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Abstrakt 
Denna rapport behandlar en fältstudie genomförd på en kommunal teknisk 
förvaltning samt en analys av studiemartialet. En tekniklösning på 
konceptuell nivå arbetas fram. Metoder och synsätt för fältstudien beskrivs 
samt relationer till forskningsområden som CSCW och CSCL.  

Problembilden som kommer fram rör en åldrande personalkår där 
kunskap och erfarenhet önskas ta till vara. Kompetensutveckling och 
informationsspridning ligger högt på önskelistan hos personalen. 
Designkraven är bl a enkelhet, smidighet, mobilitet samt småskalighet. 

 
Sökord: CSCW, CSCL, PD, Etnografiska fältmetoder, IT-Design, Mobilt 
arbete, Arbetsgrupper 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
This report deals with a field study, accomplished at a local government at a 
technical department, and an analysis. A technical solution on a conceptual 
level is drawn up. Methods and approaches for the field study are described 
together with relations to research areas as CSCW and CSCL. 
The general problem that surfaces is about an aging personnel category 
where knowledge and experience needs to be shared and transferred. 
Development of competence and better sharing of knowledge spread are 
things that are in demand among the personnel. 
The design demands are among other things simplicity smoothness, 
mobility and small-scale solutions. 
 
Keywords: CSCW, CSCL, PD, Ethnographical field methods, IT-Design, 
Mobil work, ”Communities of Practice”. 
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Sammanfattning 
Titel: ”…det gäller att kunna knepen” analys och design av datorstöd för 
kunskapsutbyte och lärande inom ett tekniskt arbetslag 

 
Författare: Karlsson Marine 

 
Kurs: Magisterkurs 20 p 
Människor datateknik Arbetsliv, MDA 98 

 
Syfte: Syftet med rapporten är att beskriva och sammanfatta en fältstudie 
med tillhörande analys, samt en konceptuell designidé. Detta är ett led i en 
magisterutbildning där denna rapport kan ses som en del av redovisningen 
för projektet, som har varat under hela vårterminen 2002. 
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1 Framtidsscenario för kommunal teknisk 
förvaltning 

I dagens läge kan personalen på en kommunal teknisk förvaltning få 
kollaborativt datorstöd samt kunskapsbyggande och lärande under 
vardagsarbetet. Genom djupgående etnografiska studier fann man att 
det fanns ett dolt system för att sprida små kunskapsnoteringar samt 
upplysningar. Dessa små noteringar kom dock ofta på villovägar eller 
satt på datorskärmar och var bara tillgängliga för enstaka personer. 
Uppmärksamma forskare provade nya sätt att hantera dessa notiser och 
utvecklade digtala system för att utveckla användningen. Tillsammans 
satt systemdesigners och delar av personalen och resonerade fram 
lösningar. Ett av de första stegen på vägen var införandet av en digital 
notisfunktion som möjliggjorde t ex lagring av anteckningar, 
instruktioner samt information. Noteringarna kunde därefter spridas till 
alla berörda samt läggas till i rapporter. Idag har vi en kunskapsbank 
där noteringar utgör den del av kommunikationen som är av mer 
informell art. Detta är resultatet av ett antal stegvisa förbättringar av 
arbetssituationen som skett på senare år.  

Personalen har en lång traditionell yrkeserfarenhet och har inte 
datorer som sitt högsta intresse. Det är samtidigt ett rörligt arbete som 
kräver datorstöd som är mobila och inte i vägen vid yrkesutövningen. 
Detta var saker man beaktade vid utvecklandet av dessa nya stöd i 
arbetet. Anpassade PDA’er, efter typ av arbete för stunden, med stöd 
för intranät med digitala kartor och anteckningar. Mobiltelefoner 
fungerar som mini-PDA’er vid behov för att slippa hantera för många 
digitala enheter. 

Det ursprungliga problemet med personal som var för sig var 
mycket kunnig och hade stor personlig erfarenhet, som försvann vid 
pensionering eller annan avgång, är numera bortarbetat avseende den 
del som berör färdigheter som kan kommuniceras. Mycket finns lagrat 
som små noteringar vid relevanta platser i det virtuella rummet som 
våra databaser utgör. Noteringarna är tillgängliga för alla intresserade 
och de kan nå dem närhelst de behöver, förutsatt att de har befogenheter 
och inloggningsrättigheter till arbetsområdet.  

Praktisk kunskap och erfarenhet som sitter i handen följer till stora 
delar med sin ägare när han går, däremot kan han lämna ”knepen” kvar 
till dem som kommer efter. 
 
Ur Kommunalarbetaren juni 2010 
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2 Inledning 
Om ett fåtal år är hela den tekniska personalen på renings- och 
vattenverken ersatta i Sävsjö kommun. Naturlig pensionsavgång är 
orsaken. All kunskap och erfarenhet som ännu finns måste på något sätt 
tas omhand och sparas för framtiden. Detta skulle kunna ske på flera 
olika sätt. Alla känner till problemet men tiden går och om ingenting 
görs kan det bli förödande.  

Det växande problemet är inte enbart Sävsjös utan en allmän trend 
bland de svenska tekniska förvaltningarna. Behovet är stort av tekniskt 
nytänkande för att lösa problemet för stunden samt att undvika att 
hamna i liknande kunskapsfällor igen.  

Att överhuvudtaget delge kollegor information runt olika saker och 
händelser som inte alltid upplevs så viktiga för stunden är en väg att gå. 
Att öppna enkla informella informationskanaler där informationen även 
kan sparas för framtida behov är intressant. Många gånger finns 
lösningarna runt knuten och behöver inte vara så omvälvande för 
vardagsarbetet. Även märkbart enkla lösningar kan underlätta betydligt. 
Det gäller att tillsammans med personalen finna en väg som är smidig 
och framkomlig.  

Denna rapport är en del av mitt arbete för att nå en 
magisterexamen i datavetenskap samt arbetsvetenskap. Jag har valt två 
områden som intresserar mig, kollaborativt kunskapsutbyte och 
kunskapsbyggande samt mobila tekniska tekniker. Mitt arbete bygger 
på att när ny teknik ska införas är utgångspunkten arbetsplatsen och 
användarens nuvarande verklighet. Därifrån startar en studie av arbetet 
som ska utföras. Den blivande användarens röst bör bli hörd och i ett 
senare skede utformas en design iterativt i diskussion mellan designer 
och användare. En konceptuell modell arbetas fram med scenarier, 
skisser, mock-up’er eller prototyper i olika utvecklingsgrader beroende 
på var i processen man befinner sig. Slutligen kan en implementation 
göras men den fasen är inte aktuell i denna studie. I denna rapport 
redovisar jag en fältundersökning med därtill hörande analysarbete 
genomförd på en kommunal teknisk avdelning. En problembild visar 
sig och förslag på ett sätt att lösa delar av problemet ges på en 
konceptuell nivå.  

2.1 Mitt engagemang och min utbildning  
Utvecklingen av digitala tjänster spirar som våren utanför mitt fönster. 
Men är det tjänster som kommer till nytta och vad kan jag göra för att 
sammankoppla ny teknik med arbetssätt som växt fram genom tidigare 
evolutionära utvecklingsfaser? Arbetssätt som växt fram under 
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långsiktiga överväganden i en lugnare tidsanda. Visst gjordes det stora 
investeringar och uppfinningsrika experiment även då, men kan det 
jämföras med det jag läser om i morgontidningarna idag? 

”Misslyckade IT-satsningar inget ovanligt  
 
Bröderna Nelson är inte ensamma om att ha gjort misslyckade 
IT-satsningar.  
-Det är snarare regel än undantag att systemet antingen går helt åt 
skogen eller blir mycket dyrare än planerat, säger en professor som 
specialstuderar installationer av datastöd. Det finns företag som när de 
inte lyckats anpassa sina kostsamma datasystem till företaget i stället 
anpassar företaget till datasystemet: -Ja, verkligheten är faktiskt så 
absurd ibland. Att anpassningen av nya system så ofta går snett, beror 
på att de som installerar systemen inte förstår företagens verksamhet 
tillräckligt bra, säger professor Bengt Sandblad vid Uppsala 
universitet.” 1 

”SAS Institute uppskattar att sammanlagt 10 miljarder kronor årligen 
går till felaktiga investeringar i programvaror i Sverige.  
– Många felinvesteringar kommer aldrig till allmänhetens kännedom, 
företagsledningarna skäms helt enkelt för att de tappat greppet om 
systemen, säger Torbjörn Lind.”2   
 
           Smålandsposten, Stephan Elg 2 okt 2001 

Vad säger mig detta? Att jag, som designer, borde ägna viss tid åt 
eftertanke även i dagens snabba tidevarv. Att även använda min tid och 
kraft åt intresse för miljön där det är meningen att resultatet av min 
uppfinnarlusta ska blomstra. Tänk att tillfredställd kunna se på när 
samhället går framåt och mår väl, istället för att oplanerat ha störtat in 
och genomfört omvälvande förändringar som ingen har grepp om. 

Jag vill ägna mitt intresse åt att försöka få dessa två områden, 
samhälle och utveckling att mötas på ett fruktsamt sätt. Genom min 
utbildning på Blekinge tekniska högskola genom programmet 
Människor Datateknik Arbetsliv, MDA, har jag fått insikter och 
metoder för att kunna utveckla mitt arbete. MDA programmet består av 
två huvudämnen, Datavetenskap och Arbetsvetenskap3. Målet är att 
utveckla kunskaper i att förstå hur människor interagerar med IT, 
Informations Teknologi, och med varandra för att kunna designa IT-
lösningar som passar in och stödjer dagligt arbete.  

                                                 
1 Bengt Sandblad är professor i människa-datdorinteraktion och verksam vid 
institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet  
2 Torbjörn Lind arbetar med IT-stöd för industrin hos LO 
3 BTH se ref Länkar.  
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I denna rapport som är en magistertuppsats, 20 poäng, har jag valt 
två områden som intresserar mig, gemensamt kunskapsutbyte och 
kunskapsbyggande samt mobila tekniska tekniker. Jag har två 
handledare från utbildningen som stöder och tillser att det akademiska 
innehållet garanteras. Arbetslivet är en miljö som engagerar mig och 
som jag genom tidigare erfarenheter har fått intresse för. Detta avgjorde 
att jag sökte samarbetspartners hos ett industriforskningsinstitut samt 
hos en kommun.  

2.2 Vem vänder sig rapporten till? 
Denna rapport vänder sig till de som har liknande bakgrund som jag 
själv vad gäller MDA-utbildningen samt berörda parter i studien. Jag 
beskriver en studie där jag använder ett arbetssätt som utgår från 
nuvarande rutiner inom ett yrke för att i diskussion med personalen 
utveckla IT-stöd.  

2.3 Om rapporten 

2.3.1 Kapitelindelning  
I föregående kapitel ”Framtidsscenario för kommunal teknisk 
förvaltning” ger jag en framtidsvision runt min designidé. I detta första 
kapitel, ”Inledning”, förklarar jag för läsaren varför rapporten är skriven 
och mina tankar bakom den samt ger information om formalia som kan 
visa sig vara betydelsefull vid noggrannare läsning av rapporten. 
Kapitel 3, ”Forskningsområden kring datorstöd i arbetslivet”, belyser 
två större forskningsområden som jag vill vända mig mot för att finna 
en vetenskaplig diskussion i ämnet. Kapitel 4, ”Berörda 
organisationer”, är min beskrivning av kontakter på fältet. Kapitel 5 
”Frågeställning”, beskriver utgångspunkten för studien. Kapitel 6, 
”Metoder”, förklarar tillvägagångssätt samt metodiken jag bygger min 
studie på. Beskrivning av själva fältstudien ges i kapitel 7 
”Fältstudien”. I kapitel 8, ”Analys” beskriver jag min tolkning av 
insamlade data. Mina designidéer presenteras i kapitel 9, ”Design”. I 
nästa kapitel 10, ”Diskussion”, sker en sammanfattande diskussion och 
slutligen knyter jag samman hela arbetet i kapitel 11, ”Slutord”. 

2.3.2 Förutsättningar 
Eftersom mycket av litteraturen inom området är skriven på engelska 
har jag valt att låta vissa citat och andra utdrag stå kvar oöversatta. 
Detta är ett medvetet val då mycket av meningen i uttrycken kan gå 
förlorad vid en översättning. 
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Extra indrag i marginal, både vänster och höger, betyder att texten 
är hämtad från t ex fältanteckningar eller dagbok. Kursiv stil här 
betyder exakta citat. Det kan även vara utdrag ur litteatur det är då 
angivet. 

De flesta namn på personer på arbetsplatserna i Sävsjö kommun är 
inte autentiska, jag har förbehållit mig rätten att skapa fiktiva namn. De 
som är nämnda med autentiska namn har klart uttryckt intresse för att så 
ska ske. Personerna på bilderna är inte knutna till texten. Detta för att 
inte utlämna personer i onödan. All faktisk data finns i mina 
fältanteckningar som mina handledare har tillgång till. 

  (101) 
Marine Karlsson  

10 



3 Forskningsområden kring datorstöd i 
arbetslivet 

Genom min utbildning har jag kommit i kontakt med två 
forskningsområden som berör innehållet i denna rapport, CSCW, 
Computer Support for Collaborative Work4, samt CSCL, Computer 
Support for collaborative Learning5. “Learning” kanske kan tyckas 
främmande i sammanhanget men jag vill vidhålla att lärande allt som 
oftast är en del av det vardagliga arbete som sker på de flesta 
arbetsplatser och därför är viktigt att uppmärksamma i ett 
designsammanhang. Det kan för mig gälla impulser för att förstå 
sammanhang eller att ha möjlighet att kunna söka kunskap.  

Jag har ett stort intresse att studera hur människor lär och utvecklar 
nya saker tillsammans på arbetet, detta kan nämnas som kollaborativt 
lärande eller som Duguid and Brown uttrycker det 

“…in getting the job done, the people involved ignored divisions of 
rank and role to forge a single group around their task, with overlapping 
knowledge, relatively blurred boundaries and a common working 
identity…practice is an effective teacher and the community of practice 
an ideal learning environment.6 

I artikeln”Beyond being there”7 diskuterar författarna en intressant 
analogi. Det är brukligt att en människa som har brutit foten använder 
kryckor, men så konstigt det skulle vara om hon fortsatte att använda 
dem när benet hade läkt. Ett annat verktyg människan använder sig av 
är skor för att de ger vissa fördelar mot att gå naturligt barfota. Skor 
som har speciella syften, såsom löpskor, är designade för att vi ska 
kunna prestera vårt bästa. Både kryckor och skor är en typ av verktyg 
men där finns en skillnad. Kryckorna är designade specifikt för att göra 
det bästa av en dålig situation medan skorna möjliggör en korrigering 
av våra problem av normal karaktär. Författarna ifrågasätter om vi inte 
hittills inom telekommunikationsforskningen byggt ”kryckor” snarare 
än ”skor”. Det kanske inte är totala imitationer av mänsklig 
kommunikation vi ska sträva efter utan ett komplement, en förstärkning 
av interaktionen eller så till vida, att vi inte interagerar med samma 
mekanismer både nära och långt borta. Det betyder att vi måste utveckla 
verktyg som människor föredrar att använda även om de har möjlighet 
att interagera i en fysisk närhet.  
                                                 
4 Se ref länklista, ics.uci.edu. 
5 Se ref länklista, edb.utexas.edu 
6 Duguid m fl, s. 7   
7 Hollan m fl 
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Det finns erfarenheter med tidigare applikationer som används fast 
man sitter fysiskt nära varandra, t ex e-mail. Vinsten med e-mail är att 
det kan användas utan att störa mottagaren, han/hon kan själv välja när 
han/hon ska läsa E-mall och dialogen kan även ske asynkront. Detta ger 
vissa fördelar mot ”Ansikte till Ansikte” - kommunikation.  

Så länge man har ett verktyg för de som är på distans och ett annat 
för de som är nära, kommer alltid de på distans att ha en nackdel, en 
grundläggande skillnad kommer alltid att finnas.8 Detta talar för ett 
datorstöd som är gemensamt för alla i ett projekt. Genom sina 
funktioner där alla projektmedlemmar kan få samma underlag bildas en 
gemensam kunskapsbank som ligger till grund för, och även ger 
uppslag till, diskussioner som främjar samarbete. Alla både långt borta 
och nära kan följa och komma med i diskussionen genom ”talks”, det 
behöver inte ske synkront. Jag vill vidga tanken med en hypotes från 
Hollan med flera där de går ytterligare ett steg  

”People using this system that aren’t present rate themselves as more a 
part of the community than those who don’t use it and are present.” 9 

Datorstöd kan behövas även om man jobbar i samma rum för att 
hantera länkar och dokument, att nå data om projektmedlemmar, se 
enkla grafer över projektets gång m m.  

Men om en applikation ska bli använd även om man sitter i 
varandras omedelbara närhet så måste den vara som en exklusiv 
”löpsko” enligt Holland m fl. Författarna hyser en viss skepticism även 
inför framtiden mot att människor på avstånd inte ska få några 
nackdelar i förhållande till de som har möjlighet att träffas ”Ansikte 
mot Ansikte”. Om vi ber om en kommunikation identisk med ”Ansikte 
mot Ansikte” kanske vi ber om för mycket, menar författarna. Det 
gäller att inse att de mekanismer som kan vara effektiva i en ”Ansikte 
mot Ansikte” -situation kan bli klumpiga eller ineffektiva om vi 
försöker kopiera dem i ett elektroniskt media. Detta är en av 
begränsningarna i att imitera ett medium till ett annat. Imitationen 
kommer aldrig att bli så bra som originalet. Man kommer alltid att 
jämföra styrkan i det gamla med svagheten i det nya. Kommunikationen 
kanske ska se annorlunda ut. Nya mekanismer fodras för ny media 
sådana fördelar får man leta efter och lyfta fram, några exempel som 
redan finns idag är, anonym kommunikation, automatisk sparad 
kommunikation. Det är avgörande att se vilka mekanismer av 
kommunikation nya datoriserade medier möjliggör. 

