ett Workflow-system tas upp är 

problemens och lösningarnas giltighet i andra system och jag tänker då mest på 

ett dokumenthanteringssystem. Även om ett Workflow- eller dokument-

hanteringssystem kan ge stöd till ett arbetssätt finns alltid ett behov av att vara 

flexibel i användandet av olika stödsystem, dessa passar inte i alla situationer.  

”The development and use of workflow system has generated much 

discussion within the computer supported cooperative work (CSCW) 

community (CSCW, 1995). Specifically, it is how workflow system 

attempt to categorize, formalize and automate work that has raised 

questions for those interested in the fluid and often unpredictable nature 

of action” (Grinter, 2000 s.189). 
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8.1.6 Flexibilitet är nyckelordet 

Systemets flexibilitet är ett av nyckelorden för att systemet ska passa in i 

organisationen och stödja det sätt som organisationen arbetar på. Avbrott i 

arbetet är ett kännetecken för handläggarnas arbetssituation då flera har berättat 

hur ofta de avbryts i arbetet för nya arbetsuppgifter, det kan vara diskussion 

med andra handläggare, telefonsamtal eller kundbesök. Handläggarna måste 

hela tiden vara flexibla i sitt arbete då nya arbetsuppgifter ofta dyker upp mitt i 

ett arbete. Det är viktigt att informera och utbilda användarna så de ser en nytta 

med systemet och kan utnyttja det. Grinter tar upp fyra viktiga punkter till 

varför användande av ett Workflow-system blev lyckat. De fyra punkter som 

ansågs vara viktiga är följande: 1 användarna förstod och accepterade 

arbetsmodellen. 2 programmet gav förståelig och användbar 

representation/information. 3 ”Rätt” arbete var automatiserat. 4 Företaget gav 

sitt stöd och support till användarna (Grinter, 2000, s.204).  

Grinters punkter för succé verkar ganska självklara och en tolkning sker 

av dessa fyra steg utifrån mina erfarenheter från fältet. 1 handläggarna behöver 

en förståelse av vad dokumenthanteringssystemet vill åstadkomma och vilken 

hjälp programmet kan ge både på kort och på lång sikt. Det behövs en 

växelverkan mellan dels väl inarbetade, förfinade arbetsrutiner och dels nya 

rutiner som programmet tillför. 2 gränssnittet ska ge en igenkännande vy och 

presentera information på ett naturligt sätt för att handläggarna ska känna igen 

sig i sitt vardagliga arbete. Det måste vara självklara val av arbetsmoment i den 

dagliga arbetsrutinen. 3 kontoren inom SBF måste börja med de arbetsrutiner 

som ger mest utdelning och ta en liten del av kakan i taget. Struktur på lagring 

av filer och dess namn, versionshantering och åtkomstkontroll är de tre första 

men också viktigaste anledningarna både för handläggarna och för stads-

byggnadsförvaltningen i stort att införa ett dokumenthanteringssystem (detta 

framkom även i kapitel 6.1). 4 Ledningen måste vara lyhörd för de anställdas 
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krav och det måste framförallt avsättas tid till att införa ny programvara och 

utbildning.  

 

Börja i mindre skala och vidareutveckla 

En grund till det digitala arkivet kan skapas genom att de ovanstående fyra 

kriterierna uppfylls. Användningen måste dock börja i mindre skala med de tre 

huvudområdena: struktur på lagring av filer och dess namn, versionshantering 

och åtkomstkontroll. Dessutom behöver arkivet digitaliseras, inklusive 

arbetshandlingar och till detaljplaner tillhörande dokument, SBF har redan idag 

alla aktuella detaljplaner i digital form. Dock finns det en hake. För även om 

allt fungerar med registrering/inmatning, sökning av information/dokument så 

kvarstår svårigheten i att samarbete i den form som finns idag till stor del är 

pappersbaserad. Hur ska detta samarbete kunna fortsätta utan att behöva plocka 

fram detaljplaner ur pappersarkivet eller skriva ut dessa från dokument-

hanteringssystemet? Redan idag används en hel del papper på kontoren i 

Sverige. Det papperslösa kontoret blev inte av och kanske kan en räddning 

ligga i nya medier som bärare av information. Det behövs ett substitut till 

samarbete via analoga dokument, kanske även en förbättrad samarbetsform. 

Möjlighet finns i form av en gemensam arbetsyta som är ett digitalt papper 

eller digital projektor.  

Arkivet, en faktabas som blir till kunskap i handläggarnas arbete och vilka 

förutsättningar för att det ska lyckas är de punkter som tagits upp i detta 

kapitel. Allt arbete som handläggarna investerar resulterar i detaljplaner, 

juridiska dokument och andra handlingar. För att göra dessa åtkomliga inte 

bara genom att söka utifrån en geografisk plats utan också från andra attribut, 

är min rekommendation att göra hela arkivet digitalt. I rapporten har tagits upp 

hur viktiga attribut är och hur man kan underlätta vid scanning/inrapportering. 

Vid sökning i ett dokumenthanteringssystem som ger många träffar behövs en 

funktion som underlättar att snabbt få en överblick över vilka dokument som är 

relevanta och vad de innehåller. Min rekommendation är användandet av små 
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bilder så kallade tumnagelsvyer. Som avslutning pekas på flexibilitet som ett 

nyckelord för att få en smidigt och funktionellt användande av ett 

dokumenthanteringssystem. 

Nästa kapitel kommer att hantera digitalt papper och digital projektor som 

en möjlighet för att slippa använda papper då handläggarna vill diskutera eller 

få till en gemensam tolkning av olika dokument. 

8.2 En lösning med morgondagens teknik  
– samarbete via digitalt papper 

Kapitel 7.1 tog upp förutsättningarna för en digitalisering av de två kontoren på 

stadsbyggnadsförvaltningen och avslutade med att svårigheterna i ett samarbete 

till stor del sker med hjälp av pappersbaserade dokument. De lösningar som 

föreslås, både i föregående kapitel 8.1 och i detta kapitel 8.2, ligger något år i 

framtiden och får ses som långsiktiga. Införandet av ett dokument-

hanteringssystem (om det införs) kommer inte att ske förrän om något år, 

eftersom det är ett stort projekt att införa ett dylikt system inom en kommun 

med så många olika yrkesroller och kontor.  

I detta kapitel diskuteras hur kunskap byggs genom samarbete och hur 

viktigt det är att gruppdynamiken består även om ett dokumenthanterings-

system införs. Med ny teknik finns olika lösningar på hur samarbete kan 

understödjas.  

8.2.1 Samarbete ger kunskap 

Gruppdynamik och samarbetet kring pappersdokument är en viktig del av de 

anställdas arbete. Den återfinns i deras både spontana och planerade träffar 

ansikte mot ansikte med andra handläggare. Jämför med vad Blomberg m. fl. 

skrev om hur advokaterna diskuterar med varandra  
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”During discussions with M about the document for which they are 

looking, junior attorneys can also learn about other issues relevant to the 

transaction” (Blomberg, 1996, s.243).  

Samarbete menar jag är inte bara mellan handläggare utan även mellan 

handläggare och medborgare. En handläggare berättade för mig det enkla i att 

plocka fram en papperskarta och med hjälp av denna diskutera en detaljplan 

med en besökare och förklara hur t.ex. ett planförslag ser ut och hur det kan 

påverka den enskilde individen. Plankartan (figur 10) är i verkligheten ca 

120x120 cm (skala 1:1000) vilket gör att plankartan behöver vara utskriven för 

att de lätt ska kunna läsa texten och se de små detaljerna. Självklart kan de 

zooma in på en plankarta i datorn men samma överblick som en utskriven är 

svårt att få. Normalt ligger plankartan på skala 1:1000 och A0-storlek som är 

84x119 cm men kan även skrivas ut i skala 1:2000 och blir då bara hälften så 

stor. Denna mindre karta skickas exempelvis när beslutande organ ska besluta 

om detaljplanen vinner laga kraft. STARK använder sig även av andra 

storlekar på kartor och det finns ner i A1 och A2 storlek.  
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Figur 10: Förslag till detaljplan över Strandgatan, © Trollhättans Kommun 
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Tidigare i rapporten har beskrivits hur lätt det kan vara att datorisera en 

detalj i arbetsflödet. Men när tolkning ska ske av en hel arbetsprocess och ge 

de anställda ett verktyg som stödjer deras arbete hela vägen blir det ofta 

problem. En stor del av ett samarbete tolkar jag som en sekvens av många små 

händelser som blir till en helhet. Alla dessa nyanser är viktiga eftersom de 

utgör trappsteg till målet. Samarbete är också en bra grundsten till att lära sig. 