Hur telekommunikationen än ser ut i framtiden så verkar Hollan 
med fleras råd att inte tänka så mycket på tele-delen utan på själva 

                                                 
8 Hollan m fl 
9 Hollan m fl, s. 845 
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kommunikationsdelen när man funderar på att designa CSCW-system. 
Det viktiga är att man i det nya mediet tillfredställer behoven av 
kommunikation så bra att människor, antingen de befinner sig fysiskt 
nära varandra eller inte, föredrar att använda det. Bristfälliga 
informationskanaler önskar vi lika lite som att bli översköljda med 
oönskad information. 

3.1 Mina tankar 
För att kunna designa datorstöd till arbetstagare måste jag förstå hur 
samarbetet på arbetsplatsen har sett ut tidigare, hur det ser ut nu och hur 
det är önskvärt att det ska se ut med hjälp av ny teknologi. Att 
människor inom sina yrken har olika traditioner och normer för hur 
samverkan ska gå till gör att det finns inget att ta för givet. Jag, som 
designer, bör gå ut och studera arbetsplatsen för att kunna utveckla en 
produkt som smälter in i kontext på bästa sätt.  

Genom att försöka förbättra verkligheten istället för att kopiera den 
kan jag skapa förutsättningar för nya innovationer och samtidigt 
utveckla stöd för samarbete som tillför något, antingen man är nära eller 
långt ifrån varandra. 

Det kan ändå hända att nya innovationer påverkar eller förändrar 
arbetsrutiner. Då gäller det att försöka vara medveten om de 
förändringar som kan inträffa. Tillsammans med användarna bör jag 
väga för och nackdelar samt snabbt följa upp och utvärdera arbetet, för 
att iterativt vidareutveckla datorstödet för att verkligen göra systemet 
till ett stöd. I nästa kapitel beskriver jag de organisationer och företag 
som jag har haft kontakt med under studiens gång. 
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4 Berörda organisationer 
I tidigare kapitel har jag beskrivit vilka forskningsområden jag finner 
intressanta för min studie. För att lära mig mer om hur man 
kommunicerar inom organisationer, få tillträde till en plats för 
fältstudien, kunskaper om tillverkningsstrategier för verktyg som 
tillverkas idag samt hur forskare ser på framtiden, tog jag kontakt med 
olika parter ur näringslivet. En avdelning på Framkom: Learning 
Matters: Växjö, Sävsjö kommun och VA-Utveckling AB. Här följer en 
kort presentation av organisationerna. 

4.1 Framkom  
Mina första tankar rörande detta arbete var att jag är intresserad av 
forskning och utveckling samtidigt som jag är intresserad av arbetslivet. 
Genom ett tidigare arbete under utbildningen har jag kommit i kontakt 
med Marcelo Milrad på Framkom10 och återupptog nu kontakten. Han 
blev en av mina handledare för denna studie.  

4.2 Sävsjö kommuns tekniska förvaltning 
Sävsjö är en kommun på Småländska höglandet med 11 049 invånare11. 
Tekniska förvaltningen består av 7 olika avdelningar som sköter fysisk 
detaljplanering, bygglov, kommunens mark och byggnader, gator, 
parker, skogar vatten och avlopp samt avfallshantering. Det är 40 fast 
anställda personer. Jag har valt avdelningarna ”VA”, Vatten och avlopp 
samt ”Gator, vägar och belysning”12 för min studie, båda på grund av 
att de samverkar. Detta beroende på att vatten- och avloppsrören går i 
vägarna och anläggning av nya rörledningar eller 
byggnation/förbättringar av gator innebär samarbete.  

4.3 VA-Utveckling AB 
Jag kom i kontakt med VA-Utveckling AB13 genom en av mina 
handledare. De erbjuder tjänster som verksamhetsutveckling och IT-
stöd inom främst det kommunaltekniska området. Det kan gälla 
systemutveckling av applikationer som används mobilt inom kundernas 
förvaltningar. Sävsjö kommun har köpt VA-Utvecklings programvaror 
och håller just nu på att installera dem. Våra intressen sammanföll så 

                                                 
10 Se ref Länkar.  
11 Se ref Länkar  
12 Härefter benämt som ”Gata” enligt vardagligt talbruk i Sävsjö 
13 Se ref Länkar 
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kontakten utökades till en djupare diskussionsrelation. Jag blev 
inbjuden till företagets användardagar som gav mig utökade insikter 
och kontakter inom området. 

4.4 Sammanfattning 
Dessa organisationer bildar underlaget för mina fältstudier. Från en 
yrkesgrupp till representanter för programvarutveckling till forskare 
som dagligen diskuterar framtiden. I nästa kapitel kommer jag att 
beskriva min frågeställning. 
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5 Frågeställning 
I föregående kapitel beskrevs arbetsplatsen som är i fokus för denna 
rapport. I detta kapitel vill jag närmare peka ut de problemområden som 
jag identifierat och vilka mål jag har med arbetet. Jag börjar med några 
frågor som styrde min studie.  
 
 Hur utbyter personal som arbetar på en kommunal teknisk 

avdelning information som kan leda till vidare kunskap? 
 Hur kan man stödja detta informationsutbyte?  

 
I vardagligt arbetsliv händer det att man inser att kunskapen man har är 
otillräcklig eller i alla fall kunde vara mer omfattande, så vad gör man? 
Kanske letar efter kunskap i en manual eller deltar i en kurs som 
inträffar i en annan tid och plats och i vilket fall ligger på en nivå som 
inte är relevant.  

”…när man sitter och halvsover och lyssnar på någon som står och 
pratar.”14 

Nämnda lösningar kanske kan hjälpa med tiden, men inte i det speciella 
ögonblick då man verkligen behöver insikterna.  

Arbetskamraterna kanske har svaren, men hur tar man kontakt med 
dem? Är det legitimt på arbetsplatsen att be om råd och hjälp? Eller 
finns det hinder, som tillträde till de grupper som äger den önskade 
kunskapen? Lave och Wenger fäster stor vikt vid fenomenet 
“Legitimate Peripheral Participation” vilket pekar ut processen genom 
vilken en lärling blir en del av ett ”community of practice”15. Arbetar 
man i ett arbetslag och förväntas samarbeta med gruppmedlemmarna? 
Hur ser samarbetet ut? Hur ser kommunikationen ut? Vilka behov 
finns? Förekommer det någon diskussion runt arbetssätt och om, hur 
går den till? Vad gör företaget för att stödja i denna situation? Vilka 
tekniska verktyg finns? Är de funktionella? Hur bör de se ut i 
framtiden? Engeström talade i ett tal på den senaste CSCL-
konferensen16 om former för lärande på arbetsplatser. A) Omskapande 
lärande som fokuserar på att utveckla syftet med arbetet. B) Horisontellt 
lärande som fokuserar på dialoger, gränsöverskridanden och 
nätverksbyggande mellan olika grupperingar. C) Lärande som sker i ute 
arbetsgrupperna som fokuserar på enstaka, oregelbundna insiktsförsök. 

                                                 
14 Sagt av en driftstekniker, fältdagbok 
15 Lave & Wenger, s. 29 
16 Se ref Länkar, inloggning krävs 
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De typer av lärande som är mest aktuella i denna studie är B samt C. 
Min studie handlar inte om att förändra huvudarbetsutövningen i yrket. 

Vad har människorna som finns i de verkliga miljöerna att säga 
mig? Och vad kan jag som designer göra? Med tanke på alla dessa 
frågor ville jag göra en empirisk kvalitativ fältstudie för att utforska hur 
man når/utbyter och bygger kollaborativt lärande i vardagliga 
situationer på en kommunal teknisk avdelning.  

Jag har genom tidigare studier inom min utbildning upptäckt att det 
i organisationer finns en försumbar tid för personal att utvärdera sitt 
arbetssätt. I mitt arbete med systemdesign har jag träffat anställda som 
har blivit överraskade över arbetskamraters förenklade lösningar i sitt 
tillvägagångssätt i situationer med liknande arbetsuppgifter som de 
själva. De har aldrig talat om det trots alla gemensamma kafferaster och 
andra konversationer. Som ett sätt att arbeta med design för jag 
arbetskamraterna tillsammans för att diskutera runt sitt arbete och detta 
har tidigare varit väldigt givande. Uttalande som “aha, gör du så” har 
jag hört många gånger. 17 Detta ger mig en känsla att arbetskamrater har 
mycket att lära av varandra i det vanliga vardagliga livet som är viktigt 
att stödja. Idag uppskattar vi inte samtal runt själva arbetsutförandet 
som något viktigt, inte i skenet av ekonomi i alla fall, för vanligtvis ges 
inte tid för sådant i företagen.  

För att nå mina mål måste jag förstå vilka verkliga behov det kan 
finnas inom en organisation och att ta med slutanvändaren i 
designsituationen. Jag ville, i samarbete med dessa användare, utveckla 
någon typ av konceptuell lösning som ligger i linje med deras 
önskningar. Det finns möjlighet att arbeta vidare med denna 
konceptuella modell men det får i så fall bli i ett senare stadium, utanför 
ramen av detta arbete. 

Här har jag beskrivit avsikten med min studie, i nästa kapitel, 
“Metoder”, kommer jag att beskriva mina metoder och analytiska 
utgångspunkter. 

                                                 
17 Karlsson m fl. 2000 samt Karlsson m fl. DFD, 2001 
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6 Metoder 
Tidigare kapitel har jag beskrivit syftet med min studie, vilka 
forskningsområden jag knyter an till, vilka aktörer som är involverade 
samt min frågeställning. I detta kapitel beskriver jag de arbetsmetoder 
som jag har använt. I min utbildning har jag fått erfarenhet av olika 
fältmetoder samt etnografisk analys och skrivande. Det har jag använt 
mig av här. Den konkreta arbetsgången i studien har varit fältstudier, 
skrivande, analys, förslag till lösningar eller modifieringar. Detta var ett 
iterativt arbete. Kontakten med fältet togs upp fortlöpande även efter att 
den huvudsakliga studien var gjord. När jag kom till utvecklingen av 
min lösning behövde jag få bekräftat att jag var på rätt spår och ville 
fånga in ytterligare idéer. Ursprungsidéerna till metoderna beskrivs 
ytterligare i detta kapitel. 

6.1 Technomethodology 
Dourish och Button introducerade uttrycket “Technomethodology”18 
som på ett bra sätt beskriver mitt arbetssätt. Uttrycket pekar på intresset 
av att använda kvalitativa sociologiska forskningsmetoder initierade av 
etnometodologi samt etnografi i teknologidesign, för utförligare 
förklaring se avsnitt 6.1.1-6.1.4. 
Andra forskningsområden som jag refererar till är Computer Support 
for Collaborative Learning, CSCL, Computer Supported Collaborative 
Work, CSCW och Participatory Design, PD 

66..11..11  Etnometodologi    

                                                

Etnometodologi har sina rötter i Harold Garfinkels arbete. Han höll inte 
med om de traditionella synsätten runt relationerna mellan verklig 
handling och de sociologiska reglerna som var vedertagna. Bob 
Anderson beskriver Garfinkels tankar så här 

”Instead of seeing social actors as ’programmed by their cultures ’ to 
agree on definitons of the situation and hence patterns of appropriate 
activity, Garfinkel treats the determination of ‘what is going on’ and 
what is ‘appropriate’ as the outcome of ‘local’, ‘occasioned’ and 
‘situated’ action.”19 

Att observera vad människor verkligen gör och hur de gör det i det 
vardagliga praktiska arbetet i den lokala miljön, i det verkliga 

 
18 Button m fl. 1998 
19 Anderson, B s 11 
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ögonblicket hjälper oss att förstå mänskliga handlingar för vad dom är. 
Det är tre uttryck som författarna nämner som skapar den 
etnometodologiska ramen, ”accountability”, ”membership” och 
”common-sense understandings”. ”Accountability” står för 
sammansättningen av handlingar, språk med mera som speglar en 
innebörd till andra människor och som kan iakttagas, människans 
handlingar är “reflexively accountable”. Att bli medlem i en grupp 
innebär tillträde till gruppens speciella språkanvändning, insikter i hur 
man ska agera på rätt sätt med mera. Att veta “vad alla vet att alla vet” 
är basen för ett gemensamt igenkännande av en ”accountable action”.    

“Ethnomethodology focuses on how people exercise these common-
sense understandings by finding, within the immediate circumstances of 
action, the means to understand it and interpret it for practical 
purposes.”20 

Etnometodologi är en analytisk inriktning som ger mig en linje för 
studier av praktiska handlingar. 

6.1.2 Etnografi 
Blomberg med flera21 förklarar de etnografiska metoderna som 
kvalitativa fältmetoder, till exempel observationer av vardagliga 
göromål, informella intervjuer, deltagande i pågående händelser i 
gruppen, anteckningar, video- och ljudinspelningar. Detta fångar 
gruppmedlemmarnas synvinklar och lyfter fram deras synpunkter i 
ljuset.  

”Etnografer måste vara bra på att se ’vad som faktiskt föreligger’, vilket 
kan verka enkelt men inte är det.”22 

Analysen, när forskaren studerar det insamlade materialet, är en annan 
del av metoden. Detta arbete går ofta hand i hand med fältarbetet men 
tolkningarna tar oftast sin slutgiltiga form som en text, skriven i en 
någorlunda stilistisk form. Målet är att bygga en förståelse för miljön 
och arbetet som utförs, som Pelle Ehn säger 

The designer must understand the specific labor process that uses a 
tool.23 

Blomberg med flera presenterar fyra principer24 som leder det 
etnografiska arbetet:  

                                                 
20 Dourish and Button s. 6 
21 Blomberg m fl s. 124 samt s 130-138 
22 Ely m fl. s 48 
23 Pelle Ehn, s. 57 
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 Natural settings- Etnografi grundar sig på fältarbete. 
 Holism- Specifika beteenden kan bara förstås i sitt vardagliga 

sammanhang där de inträffar. 
 Descriptive- Etnografer beskriver hur människor verkligen 

uppträder, inte hur de bör uppträda. 
 Members’ point of view- Insikten att man aldrig helt och fullt 

kan förstå vad som rör sig i någon annan människas huvud eller 
att man någonsin kan se världen exakt så som någon annan gör 
finns hela tiden hos forskaren. Genom sitt arbete strävar dock 
forskaren genom forskningsmetoderna efter att komma så nära 
målgruppens synvinkel som möjligt. 
 

Allt handlar om att förstå sambanden mellan yrkesutövningen som min 
design ska stödja och teknologin. Detta är grundläggande insikter för 
designers när de förväntas utveckla användbara artefakter. 

6.1.2.1 Deltagande observation 

”De viktigast sätten att samla in etnografiska fakta är att se och 
lyssna”25 

Det som varit den mest genomgående metod jag använt mig av är 
deltagande observation. Det innebär förutom direkt observation, 
samverkan, samtal och analys av anteckningar, iakttagande av 
förhållanden och av människan skapande saker.26  

Jag har under mina besök följt personalen i deras arbete men även 
suttit i både fikarum, byschor, bilar samt operatörsrum och fått saker 
förklarade samtidigt som jag har kunnat fråga saker jag inte förstått. 
Personalen har varit tillmötesgående och det har resulterat i djupa och 
givande samtal. Som Löwgren m fl skriver gick jag 

“…[forskaren går] in i användningsmiljön med en sökande och 
utforskande attityd, snarare än för att få snabba svar på i förväg ställda 
detaljfrågor.”27 

Många gånger är arbetssätten så invanda att personalen inte tänker på 
exakt hur de utför dem eller att vissa saker har stor betydelse eftersom 
de anses som triviala28. Ett exempel på detta är när jag satt i samtal med 

                                                                                                                     
24 Blomberg m fl s 125-129 
25 Ely m fl. s 49 
26 Ely m fl s 49-55 
27 Löwgren, Stolterman. s 136 
28 Se mer Blomberg. s 130 
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personalen i fikarummet och notisarna29 kom på tal. Detta inträffade 
efter att vi ett flertal gånger hade talat om beredskapsrutiner 

6.1.2.2 Skrivande 
Jag har skrivit under hela perioden studien har pågått. Det började med 
planer för studien och en anteckningsbok, som i sin struktur liknar en 
dagbok. Sedan tog rapportskrivandet fart. Det var en iterativ process där 
jag skrev något för att nästa dag få nya insikter då min kunskap 
förändrades och växte och därför behövde jag skriva om. Det var i det 
arbetet som jag satte mina tankar på pränt och genom det även redde ut 
och fördjupade mina tankar 

6.1.2.3 Video- och bandinspelning 
I mitt sätt att arbeta finns erfarenheter från MDA-studierna, tidigare 
projekt under studietiden samt från tidigare arbetslivserfarenhet. 
Erfarenheterna säger mig att det inte är själva metoderna som ska styra 
arbetssättet utan metoderna styrs av aktiviteten. En beskrivning av detta 
är när jag under framtidsverkstaden frågar personalen om jag får filma. 
Jag kände i de mumlande svaren att det inte var uppskattat. När jag 
däremot frågade om jag kunde rikta kameran åt sidan för att få med 
ljudet gick det bättre. Min önskan hade naturligtvis varit att filma hela 
sessionen men i detta fall fick jag snabbt omvärdera min önskan för att 
tänka ut nästa lösning. Den utföll i alla fall till belåtenhet eftersom jag 
slapp att föra anteckningar hela sessionen. 

Övriga videoinspelningar har jag använt mest för att fånga miljön. 
Jag har fått underlag till bilder samt förevisningar om funktionalitet och 
arbetsuppgifter runt maskinparken inspelat så att jag senare kan återgå 
för att bearbeta intrycken och se om jag kommer ihåg rätt.  

Ett missöde inträffade då en digital bandinspelning inte fungerade. 
Detta hände på grund av att jag var okunnig om teknikanvändningen 
eftersom jag fick tillgång till en digitalbandspelare samma morgon jag 
skulle använda den och inte hann sätta mig in i funktionen helt och 
fullt. Som tur var antecknade jag samtidigt så jag hade ett minnesstöd 
kvar. Förmodligen sa mig min erfarenhet att jag inte ska sätta min tillit 
till sådana impulsiva metoder. 

6.1.2.4 Telefonsamtal och mail-korrespondens 
Eftersom Sävsjö ligger åtta mil från min bostad har jag haft behov av 
kommunikation utan att vara på plats. Därför har många saker retts ut 
per mail eller telefonsamtal. Detta har endast varit positivt och inte 
känts betungande på något sätt. 