Vi har i vår utbildning läst från flera författare hur samarbete ger en 

växelverkande roll lärare-lärande (sammandrag av Vygotskij skrivet av Berthel 

Sutter; Lave & Wenger, 1991).  

”… the zone of proximal development is often characterized as the 

distance between problem-solving abilities exhibited by learner working 

alone and that learner´s problem-solving abilities when assisted by or 

collaborating with more-experienced people.”(Lave & Wenger, 1991 

s.48)  

Zonen för maximal inlärning ges ofta karaktären av gapet mellan  

problemlösande kunskap som finns när en lärande person jobbar ensam och när 

han jobbar i grupp med mer erfarna människor. Den som lär sig kan lyftas till 

en högre nivå med hjälp av samarbete och andras kunskap än vad personen 

kan på egen hand.  

”… any complex system of work and learning has roots in and 

interdependencies across its history, technology, developing work 

activity, careers, and the relations between newcomers and old-timers 

and among coworkers and practitioners” (Lave & Wenger, 1991 s.61) 

Läsandet av ett dokument på en bildskärm begränsas av skärmen i dagsläget. 

Visserligen har de flesta handläggare på STING en stor 21 tums skärm men 

detta gäller inte alla på SBF. Jämför detta med hur handläggarna idag arbetar 

där de hämtar hela pappersakten och får möjlighet till en snabb överblick av 

alla de dokument som finns med i en detaljplan. I pappersakten finns även med 

en papperskarta som ger den ett övertag mot bildskärm. Detta övertag består i 
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att papperskartan ger en översikt av hela kartan, även om kartan är i formatet 

A0 (84x119 cm). Se även beskrivningen av plankartans storlek på sidan 42.  

Studerande av arkiverade detaljplaner är viktigt eftersom dokumenten ger 

information om hur detaljplaner ska tolkas, men även nya infallsvinklar och 

lösningar på problemet som ligger för hand. Ett fiktivt exempel får visa på hur 

viktigt samarbetet via dokument är. En ny detaljplan ska utformas och den 

ersätter två gamla detaljplaner, dessa två hämtas ur arkivet och tas med till 

arbetsrummet. En tolkning av ett dokument i detaljplanen behövs och 

handläggaren går in till sin närmaste medarbetare. Dokumentet tas med och de 

kan diskutera och tolka detta. Handläggaren går sedan tillbaka till sitt 

arbetsrum och tar fram papperskartan som finns i samma mapp. I mitt andra 

exempel används en handläggare från STING som huvudperson. I deras fall 

(när det gäller detaljplaner) är det ofta framtagande och tolkningar av 

fastighetsförteckning till detaljplaner, med bedömningar av vilka som berörs 

och forskning i olika arkiv beträffande berörda servitutshavare etcetera. På 

STING blir det mycket letande i arkivet och mappar tas ofta med till deras 

arbetsrum. Tolkningar sker med hjälp av andra handläggare, hela tiden måste 

mapparna vara flyttbara. Jag frågade en handläggare varför de läser 

pappersdokument i en akt istället för att plocka upp dem på skärmen. Svaret 

kanske inte var så långsökt, det är enklare att läsa och snabbt få en överblick 

när alla papper är samlade i en akt. 

8.2.2 Digitalt hela vägen med E-ink 

För en plantekniker kan dokument vara den Autocad-fil som skrevs ut på 

papper. Men för planingenjören blev det ett anteckningsunderlag för de 

tankeställningar som kom upp under en vandring på ett område. Efter några år 

blir samma dokument ett stöd i frågeställningar kring en viss specifik 

utformning av detaljplanen. Under hela tiden har dokumentet en viktig 

funktion att fylla och tappar egentligen aldrig sin betydelse. Tage beskrev hur 

han under en vandring med en kontaktperson från ett företag diskuterade några 
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frågor. Med sig hade han ett dokument där anteckningar gjordes och dessa blev 

även godkända av kontaktperson. Ett dokument som denna berättelse resulterar 

i ger en bekräftelse på överenskommelsen och sparas i arkivet. Alla de 

dokument som beskrivits ovan plankartor, tillhörande dokument, juridiska 

dokument och anteckningar, utgör en viktigt grund för handläggarnas dagliga 

arbete. Vid användandet av ett dokumenthanteringssystem måste denna 

rörlighet av dokumenten bestå. För att lösa problemet med att behöva skriva ut 

på papper kan nya medier och bärare av information användas, till exempel 

digitalt papper eller en digital projektor. Kanske det går att undvika denna 

transformering mellan olika format, men det kräver nya sätt att arbeta på och 

ny teknik som till exempel en planingenjör ska ha med sig i fältet. Kan 

planingenjörer jobba med handhållna datorer/skärmar? Vad ligger inom en snar 

framtid?  

Digitalt papper är något som det forskars kring av flera företag. Känslan 

av papper ska bevaras och upplösningen på texten ska vara i samma fina 

kvalité som på ett vanligt papper, men det ”utskrivna” ska inte vara fast utan 

kunna ändras via till exempel en dator eller annan digital artefakt. Tekniken 

bakom framställningen av text på det digitala pappret sker på olika sätt. En 

teknik som E-ink (http://www.eink.com 010515) tagit fram består av små 

mikroskopiska plastkulor fyllda med bläck och i dessa finns ännu mindre 

mikrokapslar. Dessa kulor är idag så små att det finns plats för ca 30 stycken i 

punkten som avslutar denna mening. Mellan två mycket täta rutnät fixeras 

dessa små plastkulor och när ström i det övre rutnätet slås på attraheras de vita 

mikrokapslarna och en vit sida visas. Motsatt, när det undre lagret strömsätts 

attraheras mikrokapslarna och ovansidan visar en svart färg. Denna svarta färg 

utgör de små punkter som bildar ett tecken på det digitala pappret. Texten 

ligger kvar och kan läsas även om pappret är strömlöst. Med denna teknik är 

strömförbrukningen ca 1/1000 av en vanlig LCD skärm. Nästa gång det ska 

skrivas in på pappret sker en ny laddning av rutnätet och nya tecken kan bildas. 

Med denna lösning kan bara svart/vit text och grafik skrivas ut. Detta är en 
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begränsning men de flesta dokument och kartor är i svart/vit format. Med hjälp 

av denna teknik kan handläggarna föra över ett dokument de har sökt fram i 

databasen till det digitala pappret. Sedan kan de ta med sig det digitala pappret 

till handläggaren och där göra en tolkning av dokumentet. Inga ändringar av 

dokumentet är möjligt så känslan av arkiverat dokument kvarstår; är det ett 

scannat dokument med en namnteckning är autenticiteten redan klar. I 

dagsläget vet jag inte hur stora dessa digitala papper kan bli med bibehållen 

upplösning. I den senaste versionen visad i april har de fått fram digitalt papper 

med samma upplösning som en normal bildskärm med en storlek på 12,1 tum, 

ca 30,7 cm på diagonalen. Inom några år borde även en plankarta i A1-A0 

format kunna överföras och studeras av flera personer samtidigt. Med detta 

digitala papper är det heller inga problem med att ta med sig dokumenten till 

ett möte och låta deltagarna diskutera kring dessa.  

Sökning av dokument kan ske på flera sätt och de tre stora som jag ser det 

idag är:  

• Sökning i det pappersbaserade arkivet och där hämta pappersakten 

eller arbetspärmen.  

• Sökning i ett dokumenthanteringssystem och via svaret hitta rätt 

pappersakt eller arbetspärm i det pappersbaserade arkivet. 

• Sökning i ett dokumenthanteringssystem och direkt föra över till 

ett digitalt papper.  