                                                 
29 Beättas mer om i följande stycken, ex 7.6.3 

 21(101) 
Marine Karlsson  



Under VA-Utvecklings användardagar fick jag kontakt med 
speciellt två personer från södra Sverige. Min enda chans att 
upprätthålla kontakt med dem har varit per telefon. Detta har också 
fungerat bra. Visst hade besök givit djupare insikter men min 
huvudstudie genomfördes i Sävsjö och personerna från södra Sverige 
blev mer en referensgrupp. 

6.1.3 Participatory Design, PD 

A partnership between implementers and users must be formed and both 
must take responsibility for the success of the project. 30 

I förordet till boken Participatory Design, Principles and Practices 
fastställer redaktörerna sambanden som bör finnas mellan designers och 
användare för att nå en användbar design. Den etnografiska studien är 
en bra bas för vidare samarbete med användare i designprocessen. Detta 
är deras möjlighet att påverka beslut som kommer att influera deras 
framtida yrkesutövning. Arbetet kan utföras genom gemensamma 
diskussioner, workshops, och prototyper31. Michael Muller skriver att  

“…products tend to be more successful if they receive the commitment 
of all the people involved in their implementation and use.”32 

Muller påpekar också den intressanta idén att deltagande i 
designaktiviteter kan leda till ökad villighet bland användare att prova 
nya teknikartiklar och bara det kan vara värt arbetet. En metod som jag 
använder mig av i denna studie är ”Framtidsverkstad”. 

6.1.3.1 Vad är en Framtidsverkstad? 
Framtidsverkstad33 är en PD-metod där man kan mötas kring 
gemensamma angelägenheter. Metoden kan ses som ett instrument för 
att stödja organisationsutveckling och demokratiska processer. Den 
utvecklades i Tyskland av Robert Jungk, tysk forskare och kritisk 
samhällsdebattör. Han sökte under slutet av 60-talet efter metoder där 
folk skulle kunna ta del av den politiska processen på ett bra sätt. 
Arbetsformen växte fram under möten med kvartersföreningars ilska 
över planerad utbyggnad, studenters oro över det framtida 
informationssamhället, under träffar med arbetslösa och tillsammans 
med miljöaktivister. Den har använts av samhällsarbetare i Tyskland 
sedan 1960-talet, även i Danmark är metoden vanlig.  

                                                 
30 Schuler, Namioka s xii 
31 Se nästa avsnitt, 6.1.4.1 
32 Muller s. 229 
33 Löwgren, s 108, Kensing, Lundberg  
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Hur går då framtidsverkstaden till? 
Man utgår från några i förväg valda arbetssituationer som ska 
diskuteras.  
Arbetet sker i fyra faser: 
 Kritikfas, var och en tänker efter och skriver både positiv och 

negativ kritik runt den befintliga arbetssituationen (inte 
personangrepp eller grävande i gamla konflikter) på postit-
lappar, helst endast en åsikt på varje lapp. Det kan vara 
observationer eller påståenden. Man presenterar kort sina tankar 
och de organiseras upp efter rubriker och ev rangordning. 
Idéerna behöver inte ifrågasättas eller försvaras.  
 

 Fantasifas, Släpp loss kreativiteten! Man skriver om problemen 
till sin positiva motsats. Hur utförs arbetet om 10 år, om man 
utan ekonomiska begränsningar fick bestämma? Hur fungerar 
datorstödet? Här får man fantisera fritt utifrån den kritik som 
kommit upp hur arbetssituationen skulle kunna förbättras. Gärna 
galna och uppsluppna idéer. Eventuellt röstas ett antal favoriter 
fram för att arbeta vidare med. Man delar ev in gruppen i mindre 
enheter och förfinar visionen. Avslutas med att man beskriver 
gemensamma idéer och visioner.  
 

 Förankringsfas, Hur skulle detta kunna utvecklas? Finns det 
realistiska lösningar? Vilka idéer är speciellt intressanta och 
värda att gå vidare med. Eventuellt görs skisser eller andra 
uppfinningar för att visa arbetssituationen med de nya 
lösningarna. Summering. 
 

 Ev handlings- och uppföljningsfas. En lyckad framtidsverkstad 
sätter igång en process som bygger på delaktighet och 
engagemang. Man bör träffas igen för att se vad som hänt sedan 
sist, vad som inte har hänt och varför, och hur ska arbetet 
fortsätta? 

6.1.4 Teknologidesign  
Den första teknikdesignen innehåller förslag till förbättringar, 
modifieringar eller helt nya lösningar. Den visualiseras genom skisser, 
mockups, prototyper, scenarios eller på något annat sätt. Ehn beskriver 
meningen med dessa verktyg  
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“The meaning of a design artifact is its use in a design language-game, 
not how its “mirrors reality’ “34 

Dessa används vanligtvis i det iterativa designarbetet av 
utvecklingsteamet som består av användare, designers och 
implementerare etc. Ehn kallar sådana metoder för “design-by-doing”35. 

6.1.4.1 Mock-uper 
Jag gjorde två mock-uper för att ge personalen en känsla av hur en 
handdator kan vara. Jag tog fram dem när vi diskuterade framtiden vid 
ett par tillfällen, bl a Framtidsverkstaden. De hade aldrig sett en 
penndator och det fanns de som inte sett en PDA. Det blev lättare att 
diskutera hur en sådan kan användas i verksamheten när jag lät mock-
uperna vandra runt i personalens händer. 
 

 

Bild 1  PDA-mockup                                           Bild 2  Penndator-mockup  
 

Mock-up’erna var modeller i naturlig storlek av en penndator respektive 
en PDA ( bild 1 och 2). Jag gjorde dem av kartong och frigolit, print 
screen -bilder av en processbild samt en kartbild från VA-Utvecklings 
applikation . 

”It was also our role to suggest this technical and organizational 
solution in such way that the users could experience and envision what 
it could mean in their practical work…”36 

Som Ehn skriver ingår i vår roll som designer att på ett enkelt sätt få 
användarna att förstå vad designidén handlar om. Skisser, mock-uper, 
prototyper allt hjälper till som objects-to-think-with37 . 

                                                 
34 Ehn, s. 66 
35 Ehn, s. 71 
36 Ehn. s 66 
37 Ackermann, s 26 
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6.2 Sammanfattning 
För att studera ett faktiskt behov sökte jag en relevant målgrupp. Denna 
målgrupp bestod av framtida tänkta användare av min designlösning. 
För att kunna utveckla nya stöd behövde jag veta hur yrkesutövarna 
arbetar idag. Många gånger innefattar en yrkesutövning skeenden som 
är svåra att klä i ord, därför krävs en närhet och upplevelse av arbetet i 
sin verkliga miljö för att en förståelse ska växa fram. Vad är det som är 
avgörande i den situation som ska stödjas? Finns det kringliggande 
parametrar som påverkar yrkesutövandet eller yrkesutövaren? En 
etnografisk förstudie är därför grundläggande för utvecklingsarbetet.  

PD-metoder används för att lyfta fram och diskutera tankar och 
idéer från användarna och mig som designer. Skrivna berättelser och 
mockup’s var arbetsredskap som diskussionen fördes genom. 
Tillsammans i en iterativ designperiod växte lösningen fram. 

Härmed har jag gett all bakgrund som behövs för att förstå varför 
jag beskriver fältstudien så ingående. Jag ser fältstudien som en 
förstudie av miljön där mina designtankar ska införlivas och för mig är 
det viktigt att förstå hela kontexten runt situationen som är i fokus för 
att göra en meningsfull design. I och med PD-arbete är samarbetet med 
fältet iterativt genom hela designprocessen. I nästa kapitel kommer jag 
att beskriva fältstudien. 
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7 Fältstudien 
Efter att ha beskrivit bakgrunden i de tidigare kapitlen har det nu blivit 
dags att presentera själva fältstudien. I detta kapitel kommer jag att 
beskriva yrket driftstekniker och ge några ”berättelser” för att skildra en 
allsidig bild av yrket. Jag beskriver också en vardagsbild av arbetet på 
avdelningen “Gata” eftersom avdelningarnas arbeten går ihop. Jag 
beskriver också kommunens teknikanvändning i ett historiskt 
perspektiv. Resultatet av en Framtidsverkstad kommer också att 
presenteras. Tillsammans med yrkesbeskrivningarna bildar 
framtidsvekstaden en fond inför mitt analysarbete samt till mitt 
designförslag.  

7.1 De första kontakterna 
Mina första trevande kontakter började jag knyta redan tidigt under 
höstterminen 2001. Det var då jag tog kontakt med Marcelo Milrad på 
Framkom. Jag blev väl mottagen och var välkommen att tillbringa den 
tid jag ville på kontoret. Detta för att komma med i gemenskapen och få 
nytta av det ”community of practice”38 som finns där och som består av 
andra examensarbetare samt den fasta personalen. Jag studerade en 
forskningskurs om CSCL39 samt inventerade hur långt man kommit 
inom det mobila området idag. Jag var med på en resa till systerkontoret 
i Göteborg där de arbetar med utveckling av applikationer med bl a 
videotekniker. Jag fick kontakt med VA-Utveckling och genom dem 
namn på kontaktpersoner hos några kommuner. Jag blev genast 
mottagen hos Sävsjö kommun, där intresset visade sig stort för mitt 
arbete. Jag åkte dit och presenterade mig och mitt arbete för tekniska 
förvaltningen när de hade ett av sina möten och fick fria händer att välja 
vilken avdelning jag ville. Jag valde ”Vatten och avlopp” samt ”Gata” 
eftersom arbetsledaren som jag tagit kontakt med var anställd där. 

7.2 Bakgrund 
I Va-Projekts organisationsutredning40 beskrivs att VA- försörjningen 
är reglerad enligt lag, Dricksvattenkungörelsen, Miljöbalken och VA-
lagen är de viktigaste styrande dokumenten för VA-hanteringen.  

                                                 
38 Grupp av människor som delar förståelse för sina uppgifter och vad de betyder, se 
Lave o Wenger 
39 ”Selected Topics in CSCL”, Växjö universitet  
40 VA-Projektet 
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”Under 70- och 80-talen har medvetenheten om kunderna och deras 
krav ökat. Hanteringen av kunder och deras klagomål måste hanteras på 
ett mera insiktsfullt och systematiskt sätt idag än för bara tio år sedan. 
Detta ställer ökade krav på flexibilitet i verksamhetens organisation.” 

En teknisk chef är ansvarig över den övergripande verksamheten på 
hela den tekniska avdelningen. 

7.2.1 Driftstekniker, avd VA 
En VA-ingenjör är arbetsledare samt ansvarig för hela VA-
avdelningens verksamhet, är placerad på kommunens kontor. Han 
sköter verksamhetsplanering på kort och lång sikt, arbetsledning, 
personalansvar, budget, myndighets- och kundkontakter. En person är 
för tillfället anställd för arbete med planering av underhållet av 
ledningsnätet. I tidigare nämnda organisationsutredning nämns vikten 
av att kunskap om ledningsnätet blir dokumenterad  

”…så att rätt prioriteringar görs vid reinvesteringar.” 

Ytterligare sex personer är anställda inom VA-verksamheten som är 
indelad i fem driftsområden med områdesansvarig placerad ute i ”sin” 
verksamhet. I organisationsutredningen står att 

”Nuvarande driftsområdesindelning skapar mycket ensamarbete och en 
låg samhörighetskänsla hos personalen. Kunskapen om drift- och 
processfrågor är inte tillfredställande när man kommer till ’någon 
annans anläggning’. Detta skapar osäkerhetskänsla och kan påverka 
verksamheten negativt.” 

Central driftsövervakning är utbyggd på nästan alla anläggningar. 
Normal arbetstid är mellan 6.48 – 16.00. Alla driftstekniker deltar i en 
beredskap enligt ett sexveckors schema. Under beredskapsveckan 
tjänstgör man lördag och söndag, då ingår larmmottagning samt tillsyn 
av samtliga vatten- och avloppsverk. Under sommarhalvåret ingår 
arbetsledande uppgifter för VA-ledningar, gator och vägar i 
beredskapen. Detta innebär andra arbetsuppgifter än de vanligtvis 
förekommande. 

Något som är intressant är åldersstrukturen samt anställningstid. 
Det fördelar sig enligt följande 

 
Ålder anställningsår 
51 20 
52 20 
54 10 
55 19 
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55 25 
62 30 

 
Det man genast kan tolka av tabellen är att det finns en stor erfarenhet 
bland de anställda samt en mogen ålder. En drifttekniker uppnår 
ålderspension år 2002 och övriga uppnår 65 års ålder mellan år 2010 
och år 2014.  

7.3 På fältet 
Efter en presentation av kommunen samt tekniska förvaltningen av 
förvaltningschefen beslöts att jag skulle direkt ut på fältet genom att 
följa en driftstekniker en hel arbetsdag. Därefter följde jag med en 
arbetsledare en dag, anläggningspersonal vid en rörläggning ute i 
skogen två dagar, en rörläggning inne i ett samhälle en dag.  

Personalen var sjuk i olika omgångar liksom jag själv då det var 
influensatider, därför skiftade personerna lite från gång till gång men 
mest har jag följt driftsteknikerna på ett reningsverk. Ytterligare nio 
dagar var jag med i den verksamheten. Jag genomförde en 
framtidsverkstad med dem och deras närmaste arbetsledare. Sedan har 
jag besökt personalen ett flertal tillfällen för diskussioner och test av 
material. 

All anläggningspersonal träffas varje morgon innan de åker ut på 
sina respektive jobb och då hade jag chans att träffa alla. Likaså träffas 
driftsteknikerna på måndagar, samt för att ”fika” ibland. Så jag visste 
var jag kunde nå dem. Jag fick också allas namn och mobilnummer på 
en lista första dagen. I följande stycken beskriver jag hur en arbetsdag 
kan se ut för respektive yrkeskår för att ge en bild av vardagsarbetet. 
Sedan kommer några scener ur mer speciella händelser, fast de inte är 
ovanliga på något sätt. 

7.4 Kalle, driftstekniker på ett reningsverk  
Kalle är anställd på ett vattenverk (bild 3 och 15), han har arbetat där i 
21 år. Tidigare arbetade han som elektriker. Han har en arbetskamrat 
som arbetar på samma verk, Lennart.  
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Bild 3  Kartbild över vattenverket inomhus 
 

Det finns ytterligare fyra driftstekniker anställda på andra verk inom 
kommunen. Dem brukar han träffa ganska ofta, bland annat på 
personalträffar en gång per vecka. När analysprov ska samlas ihop och 
lämnas in och när de kör runt på inspektionsrundor händer det ofta att 
de tittar in till varandra och kanske tar en fika..  

7.4.1 En arbetsdag med Kalle 
Kalle kommer till reningsverket klockan 06.48. Han öppnar dörren och 
stänger av larmet. Går in i operatörsrummet och slänger ett öga på 
processbilden över verket (bild 4).  
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Bild 4  Stationär dator i operatörsrummet 

 
Han tittar så det inte har utlösts några larm, går vidare ut i fikarummet 
och sätter på kaffet. Hans arbetskamrat, Lennart, kommer in genom 
ytterdörren, de småpratar lite. 
Kalle går ut i Centrifughallen (bild 5) för att släppa på slam från 
utebassängerna. Det gör han genom att vrida på två vred på elskåpet 
(bild 6). Han startar centrifugen, det är en typ av slam-avvattning, 
genom att vrida på ett vred till. Centrifugen går bara dagtid. Det är 
ganska högt buller här inne när centrifugen går, vi får skrika när vi 
pratar med varandra. 
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Bild 5  Centrifughallen 

 
 

 
Bild 6  Elskåpet 

 
Polymerdoseringen41 behöver också vridas på, det skåpet ligger lite 
längre bort och det är fyra vred som ska vridas (bild 7).  
 

                                                 
41  Flockmedel som gör att större partiklar klumpar ihop sig 
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Bild 7  Flockmedelsdoserare, polymer 

 
Om Kalle skulle glömma detta stängs allt av och det lyser rött på 
processbilden, det går ett larm, berättar Kalle. Han går vidare till 
Renshallen. Kalle går fram till rensgallerluckan, han lyssnar, knackar på 
luckan för att ”höra” om det ligger ”fullt med skräp” eller om det 
fungerar. Det låter bra, luckan ser också bra ut. När det har stannat upp 
kan luckan bukta utåt men det finns inga sådana tecken alls idag. Han 
går bort till containern med torrslammet stiger upp på en liten stege och 
tittar in i en lucka. Det ser också bra ut den är inte full ännu. Nu går han 
tillbaka till Centrifughallen, dags att kolla upp så slamflödet är okey, 
det visar sig inte förrän efter en stund. Sen är det kaffepaus i 
fikarummet.  

Efter kaffet ska Kalle ta provtagningar på vattnet. Han går till 
laboratorierummet (bild 8 och 9). 
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Bild 8  Laboratoriet 

 
Där trycker han på två knappar som startar två pumpar i källaren, en för 
inkommande vatten och en för utgående vatten. Då kommer vattnet upp 
i provtagningsbänken (bild 9).  
 

 
Bild 9  Laboratoriet, provtagningsbänk 

 
Han startar provtagaren. Den samlar lite vatten var 10 kubikmeter 
vatten som susar förbi. Den samlar ihop cirka en liter och uppsamlaren 
står i ett kylskåp i bänken. Detta tar cirka ett dygn. Samma procedur 
upprepas med utgående vatten. Proverna tas var 14:de dag och ska 
skickas till företaget Analycen i Göteborg som undersöker vad det finns 
för typer av kemikalier i vattnet och i vilken koncentration, bl a BOD7 
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(syreförbrukande ämnen), Ptot (totalforsfor), Ntot (totalkväve). I 
morgon när proverna är färdiga ska hela bänken tvättas. 

Nu samlar Kalle ihop flaskor i två kylväskor som ska användas till 
provtagningar utomhus. Lennart kommer och hjälper till. Vi tar på oss 
jackorna och de tar var sin kylväska och går ut. Vi går ner mot 
dammarna som ligger nedanför verket (bild 10). De tar  

 ”Spillvatten, utlopp från sedimenterinsdamm” 
 ”Spillvatten, utlopp från våtmark” 
 ”Dagvatten, inlopp till våtmark” 
 ”Dagvatten, utlopp från våtmark” 
 ”Inkommande från öster i lilla Sävsjön” 

 
Vi går en lång runda runt våtmarkerna för att ta proverna på olika 
ställen.  
 