 

Vinsterna i det sista alternativet är flera men framförallt att handläggaren 

slipper leta i ett pappersbaserat arkiv och kan i stället direkt vid sökning i 

dokumenthanteringssystemet få fram det sökta dokumentet och andra relevanta 

dokument. Sedan för handläggaren över det till det digitala pappret. Förutom 

att hastigheten på en sökning i en databas är snabbare sparas både papper och 

toner eftersom en utskrift sällan behöver ske. Detta ligger i linje med 

Trollhättans kommuns strävan efter att minska miljöpåverkan. De har redan i 
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dag fått ett flertal priser för sitt miljötänkande. Hastigheten i själva 

överföringen borde kunna vara betydligt snabbare om en jämförelse sker mot 

utskrift av kartor. En utskrift på plotter som används för kartor tar ca 2-4 

minuter beroende på storlek medan E-inks digitala papper kan uppdateras 

mellan en och tio gånger per sekund. Alla uppgifter angående E-ink i denna 

rapport har tagits från E-inks hemsida (http://www.eink.com 010515). 

Under min studie på SBF gavs möjlighet att sitta med Tage då han 

jobbade på en plankarta som skulle skickas ut som ett flygblad till berörda 

personer och företag. En svårighet som framkom då Tage jobbade med 

CADPOINT var att bildskärmen återgav linjer i plankartan, på ett sätt som 

gjorde det svårt att se hur det blev i verkligheten. Tage fick ett flertal gånger 

plotta ut plankartan för att kunna se hur de olika linjerna blev. Det tog lång tid 

och kanske kan även detta moment undvikas då en överföring till digitalt 

papper direkt visar hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut.  

Nu begränsas inte E-ink till digitalt papper utan nästan allt som kan ges ett 

ytlager kan också ges ett lager med E-ink. Exempel på detta är platta 

bildskärmar, display till mobiltelefoner och text på kläder. Storleken har 

betydelse i sammanhanget bildskärmar och med denna teknik kan framtidens 

skärmar (enligt E-ink) göras betydligt större, platta och med bibehållen kvalité. 

En möjlig tanke, om jag leker lite med idéer, är att belägga ett arbetsbord med 

ett lager E-ink och därpå kunna visa plankartor och andra handlingar i original-

storlek, för att gemensamt diskutera och arbeta med handlingarna. 

8.2.3 Projektorer för en gemensam diskussionsyta 

Tidigare i rapporten har berättats hur handläggarna inom STARK ofta får 

besök av stadens invånare som behöver hjälp med frågor rörande en detaljplan. 

Det kan vara både nya detaljplaner under planering, men även de som behöver 

en tolkning av en liggande detaljplan. När detta händer i dag tar de alltid fram 

en papperskarta och med denna går de igenom kartan. Redan idag finns en 

projektor anknuten till nätverket på kontoret och det vore inga problem att 
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plocka fram en detaljplan och visa den på filmduken. Handläggarna använder 

idag ett kalkerpapper som fästs på en plankarta för att kunna skissa olika 

förslag, med en plankarta projicerad på en whiteboard kan flera diskutera och 

rita olika förslag på lösningar och inriktningar. Med whiteboardens hjälp kan 

de få en gemensam arbetsyta som underlättar en gemensam förståelse av 

plankartan. Det finns även whiteboard med en funktion som sparar det som är 

skrivet på denna vilket möjliggör en direkt överföring till en dator för 

arkivering. 

8.2.4 Anoto 

En annan form av papper är den som det Svenska företaget Anoto tagit fram 

och där pappret är ungefär som vanligt kopieringspapper 

(http://www.anoto.com). Den stora skillnaden är att pappret har ett unikt 

mönster i form av prickar som Anotopennan läser av och genom detta vet var 

på arket den befinner sig och vilket ark som det är. Denna avläsning kan sedan 

överföras till exempelvis en bärbar eller stationär dator.  