 
Bild 10  Vy över våtmarker nedströms från vattenverket 

 
Kalle och Lennart ser samtidigt att det finns arbete att göra. Det har 
slammat igen med växtdelar i vissa bäckstycken. ”Här får vi ta med en 
räfsa”, säger Lennart. De går tillbaka till verket så snart som alla prover 
är tagna. ”Det går väl an nu när vårsolen skiner, värre är det ibland på 
vintern...”, säger Lennart. Kalle går in med sina flaskor men Lennart 
ska ta det sista provet inne på området nedanför bassängerna. Det är:  
 

 ”Dagvatten, inkommande flöde från norr i lilla Sävsjön” 
 

Sedan går han tillbaka in till Kalle. De ställer alla proverna i ett 
kylskåp. Utomhusproverna tas fyra gånger om året.  
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De går till operatörsrummet, slänger en blick på processbilden, det 
är lugnt (bild 11). 
 

 
Bild 11  Operatörsrummet 

 
Klockan är 13.00 och Kalle åker hem för lunch, han bor alldeles i 
närheten.  

På eftermiddagen går Kalle ut till bassängerna och Lennart åker ut 
i samhället för att byta ut vattenmätare. Jag följer med Kalle ut till 
bassängerna. Här syresätts vattnet och rörs runt i bassängen innan det 
leds vidare in i verket. Bakterierna som finns förökar och äter sig mätta 
samtidigt som partiklar vi inte vill ha i vattnet försvinner. Det har varit 
soligt och varmt några dagar och Kalle ser att algerna som gärna växer 
på bassängkanten har växt till sig. Han tar en slang och börjar spola 
kanterna rena från alger på bassängen. Det går ganska lätt men tar en 
liten stund. Det finns två bassänger men han tar inte båda på en gång för 
systemet måste kunna ta hand om algerna som lösgörs och det kan bli 
för mycket grova partiklar på en gång. Han får ta den andra bassängen i 
morgon. Han hänger tillbaka slangen och går in. 

Kalle går in till operatörsrummet och tittar på processbilden, det 
ser lugnt ut. Telefonen ringer. Det är en försäljare som vill komma och 
visa sina produkter, de bestämmer en dag och tid. En man från ett annat 
företag i samhället kom och ville ha hjälp att finna några plaströr i en 
viss dimension. Han vet att det finns lite olika material på verket. Kalle 
och mannen diskuterar en stund men kommer fram till att de inte har 
något sådant rör på verket. De pratar lite allmänt om sina arbeten och 
sedan går mannen igen. 

Kalle går ut och klipper gräset tills det är dags att avsluta dagen. 
Han stänger av centrifugen. Tittar en sista gång på processbilden. 
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Plockar i ordning i fikarummet. Sätter på larmet och åker hem. Klockan 
är 16.00. 

7.5 Fler förekommande händelser för en 
driftstekniker 

Arbetet är väldigt skiftande, olika saker utförs olika dagar. Personalen 
är lite av tusenkonstnärer, eftersom kommunen är liten får de arbeta på 
både avlopps- och vattenverk. Underhåll av anläggningarna görs 
fortlöpande och kan gälla både större arbeten, som kräver en längre tid 
eller korta små insatser. Ofta kommer det besök. Det kan vara försäljare 
av diverse tillbehör till verket eller andra yrkeskategorier i samhället. 
Det kan hända att de är ute och letar efter ett visst material, exempelvis 
en typ av plaströr och de vet att det kan finnas en del sådant på verket, 
och visst ställer Kalle upp och hjälper till. I de mindre samhällena 
händer det att det kommer telefonsamtal från allmänhet om problem i 
en gata, t ex hål, är det små saker så fixar verkpersonalen även det. 
Andra exempel på arbetsmoment: 

 Vattenmätarbyten42 
 Vattenmätarfel 
 Vattenmätare som ska stängas av vid rörmokarearbeten 
 Beredskap43, som då gäller alla verk i kommunen. 
 Akuta avloppstopp 
 Studiebesök 
 Uppdateringar och programmeringar 
 Beställa och fylla på kemikalier. 
 Kurser 
 Spolning av sandfilter. 
 Spolning av inkommande avloppsbassänger inomhus. 
 Tillsyn och underhåll av verkets tillhörande pumpar ute i 

samhället. 
 Tillsyn av våtmarksystem runt anläggningen (bild 10). 
 Köra analysprover till tåg (bild 12) 

 

                                                 
42 Appendix se berättelse ”Vattenmätarbyte” 
43 Se nästa kap 7.6, Berättelse ”Larm Galler” och kap 7.7, Beättelse ”Larm Läcka” 
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Bild 12  Provtagningar på väg till Analycen 

 
Följande stycken är två berättelser. De behandlar två olika typer av 
larmsituationer och ger ytterligare en bild av yrket som drifttekniker. 
Inget larm av alvarlig art inträffade på helgerna under min tid för 
fältstudien. Berättelserna är därför grundade på en blandning av mina 
upplevelser, en informell intervju med en person ur personalen samt ett 
larm på ett galler som inträffade under min vistelse i Sävsjö. Alla i 
personalgruppen på verken samt arbetsledaren har läst berättelserna och 
bekräftar att det är precis så här det kan gå till.  

”As any ethnographer will tell you, it is through the myths and legends 
associated with its history that a culture makes sense of itself and 
others.”44 

7.6 ”Berättelse”, ”Larm Galler” 
Det är juli och semesterperiod. Kalle har beredskap i sitt hem. 

7.6.1 Del 1 ”Före” 
Mobiltelefonen ringer. Textmeddelande (SMS), ”Hög nivå i pumpgrop. 
Inkommande. Djupadalsverket.” Detta betyder att pumparna har stannat 
på ett reningsverk och något har hänt. Han tillhör inte den ordinarie 
personalen på detta verk. Kalle packar upp sin bärbara dator (Lap Top), 
startar datorn och loggar in.  
 

                                                 
44 Anderson, B. s 5 
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Bild 13  Driftstekniker ringer upp ett verk 

 
Han startar mjukvaran ”PC Operatör”. Han ringer upp datasystemet på 
Djupadalsverket via ett GSM-modemkort (Nokia Card Phone 2.0) (bild 
13). Kalle behöver inte logga in förrän han behöver påverka något. Just 
nu är han bara intresserad av att se vad som har hänt. Han tar fram 
processbilden över verket för att få en snabb överblick.  
 

 
Bild 14  En larm signal på processbilden, grön markering blir röd. 
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Han ser att det blinkar rött (anger ett larm) vid ett galler (bild 14). 
Pumparna har stängt av sig, signallamporna för dessa lyser inte på 
skärmen. Det är 100% fullt i pumpgropen. Överfullt säkert, tänker 
Kalle. Normalt är 30-50 %. Kalle tittar på ”larmlistan” längst ner på 
processbilden. Han ser en hel rad okvitterade larm, bl a ”Utlöst moment 
brytare.” Kalle drar slutsatsen att det är något som går för tungt och 
motorn orkar inte dra. Han tar jourbilen till Djupadal (bild 3 och15), det 
tar cirka 10 minuter för han bor i närheten. 
 
 

 
Bild 15  Djupadal vattenverk 

7.6.2 Del 2 ”Under tiden” 
Han går ut i verket för att titta efter orsaken (bild 16). Han lyfter locket 
och tittar, rensgallret står stilla (bild 17). Kalle står där och tittar. Var 
ska han börja? Han har ingen aning om detta har hänt tidigare. 
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Bild 16  Bakom luckorna finns rensgaller. 

 
 

 
Bild 17  Rensgaller 

 
Han återställer larmet på elskåpet. Ställer strömbrytaren i noll-läge (bild 
18). Han knäpper tillbaka till autoläge. Tittar efter om gallret rör sig. 
Han kör lite baklänges, sedan framåt igen. 
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Bild 18  Elskåp till rensgaller 

 
 
 

 
Bild 19  Avloppsvatten kommer in och rensgallret ”lyfter” upp grövre partiklar. 

 
Då går det igång (bild 19). Kalle drar slutsatsen att stoppet berodde på 
att det kommit sand eller sten som kilat sig emellan de fina spåren, det 
har han hört talas om tidigare. Sanden kan gegga ihop sig som cement 
och då blir det stopp. Nu kan han pusta ut och åka hem igen. 
Förmodligen lossade klumpen. Han går ut till operatörsrummet och 
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kvitterar larmet på den stationära datorn. När han trycker på knappen 
”Kvittera larm” så försvinner allt som har med detta larm att göra från 
denna vy. Uppgifterna är istället tillgängliga under ”Historik”. Kalle 
tittar där för att se om det varit några larm tidigare på gallret. Det verkar 
ha hänt tidigare konstaterar Kalle. Det står 20 larm. 

7.6.3 Del 3 ”Efter” 
Det här behöver de nog åtgärda om det är så återkommande, tänker 
Kalle. Han vill lämna ett meddelande till den ordinarie personalen. Han 
funderar på om han ska skriva något i ”Driftsnoteringar” eller om han 
bara ska lämna en lapp. Han beslutar sig för det senare eftersom 
”Driftsnoteringar” endast syns som ett oläst meddelande tills den första 
personen har läst det och han vet att det är inte är vanligt 
förekommande att personalen tittar där. Han skriver istället en not på ett 
notispapper och fäster på datorskärmen. Sedan åker han hem.  

7.7 ”Berättelse”, ”Larm Läcka” 
Det är februari månad, en lördag natt. Det har varit en kall vinterperiod 
men vädret har ändrat sig och det har varit lite mildare. Detta gör att 
tjälen börjar ge sig och jorden rör sig. Ett lätt snöfall har kommit under 
natten. Kalle har beredskap i sitt hem. 

7.7.1 Del 1 ”Före” 
Telefonen ringer. Textmeddelande (SMS). ”Högt dricksvattenflöde. 
Stockaryds VV.” Kalle stiger upp, han packar upp sin bärbara dator 
(Lap Top), startar operativsystemet och loggar in. Han startar 
mjukvaran ”PC Operatör”. Han ringer upp datasystemet på Stockaryds 
vattenverk via ett GSM-modemkort (Nokia Card Phone 2.0). Kalle 
behöver inte logga in förrän han behöver påverka något. Just nu är han 
bara intresserad av att se vad som har hänt. Han tar fram processbilden 
för att få en snabb överblick (bild 20).  
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Bild 20  Processbild över råvattenpumpar och filter. 

 
Han ser att det blinkar rött (anger ett larm). Han kollar tryck (pumpar) 
och flödet. Han tar fram trendkurvan (bild 21). Där syns tydligt att 
något hände kl 23.50. Flödeskurvan gick i taket och tryckkurvan gick 
ner. Han ser att en större pump har gått igång. Jaha, allt tyder på en 
läcka, erfarenheten talar. Kalle har sett liknande kurvor tidigare.  
 

 
Bild 21  Trendkurva. 
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Reservoaren ser ut att sjunka drastiskt. Kalle bedömer att vattnet inte 
kommer att räcka till morgonen.  

Han tar jourbilen till Stockaryd, det är cirka 13 km.  

7.7.2 Del 2 ”Under tiden” 
När Kalle kommer in på verket slänger han ett öga på den stationära 
datorns processbild. Speciellt tittar han på nivån i reservoaren. Hans 
erfarenhet bedömer att han måste öka upp kapaciteten på pumparna och 
kör igång en extra för att få in extra vatten. Han kollar på processbilden 
hur många kubikmeter vatten som kommer in. Det visar sig snart. Han 
jämför det med vad som går ut. Det går fortfarande ut mer än vad som 
kommer in. Han måste strypa utgående vatten. Han vet att det måste 
finnas en viss vattennivå kvar, brandnivån, om vattnet sjunker så 
stannar de utgående flödespumparna och allt utgående vatten stängs av. 
Eftersom Kalle varit på verket tidigare så vet han att ventilerna sitter i 
källaren. Han springer ner och drar några varav på kranen sedan får har 
springa upp igen för att kolla på flödesbilden om det var tillräckligt, det 
var det förstås inte. Han springer ner igen. Skruvar lite till. Ok, upp igen 
titta på datorn. Nu hade han tagit i lite för mycket, då får husen på höga 
höjder inget vatten. I och för sig kommer detta problemet ändå att 
uppstå när han får dra åt så här mycket men han vill inte ställa till mer 
skada än nödvändigt. Detta är inte bra, det kommer att ställa till 
problem känner Kalle, men det är bara att springa ner och lossa lite. 
Upp, kolla datorn igen. Nu ser det faktiskt, efter omständigheterna, 
ganska bra ut. Nu måste han ut och se om han kan hitta någon skada, 
kanske kan han göra något för att laga det hela. 

Rinner det vatten någonstans? Han åker sakta gata upp och gata 
ner. Han vet att sådant här kan ta flera dagar innan det syns… Kalle vet 
inte om det finns något ”känsligt” ställe där det kanske brukar bli 
läckor. Han funderar över om han har hört den ordinarie driftteknikern 
säga något någon gång men han kan inte påminna sig det. Han vet inte 
riktigt var han ska åka… 

På ett ställe ser han lite vatten tränga upp. Där kan det vara. Han 
går ut och tittar lite närmare. Jodå, här är det, mycket troligt, funderar 
Kalle. Det har runnit vatten ner i ett dike och det kan röra sig om 
ansenliga mängder. Kalle är nästan säker på att han hittat rätt. Han 
måste stänga av vattnet i ledningarna runt omkring. Han söker efter 
ventilerna i gatan. Det ligger ett tunt lager snö över gatan och det 
försvårar för honom. Han följer gatan till närmsta gatukryss. Där brukar 
ventilerna finnas. Ja, där var den första. Den gick lätt att dra åt. Nu 
måste han gå åt andra hållet. Vid nästa gatukryss var det lite värre. Han 
hittar ingen ventil. Vad har dom hittat på här, undrar Kalle. Han sparkar 
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lite i snöhögarna. Finns det verkligen ingen. Han går tillbaka till bilen 
och ser om ”skattsökaren” är med, det är en metalldetektor. Han går 
tillbaka och söker lite mer systematiskt. Snart ger detektorn utslag. Han 
skrapar undan snön med en spade. Äh, det var en brunn. Han fortsätter 
en stund till, men ger snart upp. Förmodligen finns det väl ingen ventil 
här. Han fortsätter istället till nästa kryss. Där finner han vad han söker 
och något irriterat skruvar han av vattentillförseln. Här kommer de inte 
att bli glada till frukost, mumlar Kalle. 

Kalle går tillbaka till bilen och packar upp sin Lap Top på 
passagerarsätet. Han gör om hela uppkopplingsproceduren för att få 
tillgång till flödesbilden på verket. Han ser genast att hans arbete har 
påverkat flödet, det har sjunkit. Skönt, tänkte kalle. Han kopplar ner och 
åker tillbaka till verket. Ventilerna han stängde måste öppnas igen så 
alla andra hushåll kan få vatten i alla fall. Sen åker han hem. 

7.7.3 Del 3 ”Efter” 
Morgonen efter ringer Kalle till arbetsledaren för avdelningen ”Gata” 
och berättar vad som har hänt. I fortsättningen är det de som tar över 
arbetet med att kolla upp läckan. Han tar sin vanliga inspektionsrunda, 
passar på att stänga extra pumpen han satte igång i går för nu har 
reservoaren fyllts på igen. Allt verkar lugnt och han kan åka därifrån. 

På morgonen undrar den ordinarie driftsteknikern, Bernt, vad som 
hänt. Han fick telefonsamtal från allmänhet som sa att de inte hade 
något vatten (fast han var ledig, men eftersom han bor i samhället är 
han känd av allmänheten). Han hade varit nere på verket och tittat på 
trendkurvan och sett att något hänt på natten. Bernt drog slutsatsen att 
det varit en läcka. Han ringer upp Kalle och undrar om han vet något. 
Kalle berättar hela historien och Bernt nickar ivrigt. Bernt känner till 
den där ledningen, den är inte riktigt frisk. Det har förekommit läckor 
där tidigare, fast det var ett tag sen nu och det var nog innan Kalle 
började jobba här. Det är nog dags att kolla upp ledningen ordentligt. 
De måste komma ihåg att ta upp det med arbetsledningen. 

På måndagen träffas driftsteknikerna tillsammans med 
arbetsledaren, då diskuteras händelsen och ledningen. Senare på dagen 
åker både Bernt och Kalle ut och tittar på gatan där det nu är uppgrävt 
och läckan funnen. Ja, nu måste det tas ett snabbt beslut på hur de ska 
göra här. Ska allt upp eller bara en del. Arbetsledaren för ”Gata” 
kommer fram och diskuterar problemet med driftsteknikerna. Bernt 
berättar om sina minnen av vad som hänt här tidigare. 
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7.8 Anläggningspersonal, avd ”Gata” 
En gatuingenjör är ansvarig för avdelningens övergripande verksamhet 
och en arbetsledare för de 10 anställda, han har sin arbetsplats på 
kommunens kontor. De anställda är uppdelade i  

 Anläggningspersonal, 5 tjänster 
 Underhållspersonal, 3 tjänster 
 Verkstad/förråd, 2 tjänster 

 
Gatuenhetens uppgift är att underhålla kommunens  
 gator, vägar 
 gång och cykelbanor 
 allmän belysning 
 trafiksäkerhetsarbete 
 väderskydd, offentliga toaletter 
 enskild väghållning (alla vägar med röd/gula vägskyltar) 
 anläggningsarbeten 

verkstad/förråd 
 

7.8.1 En arbetsdag med Göran 
Göran är anställd på ”Gata”. Han har arbetat där i 25 år och trivs ganska 
bra. Han brukar arbeta i lag med Ante, de har arbetat tillsammans i 
nästan lika många år och känner varandra väl både privat och som 
kollegor.  