”De prickar som bildar mönstret på ett Anotopapper bygger upp en 

tvådimensionell kod. Utifrån ett fint raster är varje enskild prick 

förskjuten i förhållande till skärningspunkterna. Anotopennan ”ser” 6x6 

prickar och eftersom varje enskild prick kan befinna sig i någon av fyra 

positioner i förhållande till skärningspunkterna i rastret blir det totala 

antalet enskilda positioner enormt.” (www.idg.se 010524, artikeln är 

från 010315) 

Storleken på detta raster överfört till Anotopapper gör att arket blir lika 

omfattande som halva USA och delar (exempelvis ett A4) av detta kan skrivas 

ut. Eftersom Anotopennan (används för att skriva med bleck och läsa prickarna 

med) också är unik med en egen signatur kan varje anteckning spåras till en 

viss penna och dess användare.  

En handläggare skulle på detta papper kunna skriva ut en detaljplan och 

sedan göra anteckningar och skissa ändringar som sedan fördes över till datorn 
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inklusive undertecknandet och ett datum som följer med automatiskt. Vinsten 

med detta förfarande är att det kalkerpapper som idag fästs på en plankarta för 

att kunna skissa olika förslag kan ersättas med Anotopapper och skisserna 

överförs sedan direkt in i datorn. Eftersom bilderna som sänds, enligt min 

tolkning, är av typen vektorgrafik bör det inte vara några större problem att 

föra in dem direkt i CADPOINT. I och med detta förfarande underlättas för 

kartteknikern när inte allt behöver läggas in för hand i datorn. Troligen måste 

korrigeringar ske eftersom planritningarna är mycket exakta men ett stöd borde 

detta sätt att arbeta ge. Självklart är det en kostnadsfråga kring tiden, vad kostar 

det att använda Anotopapper och få en tidsvinst jämfört med vanligt 

kalkerpapper och en inmatning av skisserna för hand? En annan idé är när två 

handläggare gemensamt skissar på ett Anotopapper, dessa olika förslag kan 

sedan sparas med respektive handläggares egna signatur och med datum då det 

skedde. (Det finns många användningsområden så låt inte min begränsning 

hindra dig som läsare att se nya användningssätt till Anotopapper).  

8.2.5 Dokument ut på webben 

I kapitel 6 togs ett exempel upp där ett mail skickades till 150 deltagare och 

krävde ca 9,75 Mb på servern. Att förenkla distributionen av information och 

dokument är ytterligare ett område där ett dokumenthanteringssystem kan 

underlätta, ge tidsvinst, minska på antalet kopior och den hårddiskplats som tas 

i anspråk.  

Under tiden som loggning skedde av en handläggare exporterades ett antal 

filer till Pdf-format som skulle ut på webben i deras satsning att informera 

medborgare om aktuella detaljplaner. Eftersom det tog lång tid att förbereda 

dessa filer, undersöka vilken tidigare bildtext som fanns på webben, ändra 

texten och skicka till webbansvarig, finns en stor besparing om detta arbete kan 

förenklas och minimeras. Med bra utnyttjande av ny teknik borde den tid 

minska som handläggare använder på att uppdatera inte bara webben utan även 

den interna informationen på deras intranät. Tidsvinsten är kanske den största 
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förtjänsten då allt fler, enligt min mening, ser webben som en informations-

källa med dagsfärskt innehåll.  

9 Summering 
Detta kapitel är en summering av det som framkommit under min studie på 

Trollhättans kommun, stadsbyggnadsnämnden och den text som finns i kursiv 

fetstil är de huvudpunkter som framkommit i min rapport.  

Jag ser användningen av dokument och filer på SBF som en spindelväv av 

kopior, förgreningar, kontakter, olika versioner och filer, sparade på en mängd 

olika platser. Kanske detta är det stora problemet: svårigheten att överblicka en 

kommunal organisation och ge några råd om hur organisation av arbete och 

dokument ska ske. Det enkla rådet i denna rapport är att handläggarna behöver 

gå från att jobba med egna filer till att gemensamt jobba via en virtuell mapp, 

dit alla dokument/filer rörande ett uppdrag kopplas. Handläggarna ska inte 

behöva leta efter var en fil ligger eller i vilket skede den är i utvecklingen. 

Ingen tveksamhet ska behöva råda om det är den senaste filen eller vilka som 

får jobba med den. Handläggarna måste också kunna lita på att den fil som 

lämnades i går kväll inte har ändrats utan fortfarande är intakt. De punkter som 

har räknats upp ovan kan lätt hanteras i ett dokumenthanteringssystem. Den 

svåra biten är hur de kan bibehålla sitt samarbete även om alla dokument är 

digitala. Det ni har fått ta del av i denna rapport är en så liten del av SBF:s alla 

dokument och av deras arbete. Alla kontakter med medborgare, företag och 

myndigheter resulterar i en mängd olika dokument. Att gå från arbete med filer 

i en katalogstruktur till att arbeta med filer via en virtuell mapp är ett första 

steg och ger en gemensam ingång till olika uppdrag.  

Arkivet blir till en kunskapsbank som ger de anställda underlag 

exempelvis till en detaljplan eller en juridisk handling. Med allt fler dokument i 

pappersarkivet kommer förr eller senare en gräns där det blir för svårt och tar 
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för lång tid att hitta relevant information. De äldre förfogar också över en 

kunskap och det är vilka uppdrag som kan ge svar och lösningar på aktuella 

problem. Alice gick ofta vägen via ett arbete som kunde ge information om ett 

problem, använde ett register för att se vilket år som arbetet skedde och fick 

fram pappersmappens arkivnummer. När en nyanställd kommer finns inte 

denna koppling till tidigare utförda arbeten. Min lösning är att digitalisera hela 

arkivet och ge informationen relevanta attribut. Sökning via datum eller 

geografisk plats ersätts med typ av arbete som skedde, handläggare, 

markområde, kvarter, sändare-mottagare av dokument, typ av dokument och 

berört företag/organisation. På detta sätt kan även en nyanställd få större 

möjlighet att söka fram information. 

I ovanstående stycke diskuteras mest de handlingar som finns i 

pappersakterna men det finns även arbetspärmar med information och underlag 

till varför en detaljplan har utvecklats på ett visst sätt. Dessa pärmar är också 

en källa till stor kunskap och måste ges möjlighet att bli sökbar via ett 

dokumenthanteringssystem.  

Den felande länken som framkommer om alla dokument digitaliseras, där 

handläggarna inte ska behöva använda det pappersbaserade arkivet, är en 

begränsad möjlighet till samarbete. De pappersbaserade dokumenten utgör 

både ett arkiv över gällande och gamla (utsläckta) detaljplaner och en stor 

källa till kunskap i handläggarnas dagliga arbete.  

Samarbetet som handläggarna har är en viktig del av deras utveckling 

och kunskap om hur olika detaljplaner, med tillhörande kartor och dokument, 

ska tolkas. Kunskapen växer fram genom att tillsammans diskutera och tolka 

olika dokument. Om detta samarbete störs minskas kunskapsutbytet och 

kunskapsutvecklingen. Ett förslag som ger en lösning om något år är det 

digitala pappret, som kan erbjuda samma flexibilitet som pappersbaserade 

dokument. Framtagna dokument ur dokumenthanteringssystemet kan direkt 

överföras till det digitala pappret och plockas med till andra handläggare. 
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Kedjan blir hel, dokument rapporteras eller scannas in, samarbete kan ske och 

få dokument behöver hämtas från det pappersbaserade arkivet eller skrivas ut.  

Digital projektor är ett förslag till lösning på den ”gemensamma 

arbetsytan”. Med en gemensam arbetsyta menar jag en yta som kan användas 

av handläggarna för att få till en ömsesidig förståelse av till exempel en ritning, 

men även för att kunna skissa på och möjlighet till ändringar i skisserna. Via 

denna teknik behövs ingen kunskap i att använda ett avancerat program som 

CADPOINT. En bild projicerad mot en whiteboard ger en arbetsyta som tillåter 

förändringar, till skillnad från digitalt papper som i min rapport är av typen 

mobil display utan möjlighet att ändra texten. I dag finns redan en projektor på 

stadsbyggnadsförvaltningen ansluten till nätverket och handläggarna kan utan 

större besvär plocka fram en plankarta, visa den mot en whiteboard och där var 

och en som medverkar direkt kan påverka olika förslag. 
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