Klockan 07.00 träffas hela gänget från avdelningen på ”Förrådet”, 
det är där de har all utrustning för alla sina olika arbetsuppgifter. De 
skojar friskt med varandra och det är en trevlig stämning. Det känns att 
de känner varandra väl. Arbetsledaren är också med och alla sitter ner 
en stund och går igenom dagens arbeten. De diskuterar olika problem 
och hur de ska lösa dem, alla hjälps åt och kommer med inlägg och 
förslag. Plötsligt sprids alla som på en given signal och jag hänger 
knappt med. Jag fick en varm overall av arbetsledaren och ser ut som en 
Michelingubbe, det är en stor herrstorlek jag fått. Arbetet här är styrt av 
årstiden eftersom det för det mesta är utearbete som gäller. 

Idag ska Göran och Ante ut i skogen och gräva ner en ny 
vattenledning. Grävmaskinisten, Mattias, är också med. De går ut för att 
samla ihop allt material de behöver, bl a ”Byschan” (fikaboden) och 
diesel till grävskopan. Göran kör iväg det med en traktor. Ante och 
Mattias åker i en skåpbil där deras verktyg finns. Jag kör min egen bil 
för det är fullt i de andra. 
 
Skogen, 2-3 grader, gråmulet. 
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Ett vattenrör på ca 400 m ska grävas ner. Röret går från sjön och leder 
vatten till ett samhälle. Det finns redan ett rör men ”…det läcker som en 
kaffesil”, säger Göran. Det är ändå inte så gammalt men det beror på att 
det var allmänheten som la ner det ( någon samfällighet) och p g a 
okunskap blev det inte lufttätt runt röret så nu ligger det stora stenar 
mot som trycker hål på röret. Det röret var inte heller så tjockt som 
dagens rör är. 

Byschan ställs tillrätta med lite hjälp av grävmaskinen som lyfte 
hela boden. Det här har de gjort några gånger tidigare förstår jag. Det 
märks när Göran går in i boden och kollar lutningen med vattenpasset, 
Byschan står helt rakt och rätt med en gång. 

De börjar arbetet med att ta sig längst upp i skogen där allt ska 
börja. Det är vid en brunn. Grävmaskinen dånar upp genom skogen på 
en redan grävd gata. Det är ett annat team som gjort förberedelserna, 
huggit ner skog, lagt upp röret samt kört dit grus som kan behövas för 
att lägga runt röret. Nya ledningen är sammansatt till viss del. Göran 
och Ante muttrar lite över att ”…de kunde väl ha satt samman allt på 
en gång. Nu får ju vi ta upp tält och bränna här uppe i skogen.” Man 
måste bränna för att skarva ihop rören.  

När vi går upp i skogen berättar Ante att det går en elledning 
bredvid vattenledningen någonstans. Den får de inte klippa av. Den går 
till vattenpumpen nere vid sjön. Det här kan bli ett problem, då den inte 
är riktigt markerad. Vi hittar pinnar här och där längs ledningen där 
Göran och Ante har varit tidigare, 07 2000, och lagat en läcka. Så av 
erfarenhet vet de att elkabeln går på ena sidan av vattenröret. Till höger 
från brunnen räknat. 
 
9.00 kafferast. 
Det känns varmt och gott att komma in i byschan. Vi bullar upp med 
mackor och kaffe. Det pratas om tidigare gånger de varit här och om det 
gamla röret, det har varit många läckor här tidigare. Vi pratar lite om 
min utbildning och om det taskiga vädret. 
 
Som blixten är killarna ute igen. De väntar artigt på mig men jag vill 
inte störa utan säger att de får gå i förväg. Jag har fullt upp med att få på 
mig min stora overall, som jag får dra upp med hjälp av en livrem för 
den är så stor, gummistövlar och vantar. Jag kommer ifatt i alla fall och 
vi går upp till brunnen igen. Samtidigt drar de med sig resten av röret 
genom skogen, sista biten får de dra ledningen med grävskopan. Efter 
en inspektion i brunnen för att uppskatta var det gamla röret kommer in 
börjar grävningen. De måste veta var det går eftersom det nya röret ska 
ansluta där.  
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Det är lervälling i marken. Bräderna som ska ligga över den gamla 
elledningen är upprutten. Jag inser att det är två elkablar, en el och en 
signalkabel. 

Mattias kör grävskopan, han skrapar fint bort slam. Det är som om 
han smeker lervällingen och pytsar ut den vid sidan om. Göran och 
Ante står och kollar om vattenledningen kommer fram. De känner med 
sina spadar vartefter Mattias gräver. De diskuterar var de ska dra den 
nya ledningen. Göran känner efter med spaden när det kommer fram så 
mycket vatten att man inte kan se längre. Mattias får gräva upp ett dike 
vid sidan för att vattnet ska rinna undan. Elledningen går högre upp än 
vattenledningen. Nu gräver både Göran och Ante. När telefonen ringer 
till Mattias säger Ante, ”…mobiltelefonerna ringer hela tiden, när det 
är grävmaskinisterna stannar hela arbetet upp, det är inte bra”. 

”Där är hon!”, säger Göran när han når fram till ledningen. Han 
benämner röret som ”hon”. Göran gräver och gräver. Mattias gräver 
runt omkring för att få bort vattnet. 

En diskussion föregick tidigare om elkablarna. Mattias tyckte att 
man kunde ha tagit kontakt med Sävsjö energi för att få vetskap om 
sträckningen, ”linjen”, av elkablen. Han tycker inte om att gräva utan 
att veta, det hörs. ”Ja, vi får gå ner och se hur det ser ut”, säger Göran. 
”Ja, men vi måste gå så här långt ifrån ledning och kabel för att vara 
säkra”, säger Mattias. Han måttar med armarna någon ½ meter. 
”Antingen får vi frilägga den gamla ledningen…”, Mattias. 

”Vi får asa upp en pump här sen”, säger Ante med tanke på vattnet 
som rinner till. 

”Hon är känslig den här. Det behövs inte mycket för att hon ska gå 
sönder”, säger Göran. Han talar om den gamla vattenledningen. 

”Jag är nästan 100 på att elledningen ligger på den sidan”, säger 
Göran och pekar på ena sidan om den gamla vattenledningen. Detta 
grundar han på minnen sedan han och Ante var här förra gången. 

De bestämmer sig för att frilägga det gamla röret en bit. Det nya 
röret ska kopplas på det gamla någonstans.  

De gör ett stopp när ledningarna syns för att diskutera hur de ska 
gå vidare. Mattias gräver bort det mesta, efter går Göran och Ante och 
handgräver fram vattenröret. 

Tur att jag har overallen jag har fått låna en av arbetsledaren, den 
är varm och go. Gummistövlar och raggsockor hade jag inte klarat mig 
utan. De andra har bara tunnare jackor och byxor men de säger att om 
de bara har sina gummistövlar så klarar de sig. Deras stövlar är tjockare 
än vanliga också gräver de och rör sig hela tiden. Jag står med dem ute i 
skogen och skriver för att inte missa något. Jag har en bra ficka på 
overallen där penna och anteckningsbok får plats. Det doftar skog, gran 
och lera. 
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Paus, diskussion om var den nya ledningen ska gå. Den nya 
ledningen får inte ligga på några stora stenar. ”Vatten kommer vi att få 
hela vägen vad jag kan förstå”, säger Ante. Mattias tror att det är mer 
lera neråt, ”mer tätare material”. Det bör gå undan för att det inte ska 
samlas för mycket vatten. Nya ledningen läggs i hålet med hjälp av 
grävskopan som drar och lyfter. En vattenläcka upptäcks, de inser att 
vattnet kommer från ledningen alltså från sjön. De vill stänga av 
pumpen vid sjön. Ante ringer till driftstekniken i Stockaryd. Han svarar 
inte. Ringer till arbetsledaren och han tycker också att de ska stänga av 
pumpen. Ante stänger av pumpen vid elskåpet, det blir otroligt tyst i 
naturen när pumpen stannar. Detta gör att vattenverket inte får in något 
vatten.  
 
11.00 Fika 
Nu är det frukt och kaffe.  
När vi kom upp i skogen igen kom arbetsledaren. De diskuterade 
kablarna. Arbetsledaren ringde direkt till Sävsjö energi.  En diskussion 
fördes om hur de ska gå vidare och om hur återfyllningen ska gå till, 
med stor eller liten traktor. Man diskuterar och konfirmerar 
arbetsmetoder med arbetsledaren. Diskussion om pump eller ej. Det 
slutade med att arbetsledaren ringde efter en pump. 
 
13.00 Lunch 
Till Stockaryd, vi äter tillsammans på en kommunal restaurang. 

 
14.20. Pumpen är redan på plats. En kollega kom med den från 
Förrådet. Mattias tömde gropen på vatten med skopan. Under tiden var 
det bara att vänta för Göran och Ante.  

När jag följt Görans arbete en stund inser jag att spaden är ett 
signifikant redskap för honom. Han använder spaden hela tiden, han 
petar och känner efter, rättar till, tar bort stenar. Den är som hans 
förlängda hand.  

En stor sten är i vägen. Nu går grävmaskinen tillbaka och gör en 
fördämning för vattnet som hela tiden rinner till. Det är ett fall ner mot 
sjön. Han gör små avrinningsrännor åt sidorna. 

Paus. Diskussion förs om att byta taktik. Mattias kommer inte åt att 
fylla igen efter sig. Röret är för stelt, det går inte att lägga i så att han 
kan köra över. De beslutar sig för att börja gräva längre ner och möta 
vattnet istället. Allting flyttas, pump och slang. Det är lite bullrig miljö 
beroende på grävskopa och pump. Men de för en otrolig 
kommunikation ändå. De har ett utvecklat teckenspråk som fungerar i 
viss mån, men Mattias får ofta stanna och öppna dörren eller veva ner 
rutan så de kan prata. 
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Snart för de en diskussion igen om denna taktik var bättre. Ja, det 
är bättre mark här och vattnet kan hållas undan efter hand. 
Det förekommer mycket diskussioner med grävmaskinisten.  

7.8.2 Andra förekommande händelser  
Även personalen på ”Gata” är tusenkonstnärer. Lika ofta som årstiderna 
växlar så växlar deras arbetsuppgifter. På vintern gäller snöplogning 
och grävning i annars sanka marker, på våren sopas gator och på 
sommaren gör man anläggningar av olika slag t ex plattläggningar inne 
i samhällen, målar övergångsställen, lagningar av småhål i gator och 
förbereder för asfaltering. I nästa stycke berättar jag lite mer om den 
tekniska utvecklingen i Sävsjö kommun. Detta för att ge ett 
tidsperspektiv på utvecklingen hittills.  

7.9 Sävsjö kommuns datateknikanvändning, ett 
historiskt perspektiv 

I ett brev jag fått av arbetsledaren på VA avdelningen står det 

”Teknikhistoria Tekniska förvaltningen 
 
Undertecknad har arbetat på Tekniska förvaltningen i Sävsjö kommun 
sedan 1985 och har därmed upplevt den kraftiga teknikutveckling, som 
skett successivt men kanske allra mest under senare år. Jag har särskilt 
noterat följande. 

VA-arbete (läggning av yttre VA-ledningar) 

 1985: Det mest betungande arbetet handschakt. Grävmaskinen 
hade tandad skopa som krävde skyffel för att jämna av bottnen. 
Två man behövdes i rörgraven och en – tre på kanten som 
hantlangare. Hjullastare bar fram rör och makadam. 
Arbetsledaren kom med på Förrådet färdigmonterade delar till 
vattnet. Alla väntade på honom. Man lade mycket tid på 
fluktning för att få varje rör på rätt höjd och i rätt läge i sidled. 
Man högg hål i brunnar med slägga och mejsel för att få rätt 
vinkeländring. Alla brunnar byggdes upp invändigt och 
vallades på arbetsplatsen. Arbetsledaren skissade 
ledningsritningar hemma vid köksbordet på smörpapper på 
kvällarna. Alla brunnar, serviser och andra anordningar mättes 
in med måttband till närmaste tomthörn, husliv o.s.v. och 
höjder avvägdes med avvägningsinstrument a la tubkikare. 
Ingen packning utfördes utan gatan skulle ligga oasfalterad 
minst en tjälsäsong för att undvika alltför stora sättningar. 
Material i brunnar, rör och anordningar var betong och 
gjutjärn.  
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 2000: Knappast någon handschakt. Grävmaskinen har slät 
skopa som gör bottnen jämn direkt. Knappt en man behövs i 
rörgraven. Ingen man behövs för hantlangning. Grävmaskinen 
har snabel, Grab-John, Roto-tilt, vibratorplatta för packning, 
tjälkrok, asfaltskärare o.s.v. och lägger allt mindre tid på 
grävning till förmån för diverse kringarbete. Hjullastare behövs 
sällan. Grävmaskinen är mycket rörligare och klarar allt. Har 
blivit en nyckel till snabbt och bra arbete. Folket på plats (en 
eller två) monterar och sköter allt. Laser används för att få rätt 
läge i höjd och sidled. Arbetsledaren förbereder arbetet på 
kontoret. Beställer färdiga brunnar med rätt vinkel, som inte 
kräver något arbete ute – man bara monterar. Ledningsritningar 
upprättas i dator. Inmätning sker fortfarande för hand men GPS 
på gång! Grävmaskinen packar lika bra som minst två – tre 
tjälsäsonger. Gatan kan asfalteras direkt samma säsong. Inget 
grusunderhåll krävs. Material i brunnar betong/plast, ledningar 
betong/plast, anordningar gjutjärn/plast/rostfritt. Stumsvetsning 
och mer avancerad teknik har kommit in i bilden. 

Vatten- och avloppsrening 

 1985: På VA-verken mycket handarbete med krånglande 
pumpar, igensatta galler, mycket flytslam, renspolning och 
grovstädning för att hålla undan skiten, dusch nödvändig. 
Anställda var ofta gamla sjömän, som gått iland eller 
bondpojkar som var vana att ta itu med och lösa problem. Få 
instrument krävde mycket spring för att lukta, smaka, kolla 
vibrationer och temperaturer, lyssna och se. Ana sig till om 
sjön skulle ”vända” och förändra pH och förutsättningar för 
reningsprocessen. Inga larm eller några datorer gjorde täta 
besök nödvändiga och osäkerheten stor. Detta gällde både 
vatten- och avloppsreningsverken liksom pumpstationerna. 

 1992: Upphandling av första datasystemet till Sävsjö 
vattenverk. Motstånd från vissa politiker och anställda. Dyrt 
och skulle minska arbetstillfällena, vilket delvis stämmer! 

 2002: Alla sju vattenverken försedda med datasystem och 
styrning i varierande omfattning. Tre av åtta 
avloppsreningsverk datoriserade. Fem av tjugo pumpstationer. 
Larm till drifttekniker med mobiltelefon i beredskap. Bärbar 
jourdator. Handarbetet på VA-verken minimerat. Sällan direkt 
beröring med avloppet. Givare i olika lägen ger signal till 
datorn. Automatiserad, datastyrd drift allt vanligare. 
Besöksfrekvensen kan förlängas. Anställda med dåligt 
luktsinne kan accepteras! Kraven på vattenkvalitén och 
avloppsreningsgraden har ökat markant och vi har själva 
bidragit genom att höja ribban ordentligt. Detta gäller i särskilt 
hög grad i Sävsjö kommun där vi utvecklat verksamheten 
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genom ovanligt stora investeringar (ca 75 milj 1987-1999). 
Detta har varit möjligt tack vare datorerna.” 

I brevet och de diskussioner jag haft med personalen förstår jag att de 
upplever att tekniken har utvecklats snabbt de sista åren. Noteringsvärt 
är dock att fortfarande inte alla avloppsverk är anslutna till 
datoriseringen av verksamheten. Det är i och för sig väldigt små 
enheter, och personalen påpekar att det är driften av vattenverken som 
är absolut viktgast vad gäller akuta insatser. 

Runt år 1987 till ca 1994 använde man MBS, mobilsökning. De 
hade en liten MBS under några år som cirkulerade mellan dåvarande 
maskinister i beredskap. Fram till datoriseringsstarten 1992 gick bara 
allmänhetens larm fram till MBS-mottagaren men under något år efter 
1992 körde de även ut automatlarmen från VA-verken. Vid den 
tidpunkten var täckningen så pass bra att de vågade slopa MBS-
mottagaren och skicka larmen till mobiltelefon. Då inskaffades en 
telefon till varje drifttekniker. Arbetsledaren berättar 

Det var djärvt tyckte vi och vi var bland de första i landet. Jag tror inte 
att vi hade några mobiltelefoner förrän då (ca1994). Syftet var dubbelt. 
Dels alltså larmmottagning men lika viktigt var att vi helt plötsligt 
kunde nå alla när som helst. Det var revolutionerande. Tidigare visste vi 
inte när och om det gick att få tag i rätt person den dagen. Ibland fick 
man åka till Stockaryd eller Rörvik själv för att försöka leta upp 
vederbörande. Det kunde ju gälla en enkel sak som att be någon göra en 
vattenmätaravläsning eller kolla om Skanska hade kommit ihåg att laga 
ett asfalthål.45 

1993 kom första datoriseringen till vattenverket i Sävsjö. På verken 
används en mjukvara från VA-Ingenjörerna AB som heter ”PC-
Operatör 5 VA”. Det är ett driftövervakningssystem med processbilder, 
larmhantering, personsökning, datainsamling, trendkurvor, 
signalkanaler, m m. 

Av de typer av mobila stöd som används av en mindre kommun 
som Sävsjö idag är mobiltelefonen den avgörande. Den används både 
som larmmeddelare, textmeddelande (SMS) från PC-Operatörs system 
eller SOS alarmering, och som kommunikationsverktyg. En ordinär Lap 
Top används vid beredskap för användning i hemmet. Driftsteknikern 
använder den för att ringa upp datasystemet på ett verk via ett GSM-
modemkort, Nokia Card Phone 2.0, för att kunna se felrapporteringar 
och givare på verk och pumpar. 

Idag är täckningen av GSM-nätet inte den bästa på Småländska 
höglandet. Det finns stora delar av kommunen som inte har någon 
täckning alls. I avloppsverket jag besökte, finns ingen täckning i vissa 

                                                 
45 Fältanteckningar mail 20020516 
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delar av huset, detta kan även till en viss del bero på mycket metall som 
stör. Att ändå ha beredskap och vara beroende av att ta emot larm 
genom mobiltelefon gör att personalen står mellan ett val att utföra 
vissa sysslor eller att passa telefonen. Men om personen redan är ute på 
ett larmuppdrag och försöker att åtgärda något fel och det inte finns 
någon mottagning där han uppehåller sig, vem tar då emot nya larm?  

Just nu har kommunen investerat i VA-Utvecklings mjukvara, VA-
Banken som egentligen är tre olika programvaror som samverkar till ett 
system. Personal på kommunkontoret håller på att föra in kartor och 
annan data i systemet, mest information om brunnar. När allt är färdigt 
är det tänkt att personal lätt ska få tillgång till kartor, ledningsnät, 
ventiler, information om brunnar, ytor, fastigheter m m. 

7.10 Framtidsverkstad – Att bryta vanans makt 46 
När jag hade besökt ett reningsverk ytterligare fem dagar och följt 
driftsteknikerna där kände jag att jag ville diskutera lite djupare med 
alla anställda driftstekniker. Jag kände att en Framtidsverkstad47 vore 
rätt metod och frågade på en personalkonferens om personalen var 
intresserade. Jag lämnade samtidigt en muntlig och skriftlig förklaring 
över vad en Framtidsverkstad är48. Jag fick positiv respons. För att så 
långt som möjligt ge personalen en chans att påverka innehållet i 
Framtidsverkstaden, ville jag hitta intressanta situationer för dem att 
diskutera. Därför bad jag dem på samma personalmöte nämna några 
händelser som de tycker är intressanta i sammanhanget. Jag fick åtta 
punkter som senare rangordnades, och klart och tydligt fanns tre kvar. 
Jag började förbereda mig och skrev tre ”berättelser” om dessa tre 
händelser ur deras arbetsliv49. För att få en så rätt bild som möjligt i 
”berättelserna” gjorde jag en del djupare intervjuer med en av de 
anställda. Genom detta kom jag att känna ett av verken lite mer på 
djupet.  

7.10.1 Genomförande 
Vi startade kl 10.00. Jag hade förberett rummet genom att välja ett 
mindre konferensrum där personalen inte brukar vara, oftast sitter de i 
fikarummet när de har personalträffar, för att sätta en annan prägel på 
denna sammankomst. Jag hade satt ihop borden till ett större så vi alla 
kunde sitta runt och samtidigt se stora papper på bordet. Jag visste att vi 

                                                 
46 Rubriken är hämtad från Verner Denvall och Taipo Salopnen´s artikel publicerad i 
Socionomen 1995:4. 
47 Se metodkapitel 
48 Se appendix för den skriftliga informationen 
49 Se berättelse “Larm Läcka”, “Larm Galler” samt appendix ”Vattenmätarbyte” 
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skulle bli avbrutna runt 10.30-11.15, det skulle komma en försäljare 
från Skanska och all personal från ”Gata” skulle också komma och 
lyssna på honom.  

Jag började med att påtala möjligheten de hade här och nu att 
kunna diskutera sitt arbete och arbetssätt. Jag upprepade hur 
Framtidsverkstaden skulle gå till och vi satte igång med ”Kritikfasen”. 
Jag läste högt ur ”berättelsen” ”Larm Läcka”, del A och efter det skrev 
deltagarna positiv och negativ kritik runt situationen och arbetssättet på 
post-it-lappar. Jag samlade in dem och satte upp punkterna på ett större 
papper på väggen.  

Innehållet på de lappar som skrevs under kritikfasen var  
Del A ”Larm Läcka”, ”Före” 

1. ”Mer info på mobiltelefonen för att slippa ta fram den 
bärbara” 

2. ”Kalle avbryter också ev. spolningen av filter hemifrån så att 
reservoaren räcker” 

3. ”Läget normalt för en beredskapshelg ’för det första’, Kalle 
har gjort rätt”  

4. ”Tryckmätare på ledningsnätet för att veta var ev. läcka 
finns” 

5. ”Jourdator är ju en bra grej” 
6. ”Mobiltelefon med SMS fungerar bra” 

 
Del B ”Larm Läcka”, ”Under tiden” 

1. ”En ritning över ventiler i datorn vore bra” 
2. ”Kollar först på eventuella ritningar var ventiler sitter och 

hur det påverkar konsumenter” 
3. ”Kan också öppna råvattenventil i källaren ännu mer att 

starta en andra råvattenpump ger ej så mycket mer vatten” 
4. ”Vattenledningskarta på datorn för att hitta rätt ventil 

alternativt skyltar för alla ventiler” 
5. ”Onödigt mycket spring för att ställa av ventiler i källaren” 
6. ”Önskvärt = Motorventiler på verket som styrs via dator” 
7. ”Önskvärt = Kartunderlag i datorn för ledningsnät” 
8. Innan han åker hem bör nog Kalle kolla verket angående 

kloreringsmängd ut. Jag skulle öka råvattnet in till verket” 
9. ”Något bärbart eller en fast visning för flödet placerad vid 

ventilen för inkommande vatten. 
 

Del C ”Larm Läcka”, ”Efter” 
1. Bernt borde ha informerat om den dåliga ledningen tidigare. 
2. ”Noteringar angående tidigare händelser på rörnät och dylikt 

bör noteras, t ex datorliggare på respektive verk” 
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3. ”Rörledningen ska nog repareras omgående, planera sen för 
omläggning” 

4. ”Informera ordinarie driftstekniker” 
5. ”Informera de som inget vatten fick, kanske en lapp i lådan” 
6. ”Kalles kunskap om vad som hänt under natten borde 

framgå på morgonen både på Stockaryds vattenverk och på 
något sätt även hos arbetsledaren som ska börja gräva. 

7. ”I det här fallet gick allt bra men oftast hittar vi inte läcka så 
snabbt. Det här är ett stort problem” 

8. ”Arbetsledaren som ska reparera har en hel kedja med saker 
som ska klaffa i rätt ordning inget får glömmas bort. Press 
från allmänheten. Frågor från allmänheten och tidningar osv. 
Farligt arbete! Trafik! Gas, el tele, kabelvision, fjärrvärme.” 

 
När del C lagom var avslutad kom försäljaren och det andra gänget. Vi 
återupptog ”verkstaden” efter en timma eftersom vi passade på att fika 
samtidigt.  

Nästa fas, ”Visionsfasen”, videofilmade jag, mest med tanken att 
kunna bevara det som sades och slippa anteckna hela tiden. Vi 
kompletterade det stora papperet med noteringar om vad som kan göras 
åt det här i framtiden. Samtidigt kommer ny kritik. Här följer en 
sammanfattning av visionfas-noteringarna: 
 
Del D ”Larm Läcka”, ”Före” 

1. Ständig uppkoppling var något som förutsågs som en 
grundförutsättning. 

2. Att kunna manövrera hela verket på distans var ett stort 
önskemål. 

3. Webbkameror som gör att man ser vad man gör på distans 
med verket. 

4. Jourbil med bra redskap 
 

Del E ”Larm Läcka”, ”Under tiden” 
1. Vattenledningskarta på datorn 
2. Driftstörningsrapporter är vi dåliga på. (Hur kan vi bli 

bättre? Jo, det kommer enkla funktioner i nya VA-
Utvecklings program.) 

3. Man borde kunna använda samma dator vid vattenmätarbyte 
4. Givare som talar om kemikalietillförsel, databeräkning av 

vad som kommer att hända. 
5. Ventil som är motordriven så man kan sitta uppe vid datorn 

och titta 
6. Läcksökning, ljud, som sitter på datorn 
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Del F ”Larm Läcka”, ”Efter” 
1. Checklista, beredskap 
2. Allmän info om vad som finns under en gata 
3. Två grejer räcker, telefon, dator el liknande 
4. Lapp i lådan till allmänheten 

 
Det blev en intressant diskussion50. ”Förankringsfasen” tangerade vi vid 
lite lätt och jag tog fram ett par mock-up’er som jag gjort tidigare för att 
visa storleken på handdatorer som finns idag. Vi avslutade klockan 
14.20 då alla var hungriga. Jag upplevde att personalen tyckte det var 
intressant att få tillfälle att prata om sitt arbete tillsammans med 
kollegor och flera uttryckte det även efteråt. Personalen påpekade även 
sin ovana vid denna vinkling av arbetsdiskussioner. Min tanke blev att 
vi får fortsätta där vi slutade fast vid ett annat tillfälle.  

Efter några dagar träffade jag personalgruppen igen. Jag frågade 
vilka av punkterna som kändes mest relevanta och angelägna för dem. 
De valde ut tre: 
 Checklista (F-1) 

Checklistan ses som ett stöd i olika situationer som talar om vad man 
ska göra och i vilken ordning. En lista på personer eller företag 
personalen kan ringa för olika tjänster bör finnas där. Jag ser 
checklistan som en upplysningsdatabas som absolut bör finnas med i 
framtida system.  
 Vattenmätarbyte (E-3) 

Handterminaler att använda vid vattenmätarbyte finns redan på 
marknaden. I och för sig kan jag tänka mig att bygga in funktionen i de 
handdatorer som avdelningen har tänkt använda i framtiden. 
 Allmän information (C-1, 2, 4, 6 /  E-2 /  F-2) 

Personalen önskar på något sätt delge varandra information, både 
formell och informell, upplysningar, kunskaper samt kunna spara för 
senare åtkomst. 

Med detta avslutar jag kapitlet om själva fältstudien. Att beskriva 
fältstudien har inneburit begränsningar. Under tiden jag varit i Sävsjö 
har jag upplevt mycket som är svårt att klä i ord. Jag har skrivit ner de 
delar som känns relevanta för att få en bakgrund till miljön där mina 
designtankar har en funktion. I nästa kapitel kommer jag att analysera 
mina upplevelser och återknyta till mina frågeställningar som jag 
nämnde i början av rapporten. 

                                                 
50 Se mer i kapitel Analys 
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8 Analys 

Signaler från givare går till datasystemet men Laban säger att allt kan 
man inte se där, t ex inte om en fläktrem har gått sönder. Han går fram 
till en pump och lägger handen på för att känna ”hur den mår”, om den 
har rätt värme. Vid en annan pump stannar han och lyssnar precis när 
han stigit ur bilen, ”-Det låter bra”, säger Laban. Han säger att han går 
mycket på ljud, lukt och känsel. Vissa små avloppsstationer har ingen 
kontakt med datasystemet, en röd lampa lyser på taket. Allmänheten 
reagerar och larmar om något är fel. Laban noterar från vägen där vi 
åker förbi en sådan station att det såg bra ut.51 

Laban är driftstekniker och har 5 månader kvar till sin pensionering. 
Han har arbetat i kommunen i 30 år. Han har erfarenhet om 
verksamheten som ingen annan. Jag upplever stolthet och känsla i hans 
sätt att beskriva sitt arbete och människorna han mött under åren. Han 
känner de flesta på ”sitt” område. Jag fick följa honom en arbetsdag och 
det har lagt en dimension på mitt sätt att se på yrket som jag inte skulle 
ha fått annars. Laban påpekar om och om igen känsligheten med 
datorsamhället och vad som egentligen är rimligt. 

Han är förundrad över alla 700 givarna som finns i hans reningsverk och 
plirar lite med ögonen, jag får känslan av att han tycker att det är 
överdrivet. Han pekar på en Lap Top och säger ”-Ja’ har den där ser 
du. Den ska vi ha hem när vi har beredskap. Men jag brukar inte ta hem 
den. Det går lika fort att åka hit.”52 

Labans tvivel över datorsamhället diskuteras inte vidare här, men delar 
av arbetserfarenheten han visar mig önskar jag att han skulle kunna 
delge till sina kollegor på ett enkelt sätt. Jag arbetar därför vidare med 
mina frågeställningar 
 
 Hur utbyter personal som arbetar på en kommunal teknisk 

avdelning kunskap? 
 Kan man stödja detta kunskapsutbyte? 
 Är mina arbetsmetoder fruktbara? Vilka designaspekter bör man 

tänka på vid liknande arbeten? 
 
I detta kapitel vill jag sammanföra mina iakttagelser och erfarenheter 
från fältstudien.  

                                                 
51 Fältanteckningar 20020227 
52 Fältanteckningar 20020227 

 57(101) 
Marine Karlsson  



8.1 Iakttagelser under mina fältstudier 
Under mina besök i Sävsjö och i de kontakter jag fick på VA-
Utvecklings användarträff har några olika områden visat sig intressanta 
att utveckla. Några av dem vill jag lyfta fram här för att sedan motivera 
mitt val för designarbetet. Genom utdrag från mina fältanteckningar 
kommer jag att visa på några problemområden. 

Det största problemet som denna tekniska avdelning står inför 
berör Laban som jag nämnde i inledningen till detta kapitel. En stor del 
av de anställda går snart i pension. 

”Det stora problemet är kunskapsöverföringen från ’pensionärerna’. 
Inom 14 år går vi alla i pension.”, arbetsledare53  

Ständigt har detta samtalsämne återkommit i diskussionerna. Det finns 
så mycket erfarenhet som inte dokumenteras någonstans. 

”Det finns inget sparat, ingen rapportering. …men man lär sig rätt så 
fort…man får ringa till varandra…man får väl börja från början.”, 
driftstekniker54 

Även på användardagarna togs problemet upp av VA-Utvecklings 
representant 

”Tidigt insåg man problemet med en stor grupp som går i pension och 
kunskapsöverföring”, systemutvecklare 

Enligt en enkät som företaget gjort med åtta kommuner önskade  
 Alla kommuner ”rapporteringsfunktioner för driftstörningar och 

erfarenheter”.  
 Sju ville ha ”Möjlighet att hantera/titta på data i fält” 

 
Svaren pekar på intresset av att ta till vara vardagskunskap är stort samt 
att man i yrket är rörlig och kräver mobila lösningar.  

8.2 Gammal erfarenhet 
Ett exempel på att personal använder sig av gammal erfarenhet finns i 
berättelsen om Göran.55 Den visar också att det är svårt att förlita sig på 
den när ingenting finns dokumenterat. 

”När vi går upp i skogen berättar Ante [fiktivt namn] att det går en 
elledning bredvid vattenledningen någonstans. Den får de inte klippa av. 
Den går till vattenpumpen nere vid sjön. Det här kan bli ett problem, då 

                                                 
53 Telefonsamtal 20020226 
54 Från fältanteckningar 20020402 
55 Berättelsen i helhet se kap 7.8.1 
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den inte är riktigt markerad. Vi hittar pinnar här och där längs ledningen 
där just Göran [fiktivt namn] och Ante har varit tidigare, 07 2000, och 
lagat en läcka. Deras minnesbild säger att elkabeln går på ena sidan av 
vattenröret. Till höger från brunnen räknat. […] En diskussion föregick 
tidigare om elkablarna. Mattias [grävmaskinist, fiktivt namn] tyckte att 
man kunde ha tagit kontakt med Sävsjö energi för att få vetskap om 
sträckningen (”linjen”) av elkabeln. Han tycker inte om att gräva utan 
att veta, det hörs. ”Ja, vi får gå ner och se hur det ser ut”, säger Göran. 
”Ja, men vi måste gå så här långt ifrån ledning och kabel för att vara 
säkra”, säger Mattias. Han måttar med armarna någon ½ meter. […] 
”Jag är nästan 100 på att elledningen ligger på den sidan”, säger Göran 
och pekar på ena sidan om den gamla vattenledningen. Detta grundar 
han på tidigare erfarenhet då han och Ante var här förra gången. (det 
finns inget antecknat från den gången utan det är sånt de kommer 
ihåg).[Arbetsledaren kom] De diskuterade kablarna. Arbetsledaren 
[konkretisering ist för namn] ringde direkt till Sävsjö energi”.56 

Grävmaskinistens osäkerhet att gräva med ledning endast av de andras 
minnesbilder talar sitt tydliga språk. Fast de har arbetat länge ihop och 
litar på varandra så räckte det inte när det blev alvar. Hade det funnits 
någon dokumentation från deras tidigare arbete i skogen kanske det 
hade underlättat deras arbete idag.  

8.2.1 Avdelningarna “Gata” och VA är tätt sammankopplade 
I fortsättningen av stycket ”En arbetsdag med Göran”57, kommer 
driftsteknikern från vattenverket upp i skogen nästkommande morgon. I 
mina fältanteckningar skriver jag 

”Kalle [fiktivt namn], driftstekniker på vattenverket var den förste jag 
mötte på plats vid grävningen idag. Han var ledig igår och visste inget 
om avstängningen av pumpen. Så han undrade vad som hänt.”58 

Kalle förmodade att avstängningen hade med denna grävning att göra. 
Därför kom han ut till skogen för att bekräfta och diskutera, t ex Hur 
länge måste pumpen vara avstängd? Vem sätter på den igen? Här 
skapades en onödig oro hos driftsteknikern som berodde på brister i 
möjligheterna att kommunisera fast kollegorna inte arbetar samtidigt. 
Det kunde ha funnits ett enkelt sätt för Ante att ”lägga in” en notering 
till Kalle i datorsystemet som Kalle direkt hade sett på sin dator när han 
kom tillbaka till sin arbetsplats. 

Vissa tider t ex under semesterperioder har driftteknikerna fullt 
ansvar under sin beredskap. Ansvaret sträcker sig även över till ”Gatas” 
ordinarie ansvarsområde. Det kan t ex innebära beslut och planering om 

                                                 
56 Från fältanteckningar 20020304 
57 Se kap 7.8.1 
58 Fältanteckningar 20020305 
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akut grävning. Uppgiften innebär en stor osäkerhetskänsla hos 
personalen då man inte är van eller känner sig ha tillräckligt ”på 
fötterna” för att ta sådana beslut som kan bli väldigt kostsamma. 

8.2.2 Arbetet som anläggningsarbetare 
Att arbeta som anläggningsarbetare upplevs väldigt fritt. Det är ett 
omväxlande yrke där väder och vind samt årstider styr 
arbetsuppgifterna. Personalen arbetar ofta i team, mest två och två. 
Detta beror på att det ofta är arbeten där man behöver vara två för att 
handräcka m m samt som en säkerhet när man gräver i djupa schakt. 
Ensamarbete kan gälla vid snöplogning eller gatsopning men alla på 
avdelningen samlas varje morgon och varje kväll vid förrådet. De 
dricker alltid kaffe tillsammans om de är i Sävsjö. Efter en ganska kort 
tid tillsammans med anläggningsgänget skrev jag i mina 
fältanteckningar 

Jag känner att Görans redskap är ”spaden”, den är signifikant. 

Deras yrkesskicklighet går inte att undgå  

Göran ser i jordlagren att det varit schaktat här tidigare och kan säga var 
gränsen går. Jag ser det först när han visar mig. 

Jag var med ute i skogen på en grävning då jag upptäckte ganska 
omgående att grävmaskinisten ofta var med i diskussioner om arbetet. 
För att kunna föra ett samtal var han tvungen att dra ner grävskopan. 
Detta skedde under hela arbetet.59  

Jag nämnde min tanke att Jan inte hör de andra. Då sa han att de gjort 
ett försök med någon typ av radioförbindelse men det var krångligt. 
”Det får ju inte vara i vägen”, säger Mattias. ”Det är ju döda vinklar 
ibland”, säger Mattias och menar att han inte ser var de andra är. Han 
säger att det ibland kan vara svårt att veta var alla är, likaså att kunna 
diskutera eller småprata under tiden. Allmänt talades det också om att 
om någon går iväg och hämtar något, så vore det bra att kunna nå den 
personen för att till exempel be den ta med något mer.60 

På något sätt borde man kunna stödja kommunikationen på ett bättre 
sätt. 

                                                 
59 Se kap 7.8 
60 Fältanteckningar 20020305 
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8.2.3 Arbetet som driftstekniker 
Det är på ett annat sätt på verken, mer ensamarbete. Personalen 
förklarar 

”… det finns inte två verk som är lika. Det är olika vatten som kommer 
in och det påverkar hela processen”.61  

”…det gäller att kunna knepen, alla har sina små knep på sina verk…” 

”…det är en liten kommun, där måste man kunna alla bitar” 
Fast det är två helt likadana maskiner men de sitter i olika verk så 
fungerar de inte likadant…det är små personligheter…62 

”Var och en sköter sitt, det blir så”, säger drifttekniken, ”men om de 
andra kommer hit så har de inte en aning om nåt”. Hur funkar det när 
de har beredskap undrar jag. ”Tja”, säger han, ”man får väl ringa 
någon”63. 

Berättelsen ”Larm Galler”64 visar en vanlig situation där driftteknikern 
står inför en ”personlighet” till maskin. Speciellt blir det tydligt då 
Kalle får åka till ett annat verk än där han är ordinarie. Detta ger en 
osäkerhetskänsla för Kalle anar att det finns små knep som han inte kan. 
När Kalle tittar i systemets historik bekräftas hans aningar att den 
ordinarie personalen har varit med om detta förut. När jag diskuterar 
detta med personalen tycker de att det vore bra att enkelt kunna se om 
kollegorna har gjort något tidigare med maskinen, om de har någon 
enkel lösning eller vem de kan kontakta som varit med om en liknande 
händelse tidigare. Det gäller att finna vägar att både formalisera 
kunskapen, göra den tillgänglig samt organisera den så att den blir 
förstålig och finns där den hör hemma. Vi får här komma ihåg att all 
kunskap inte kan sättas på pränt. Stora delar av den tysta kunskapen65 
sitter i händerna66 och behöver tätare instruktion och övning. Det är 
även viktigt att kommunikationen fungerar så att innehållet når ”rätt” 
mottagare. Kalle vill lämna ett meddelande till sina kollegor om vad 
som hänt. Han har två sätt att välja på. Använda systemets 
rapporteringsfunktioner som han vet inte används av kollegorna eller 

                                                 
61 Fältanteckning 20020408 
62 Fältanteckningar personalmöte20020408 
63 Fältanteckning 20020402 
64 Se kap 7.6 
65 Se Wärn s 83. Omedveten procedurell kunskap, motsvarar färdigheter som vi oftast 
har svårt att beskriva med ord hur vi utför. 
66 Se kap 1 
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helt enkelt bara skriva en notislapp. Han väljer det sistnämnda för dess 
enkelhet.  

”Ett lappsystem finns idag. Man lägger en lapp på skrivbordet på 
verket”, drifttekniker 67 

Problemet som följer är att informationen på lappen inte kommer att 
sparas eller registreras någonstans. När vi diskuterar ämnet uttrycker 
både driftstekniker, arbetsledning och mjukvarutillverkare att det är 
synd att dessa ibland ”första skakningar på nedre däck”68 inte sparas. 
Notisarna kan ge värdefull historisk information i ett senare läge 
samtidigt kan de bilda en grund för hur driftteknikerna ska hantera 
situationerna om problemen återkommer samt visa vem som har 
erfarenhet och kunskap inom området. I berättelsen ”Larm Läcka”69 
undrar jag om driftsteknikern tidigare, på ett enkelt sätt kunde ha fått en 
aning om var han skulle börja leta efter läckan? Hur kan den ordinarie 
personalen på ett enkelt sätt få ett meddelande om vad som hänt? Kan 
man spara Bernts minnen så att de bildar en historik kring ledningsbiten 
som är dålig? 

Kalle tycker att det är oroligt att ha beredskap. Han kan kontakta någon 
av de andra om det händer något som han inte kan.70 

Att driftteknikerna har kollegor de kan ta kontakt med under beredskap 
skänker viss trygghet, men det är inte alltid kollegerna kan nås och man 
kanske inte vill störa deras ledighet i första taget.  

”Egentligen är det synd om Kalle. Han hade ju kunnat ringa hem till 
Bernt, men han drog sig väl för det.”, arbetsledare71 

Därför vore det bra att ha kunskap, erfarenhet och information mer 
lättåtkomligt som ett första alternativ.  

På morgonen undrar den ordinarie driftsteknikern, Bernt, vad som hänt. 
Han fick telefonsamtal från allmänhet som sa att de inte hade något 
vatten 

Just den informella informationshanteringen som ofta innefattar korta 
notiser verkar vara sådant som ”kommer bort” eller inte når alla 
berörda. 

                                                 
67 Fältanteckning personalmöte 20020408 
68 Uttryck från Michael Wiehes sång om Titanic och syftar på små indikationer om 
undergång 
69 Se kap 7.7 
70 Fältanteckningar 20020307 
71 Transkription band 2 av videomaterial, Framtidsverkstaden 
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En VA-tekniker pratar lite om hur han trivs på sitt jobb. Han tycker att 
det är mycket information som inte kommer fram.72  

Det var 6 ganska stora pumpar. Två driftstekniker diskuterade vilka 
pumpar som startar först. Det visade sig att Kalle inte visste att Pelle 
[fiktiva namn] ändrat ordningen på dem.73 

Mycket information finns men ligger dolt om driftteknikerna ska arbeta 
på distans. Jag beskriver ett exempel  

Vi tar skåpbilen och åker ut till vattenverket. Det är ett välskött litet hus. 
Vi går in och tittar. Jag tar några bilder på listorna som ligger där. Där 
loggar driftsteknikern visst underhåll och liknande.74 

På listor som ligger i de små verken ute på landet finns data runt drift 
och underhåll som inte kan nås utan att åka dit. Även andra forskare har 
visat på problemet. 

”..if you are out working with the machinery you can not be sure of 
what is happening in the control system. One example that we have seen 
of handling this was when one operator left a written note to indicate 
what he was doing.”75 

8.3 Framtidsverkstaden 
I Framtidsverkstaden jag arrangerade kom många idéer fram. En del 
idéer var stora och omfattande och med lång framförhållning, men flera 
var relevanta för den närmaste framtiden. En del punkter hade vi 
diskuterat tidigare, en del var helt nya.  

Punkten allmän information ser jag som en intressant punkt ur min 
synvinkel. Under punkten E.276 talar personalen om att inga skrivna 
formella rapporteringar görs för tillfället. Rapporteringar sker eventuellt 
muntligt för att sedan arbetsledare skriver ner något. I stycket 8.2.3 
diskuterar jag notisar som ett sätt som driftsteknikerna använder nu som 
ett sätt att kommunicera på. Jag vill knyta samman mina erfarenheter 
från fältarbetet med framtidsverkstaden och peka på dessa notisar som 
ett naturligt sätt att delge kollegor informell information på. Den 
formella rapporteringen planerar kommunen att VA-utvecklings 
applikationer ska vidareutveckla, det nämns också under E.2. 

                                                 
72 Fältanteckningar 20020304 
73 Fältanteckningar 20020402 
74 Fältanteckningar 20020408 
75 Binder m fl 
76 Se kap fältstudien 

 63(101) 
Marine Karlsson  



8.4 Ljusa Ideér 
Under tiden jag var i Sävsjö utfördes ett projekt internt på förvaltningen 
för att hitta ideér ”som stärker den egna verksamhetens ekonomi och 
förutsättningar” samt ”att förbättra kunskapen och värderingen av 
andra verksamheters arbete”77. 
Resultatet blev klart precis innan min studie var över. Ett inlägg från 
VA-avdelningen var 

”Va-gruppen och tekniska kontoret har tagit upp frågan om 
kompetensutveckling. Många upplever tidsbristen som ett hot mot 
kompetensutveckling. Även ork, vilja och motivation anges som 
begränsande faktorer. Va- gruppen pekar på olika sätt att höja 
kunskapsnivån inom hela va-sektorn.…Arbetet i en liten kommun 
innebär ofta ett brett arbetsområde som omfattar många olika delar av 
ett verksamhetsområde. En bred kompetensbas måste därför finnas. 
Externa utbildningar av idag syftar till att få en djup kunskap om ett 
specifikt område men saknar ofta den breda kunskapsutlärningen. 
Denna kunskap kan endast fås på den egna arbetsplatsen. Detta innebär 
att en relativt större andel av tiden (kostnader) måste avsättas till 
kompetens-utveckling i en mindre kommun. Svårigheten att rekrytera 
arbetskraft kan medföra ökade krav på internutbildning.   Tekniska 
kontoret har även visat på problemet då arbetsuppgifter måste utföras av 
annan än ordinarie personal. Man anser att funktioner och 
arbetsuppgifter bättre borde synliggöras för varandra.”   

Detta styrker mina upplevelser att kunskapsinhämtning i vardagen är ett 
viktigt inslag i yrket. 

8.5 Slutsats av kapitlet samt ”att tänka på” inför 
designarbetet 

Förmedlingen av informell information kvarstår som ett markant 
problem. Inom CSCW betonas vikten av ”Double level language”78, på 
arbetsplatsen jag studerat upplever jag ett behov att utveckla en sådan 
kommunikationsväg. Hur kan man på ett enkelt sätt sprida upplysningar 
inom organisationen utan att förändra själva arbetsrutinerna för 
mycket? Notisar kan skrivas i alla olika faser under ett projekt för att 
sedan samlas ihop om t ex en rapport ska skrivas. Man kan på så sätt 
följa historiken i projektet. Personal som inte är direkt med i 
arbetsprocessen kan ändå följa vad som händer, genom att endast kasta 
en blick på datorn. Om det finns många noteringar runt en plats, maskin 
eller ledning, ser man genast att det varit stor aktivitet just där och kan 
börja undra varför. 

                                                 
77 Projekt Ljusa ideér. 
78 Robinsson, 1991, s 42 
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I historien från artikeln ”Beyond being there79”, säger författarna 
att ”skorna möjliggör en korrigering av våra problem av normal 
karaktär”, kan det översatt här bli så att notisarna blir personalens 
”gymnastikskor”? Notisarna lägger ytterligare en dimension till 
hanteringen av yrket genom att vara informell dokumenterad erfarenhet. 
I den informella kommunikationen kan man eventuellt i efterhand tyda 
början på störningar i maskineri eller annat som kan vara betydelsefullt 
i senare lägen. Den största vinsten tror jag ändå är att alla ”både långt 
borta och nära” kan få tillgång till samma informella information. I en 
annan forskningsrapport från ett annat vattenverk där man studerar 
införandet av röst-notisar läser jag 

”The post-it notes on the other hand were well received as an 
enhancement of the possibilities of leaving clues for action.”80 

Vad är då viktigt att tänka på i mitt fortsatta arbete? I kapitel 3 nämner 
jag begränsningarna med ”… att imitera ett medium till ett annat. 
Imitationen kommer inte att bli så bra som originalet… Nya 
mekanismer fodras för ny media…”. Här skulle funktionen att kunna 
spara notisarna digitalt vara ett värdefullt tillägg samt att alla de som 
vill kan läsa dem. Vad säger användarna? 

”Om något händer, ett larm går, så vore det bra för andra runtomkring 
eller andra avdelningar att kunna se vad som händer. Ha allt samlat på 
ett centralt ställe som alla kan nå.”…”Idag kan man inte söka på 
kommentarer, alltså leta efter kommentarer, de är knutna till en 
rapport”, 81 VA-tekniker 

I citatet ovan vill jag mena att arbetet handlar om att samarbeta för att 
lösa en larmsituation. Det är inte så att var och en arbetar med ”sin” del 
utan det förs ett resonemang och all personal med olika 
bakgrundskunskap hjälps åt för att lösa problemet på ett bra sätt.  

”Det ska finnas en databas till alla. Alla ska ha samma information, 
data, som hämtas mot olika media”, systemutvecklare82 

”Det är viktigt att kunna söka”, röst från användardagen83 

”…inte mer avancerat än vad man behöver”, röst från användardagen84. 

                                                 
79 Se kapitel 3 
80 Sokoler m fl kap 3.1 
81 Anteckningar tel samtal 20020322 
82 Kent Alm, VA-Utveckling 
83 Fältanteckningar VA-Utvecklings användardagar 
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”Motivationen blir nog högre om man får skriva in noteringar i ett 
dataprogram”, funderar en VA Ingenjör, ”…då det inte bara ska sättas 
i en pärm utan chansen är större att det kommer till nytta.” 85 

”Kunskapen man behöver vid en larmsituation är inte bara 
personknuten utan gäller all kunskap”, VA Ingenjören menar att man 
vill ha tillgång till all information. Till ex om en fastighet vid en 
vattenläcka .86 

Att människor lär som svar på ett behov håller jag med Duguid m fl 
om87, och om kunskapen finns inom räckhåll lär sig människan effektivt 
och snabbt. Detta talar för mobil åtkomst av informationen. 

Till VA-experten (En Webb-presentation av ett program) behövs ingen 
licens och bör finnas i fältdatorn, systemutvecklare88 

Med ett nytt system vill jag inte ersätta den sociala samvaron inom 
yrket, i mina fältanteckningar från en intervju med en arbetsledare står 
det så här 

Arbetsledaren tror att det sociala är viktigt, att han dyker upp ute på 
fältet.  

Samma sak menar även citatet från Hollan m fl, kap 3 och Hansen m fl 
bekräftar att det måste finnas olika sätt att förhandla mening på, både 
verbala och ickeverbala89. Detta stöder mig i tanken att en lösning med 
notislappar inte kommer att ställa något krav på att ta bort eller 
minimera redan existerande träffar eller möten mellan personalen, utan i 
stället berika dem med uppslag för ytterligare diskussioner. 

I sammanfattningen av detta kapitel vill jag gärna återknyta till 
Laban som även inledde kapitlet. När vi satt och diskuterade mina 
tankar sa han  

”Det var jag som kom på att vi skulle använda notisarna. De skrev ju 
överallt, på skåp och väggar men tusch och blyerts. Det såg ju inte klokt 
ut. Så det var jag som sa att vi kunde använda de där små 
papperslapparna.” 

På något sätt kändes det som att jag hittat rätt och att ringen blev sluten. 
Min upptäckt är att nu sitter notislapparna överallt och det är dags att 
göra något åt dom. Det viktigaste är att kunna spara notisarna samt 
                                                                                                                     
84 Fältanteckningar VA-Utvecklings användardagar 
85 Anteckningar tel samtal 20020325 
86 Anteckningar tel samtal 20020325 
87 Duguid m fl, s 12 
88 Anna Wolgart, VA-Utveckling 
89 Hansen m fl, s 190 
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kunna förmedla dem. I nästa kapitel ger jag förslag på hur detta skulle 
kunna lösas. 
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9 Mina designtankar 
I tidigare kapitel har jag skrivit bakgrundsbilden som är miljö där min 
design ska passa in. Jag har flera olika vägar att gå. En intressant väg är 
kommunikationen mellan arbetskollegorna ute på grävning. En annan är 
notisfunktionen, och det är den som jag har arbetat vidare med. I detta 
kapitel presenteras mina tankar om hur en lösning kan se ut. 

”…Dokumentationen måste ske på fältpersonalens villkor…enkla 
strukturer att fylla i…rita och berätta i ett öppet media ”för hand”…är 
arbetet slutfört eller återstår uppgifter, var beskrivs 
fortsättningen?…Bokföra även bra saker…iakttagelser”, 
systemutvecklare90 

Min första tanke är att jag står inför en målgrupp som inte har 
datorintresse i första hand utan endast önskar använda datorn som ett 
verktyg. De flesta i personalgruppen är inte vana att skriva med hjälp av 
tangentbord och ett verktyg bör vara så följsamt att man knappt 
funderar på att man använder det. I detta fall vill jag ta till vara på 
nuvarande arbetssätt så långt det går. För att behålla känslan av 
informellitet i kommunikationen undersökte jag arbetsmetoden med 
notislappar lite grundligare. Jag drog slutsatsen att i ett första skede kan 
det räcka att kunna utöka användningen av dessa notislappar men 
samtidigt kunna spara dem för framtiden. På marknaden finns redan 
idag applikationer och hårdvaror för digitalisering av notisar.91 Genom 
mina handledare fick jag möjlighet att testa en sådan. 

9.1 Hur ser systemen ut idag? 
Som jag beskrivit i kap 7.9 har datorsystemen ingen koppling till 
varandra. Det finns ett intranät men det är inte utbyggt för att kopplas 
till de övriga databaserna på verken. 

På verken finns stationära datorer med databaser. Personalen kan 
ringa upp systemet via modem på en lap top. Larm går till jourhavande 
driftsteknikers mobiltelefon som ett SMS-meddelande. Mobiltelefonen 
använder personalen även för att nå varandra (se bild 21). 
  

                                                 
90 Fältanteckningar VA-Utvecklings användardagar 
91 Se appendix PC Notes Taker och Chatpen 
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Bild 22  Datoranvändning på verken idag 

 
Programvaran man använder är ”PC-Operatör 5 VA”, VA-Ingengörerna 
AB. När någon som inte är ordinarie har varit på verket och gjort något. 
är det vanligt att han skriver små notisar som fästs på datorskärmen, det 
händer dock att ordinarie personal inte får veta något alls. Rapportering 
förs av arbetsledningen efter att de hört berättelser om vad som hänt. På 
vissa verk finns loggar i pappersform där personal för visst underhåll. 

På “Gata” finns ingen datorisering förutom arbetsledaren som har 
en stationär på kommunhuset. Med VA-Utvecklings ”VA-Bank” är det 
tänkt att personalen ska börja använda smidigare handdatorer, i 
dagsläget är det inte bestämt vilken typ det blir. Även på ”Gata” 
använder personalen mobiltelefoner för att vara nåbara samt kunna nå 
andra ( bild 22). 
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Bild 23 ”Gatas” datoranvändning idag plus handdatorn som man planerar att införa 
inom det närmaste 

9.2 Hur kan det se ut imorgon? 

”Datan är det värdefulla, programmen kommer och går”, 
systemutvecklare92 

Med dessa ord vill jag betona utvecklingspotentialen i mina 
designtankar. Det viktiga är att ta tillvara och förmedla kunskapen som 
personalen behöver för att utveckla och hantera sitt yrke på bästa sätt. 
Jag tror att det finns mycket information och kunskap att hämta i 
kortare informella notationer. Varför inte göra dem digitala för att 
kunna spara dem eller för att låta fler få tillgång till dem.  

“In his reconstruction of the Origins of the Modern Mind, Donald 
(1991) locates the birth of science in the discovery by the ancient 
Greeks that ‘by entering ideas, even incomplete ideas, into the public 
record, they could later be improved and refined’ (p.342). In this view, 
what drives scientific advance is collaboration that is facilitated by 
external memory – precisely the promise of CSCL.”93 

Citatet från CSCL-litteraturen där de gamla grekernas idé lyfts fram att 
födelsen av vetenskapen/kunskapen var att göra ideér publika, alla ideér 
även de ofärdiga för de kunde senare bli förbättrade och förfinade. I 
notisarna kan båda typerna av ideér komma fram. I citatet betonas även 
det kollaborativa som här skulle utgöras till exempel av att kollegor lär 
sig hur man kan utföra en uppgift av varandra eller får en upplysning 
                                                 
92 Fältanteckningar VA-Utvecklings användardagar. 
93 Gerry Stahl, s. 5 
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från en kollega för att kunna gå vidare eller att man tar upp och 
diskuterar innehållet i notisarna i personalgruppen. Att ett ”external 
memory” skulle underlätta ytterligare nämns också och då är vi inne på 
datorkaften och vad den kan göra. 

Jag utgår från att någon typ av åtkomst av data är möjlig i ett 
framtidsperspektiv även när personalen är ute i fält, exempelvis genom 
UMTS94. 
Först vill jag visa hur det kan se ut på verken (bild 23) 

 
 

 
Bild 24  Datoranvändning för driftstekniker i framtiden 

 

En mobiltelefon är en självklarhet för personalen eftersom de är så 
rörliga. I vissa lägen är penndator eller annan handdator för stor att ha 
med sig. Då vore lösningen att kombinera mobiltelefon med handdator 
en idé. ”PDA-fonen” är en kombinerad mobiltelefon samt handdator95 
som redan finns på marknaden. Genom en sådan kunde personalen få 

                                                 
94 ”universal mobile telecommunications system - en teknik för den så kallade "tredje 
generationen" av mobiltelefoner, som ska kunna hantera text, bild och video. Umts har 
anammats av de flesta leverantörer och beräknas vara i drift år 2002. Det bygger på 
gsm-tekniken, men använder frekvenser runt 2000 MHz. Umts är paketförmedlande, 
och bandbredden blir två megabit per sekund ”Computer Swedens språkwebb, se ref 
länkar.  
”UMTS will enable the wireless Information Society, delivering high-value broadband 
information, commerce and entertainment services to mobile users via fixed, wireless 
and satellite networks… UMTS will deliver pictures, graphics, video communications 
and other wideband information as well as voice and data, direct to people who can be 
on the move”. umts-forum, se ref länkar 
95 Se appendix, mobila stöd idag 
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en möjlighet att både komma åt data och att kommunicera på flera olika 
sätt. Att nå intranätet genom ett sådant verktyg vore intressant. Att 
kombinera telefon och handdator är även ett sätt att komma ifrån 
behovet att bära med sig flera olika enheter. 

Att skriva så att notisar blir digitala direkt är ingen konstighet idag. 
Jag har med hjälp av mina handledare haft möjlighet att testa Pegasus 
PC Notes Taker (bild 24). Personalen tyckte att det fungerade bra fast 
just denna typ av system har en svårighet. Så fort man lyfter pennan 
tappar systemet orientationen och när man fortsätter att skriva eller rita 
kan startpunken lätt bli på fel plats. Det finns dock andra sorter på 
marknaden96 men de har andra problem. Jag tror dock att vi endast sett 
början på utvecklingen av digitala pennor.  
 
 

 
Bild 25  Driftstekniker testar Pegasus 

 
Funktionen bör involveras i redan befintliga applikationer och när 
programmen slås på startar även notisfunktionen (bild 25, punkt D). 
Personalen skriver på ett vanligt papper framför en mottagarenhet. På 
skärmen visas det som skrivs (bild 25 punkt B). När notisen är klar 
rubricerar personalen den för sökmöjlighetens skull (bild 30, punkt D).  

”…inte för mycket att söka på, utan väldigt väldigt enkelt”, 
arbetsledare. 

                                                 
96 Se appendix mobila stöd idag 
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Efter diskussion med personal kom vi fram till 6 olika rubriker, 
”Observera”, ”Fel 1”, ”Fel 2”, ”Fel 3”, ”Fel 4”, ”Åtgärda”. Detta 
bygger på en indelning som redan finns idag i 
rapporteringssammanhang och rekommenderas av personalen. 
 
 

 
Bild 26 Processbild från ett vattenverk. A) Vy för att sända notis, alla arbetsplatser 
samt kollegor finns redan på en lista. B) Notis som är nyskriven C) Namn på inloggad 
person D) Aktiverad notisapplikation 

 
Spara gör man genom att klicka på, ”sätta en nål”, på en kartbild eller 
markera på en processbild. Nu blir notisen offentlig. Notisen syns som 
en ”plutt” och kan i efterhand bearbetas in i eventuella rapporter eller 
sparas på andra sätt. Access för att ta bort eller behandla notiser kan 
man inom organisationen diskutera, men förslagsvis får endast den som 
satt dit den, arbetsledning eller annan ”ordningsman” ta bort den. Att 
kopiera den är tillåtet för alla. Förslagsvis finns kartbilderna och 
processbilderna tillgängliga på ett intranät och notisen kan sparas i en 
gemensam databas. Om man inte vill göra notisen offentlig kan man 
spara den i sin personliga notishanterare (bild 26). Om man vill skicka 
noten till någon eller några speciella personer så väljer man dem på en 
internlista och skickar över nätverket (bild 30, punkt A). Det går även 
att prenumerera på notisar som finns allmänt tillgängliga så fort de är 
sparade i intranätet (bild 27-28). Om man vill se alla notisar som 
skrivits över en beredskapshelg så ställer man in det i beställningsvyn.  
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Bild 27  Personlig notishanterare 

 
 

 
Bild 28  I denna vy kan användaren leta efter notisar samt prenumerera. 

 
 

 
Bild 29  Vy som bekräftar prenumeration 

 
Inkommande notisar ger valfri indikation på programikonen nere på 
programlisten (bild 29).  
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Bild 30  Stationär dator. Användaren kan välja att notisapplikationen startar 
samtidigt som datorn. Ikonen kommer att ge valfri indikation om ny notis. 

 
 
 

 
Bild 31  Webbkarta på intranätet. Användaren A) Talar om vem man vill skicka 
notisen till B) Sparar i egen notishanterare C) Klickar in på ett objekt, då blir notisen 
officiell D) Rubricerar en notis E) Notisapplikationsikon  
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Skillnaden till ”Gata” är inte så stor förutom att servern finns på 
kommunkontoret och att anläggningspersonalen på fältet inte använder 
stationära datorer. 

9.3 Scenariot ”Larm läcka” nu med de nya 
teknikerna jag har diskuterat. 

Genom mitt fältarbete har jag fått en bild av arbetet och miljön på 
avdelningen jag studerat. Jag har därefter analyserat mitt material och 
funnit en lösning som kan bidra till ett ökat kunskapsutbyte och lärande 
för personalen. Genom att omarbeta en av ”berättelserna” från 
fältstudien till ett tänkt scenario beskriver jag min designidé i autentisk 
miljö. Jag kommer att beskriva samma händelse som i ”berättelsen” 
Larm Läcka i kapitlet ”Fältstudien”. Skillnaden är att nu har jag bytt ut 
delar och visar på hur det kan gå till med min nya lösning. Den är 
inbakad tillsammans med andra stöd som kan ligga nära i tiden som t ex 
smidig uppkoppling mot kommunens intranät, fler digitala hjälpmedel 
ute i maskinhallarna som visar mätvärden. Forskning inom det området 
har skett vid Interactive Institue, Space and Virtuality Studio samt 
School of Art and Communication vid Malmö universitet97. Jag har 
markerat förändringarna i berättelsen med kursiv stil. 
 
Det är februari månad, en lördag natt. Det har varit en kall vinterperiod 
men vädret har ändrat sig och det har varit lite mildare. Detta gör att 
tjälen börjar ge sig och jorden rör sig. Ett lätt snöfall har kommit under 
natten. Kalle har beredskap i sitt hem. 

9.3.1 Del 1 ”Före” 
PDA-fonen ger signal. Textmeddelande (SMS). ”Högt 
dricksvattenflöde. Stockaryds VV.” Eftersom han vet att han kommer 
att vilja titta på en processbild föredrar han att titta på sin penndator. 
Kalle har sin penndator jämte sängen. Han Klickar in datasystemet på 
Stockaryds vattenverk genom intranätet. Automatiskt vet systemet att 
det är Kalle som är inloggad så han har behörighet att få tillgång till 
systemet på Stockaryds vatten verk för att få en snabb överblick. Han 
ser att det blinkar rött (anger ett larm). Han kollar tryck (pumpar) och 
flödet. Han tar fram trendkurvan. Där syns tydligt att något hände kl 
23.50. Flödeskurvan gick i taket och tryckkurvan gick ner. Han ser att 
en större pump har gått igång. Jaha, allt tyder på en läcka, erfarenheten 
talar. Kalle har sett liknande kurvor tidigare. Reservoaren ser ut att 

                                                 
97 Binder 
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sjunka drastiskt. Kalle bedömer att vattnet inte kommer att räcka till 
morgonen.  

Han tar jourbilen till Stockaryd, det är cirka 13 km.  

9.3.2 Del 2 ”Under tiden” 
När Kalle kommer in på verket slänger han ett öga på den stationära 
datorns processbild. Speciellt tittar han på nivån i reservoaren. Hans 
erfarenhet bedömer att han måste öka upp kapaciteten på pumparna och 
kör igång en extra för att få in extra vatten. Han kollar på processbilden 
hur många kubikmeter vatten som kommer in. Det visar sig snart. Han 
jämför det med vad som går ut. Det går fortfarande ut mer än vad som 
kommer in. Han måste strypa utgående vatten. Han vet att det måste 
finnas en viss vattennivå kvar, brandnivån, om vattnet sjunker så 
stannar de utgående flödespumparna och allt utgående vatten stängs av. 
Eftersom Kalle varit på verket tidigare så vet han att ventilerna sitter i 
källaren. Han springer ner och drar några varav på kranen, på en skärm 
jämte ventilen kan han kolla på flödesbilden om det var tillräckligt, det 
var det förstås inte. Skruvar lite till. Nu hade han tagit i lite för mycket, 
då får husen på höga höjder inget vatten. I och för sig kommer detta 
problemet ändå att uppstå när han får dra åt så här mycket men han vill 
inte ställa till mer skada än nödvändigt. Detta är inte bra, det kommer 
att ställa till problem känner Kalle. Han lossar lite och kollar 
datorbilden igen. Nu ser det faktiskt, efter omständigheterna, ganska 
bra ut. Nu måste han ut och se om han kan hitta någon skada, kanske 
kan han göra något för att laga det hela. 

Han tittar på verkets ledningssystem på penndatorn som han har 
dockad i bilen. Han söker notiser på ledningar rankade 3. Det är 
problemledningar. Han hittar fyra. Kalle klickar på en av dem. Nej det 
verkar inte vara något den senaste tiden. Han klickar vidare och på 
ledning nummer tre hittar han en anteckning som kollegan gjort förra 
veckan. Där stod att han misstänkte en läcka i norra änden, men inte 
kunnat se någon. Det fanns flera notiser och rapporter som både rörde 
misstanke om, och äldre läckor. Kalle åker dit. Rinner det vatten 
någonstans? Han vet att sådant här kan ta flera dagar innan det syns… 
På ett ställe ser han lite vatten tränga upp. Där kan det vara. Han går ut 
och tittar lite närmare. Jodå, här är det, mycket troligt, funderar Kalle. 
Det har runnit vatten ner i ett dike och det kan röra sig om ansenliga 
mängder. Kalle är nästan säker på att han hittat rätt. Han måste stänga 
av vattnet i ledningarna runt omkring. Han går in i bilen och klickar på 
ventiler i området. Han ser var de finns samt föreslår en lösning för 
systemet hur han vill stänga av dem. Datorn visar att ytterligare en 
ventil han inte tänkt på bör avstängas. Han går ut och letar snabbt upp 
ventilerna. Det ligger ett tunt lager snö över gatan och det försvårar för 
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honom. Ja, där var den första. Den gick lätt att dra åt. Nu får han gå åt 
andra hållet för att skruva av resten. Här kommer de inte att bli glada 
till frukost, mumlar Kalle. 

Kalle går tillbaka till bilen och kollar flödesbilden på verket. Han 
ser genast att hans arbete har påverkat flödet, det har sjunkit. Skönt, 
säger kalle. Han klickar på det avstängda området och får fram 
berörda fastigheter. Innan han åker tillbaka lägger han en lapp i deras 
brevlåda att vattnet är avstängt och att det kommer en behållare med 
vatten till kvarteret i morgon så fort personalen kan. Han åker tillbaka 
till verket. Ventilerna han stängde måste öppnas igen så alla andra 
hushåll kan få vatten i alla fall. I operatörsrummet skriver han en kort 
notis med penna och papper om vad som hänt. Notisen landar digitalt i 
datorn. Han tycker att det är smidigt att slippa använda tangentbordet 
eftersom han inte är någon van datoranvändare. Han rubricerar den 
som ”observera”, och sänder den till kollegorna på verket. Han sätter 
”nålar” på kartbilden över verket samt ledningen i intranätverks-
applikationen genom att klicka på punkter i kartbilden, meddelandet 
sparas då även i databasen och sänds till dem som ber om liknande 
notiser. Sen åker han hem. Notisen kommer att ge sig till känna hos 
kollegorna beroende på hur de har konfigurerat sin notisfunktion men 
oftast sker en blinkning på ikonen för notiser på deras skärm. 

9.3.3 Del 3 ”Efter” 
Morgonen efter ringer Kalle till arbetsledaren för avdelningen ”Gata”. 
Han hade sett Kalles notis och var beredd att ge sig ut. I fortsättningen 
är det de som tar över arbetet med att kolla upp läckan. Kalle sätter sig 
vid penndatorn som har tangentbordet vidkopplat och fungerar just nu 
som en lap top. Han skriver en rapport som länkas till ledningen. Han 
kör sedan sin vanliga inspektionsrunda. När han kommer till Stockaryds 
vatten verk passar han på att stänga extra pumpen han satte igång i går 
för nu har reservoaren fyllts på. Han gör samtidigt en ny notis på 
verkets dator att det är gjort, rubricerar som ”observera”, skickar den 
till verket dessutom sparar han den genom att klicka på processbilden, 
på pumpen. Allt verkar lugnt och han kan åka därifrån. 

På morgonen undrar den ordinarie driftsteknikern, Bernt, vad som 
hänt. Han fick telefonsamtal från allmänhet som sa att de inte hade 
något vatten (fast han var ledig, men eftersom han bor i samhället är 
han känd av allmänheten). Han kollade in sin PDA-fon och såg att han 
hade en indikation på notisikonen. Han klickade på ikonen och fick upp 
Kalles notis. Aha…en läcka. Han kan direkt svara allmänheten vad som 
hänt. Eftersom Bernt är ambitiös och känner sitt verk, och sitt 
ledningsnät, är han intresserad av att få veta mer. Bernt kollar om det 
kommit in någon rapport, läser den, tittar på trendkurvorna och ser vad 
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som hänt på verket. Han ringer ändå Kalle och diskuterar läget. Kalle 
berättar hela historien och Bernt nickar. Bernt var ju där förra veckan 
och anade att ledningen inte är riktigt frisk. Det har förekommit läckor 
där tidigare, fast det var ett tag sen nu och det var nog innan Kalle 
började jobba här. Det är nog dags att kolla upp ledningen ordentligt. 
De måste komma ihåg att ta upp det med arbetsledningen. 

På måndagen träffas driftsteknikerna tillsammans med 
arbetsledaren, då diskuteras händelsen och ledningen. Arbetsledaren 
hade också sett notisen och rapporten Kalle skrivit. Han anser att med 
all den dokumentation som finns runt ledningen finns inga tvivel på 
annat än att något drastiskt måste göras. Senare på dagen åker både 
Bernt och Kalle ut och tittar på gatan där det nu är uppgrävt och läckan 
funnen. Ja, ett snabbt beslut är redan taget på hur de ska göra här. Allt 
ska upp. Arbetsledaren för ”Gata” kommer fram och diskuterar med 
driftsteknikerna. De diskuterar Bernts gamla anteckningar och minnen 
av vad som hänt här tidigare. Där fanns mer än vad Bernt själv kom 
ihåg men när de nämner händelserna så minns Bernt som om det var 
igår. Ja, det är tur att alla små händelser finns antecknade. Nu slipper 
de att argumentera för en ny ledning och samtidigt så slipper de åka dit 
fler gånger mitt i natten på jourtid. Det hade säkert blivit så om den 
gamla ledningen bara hade lappats och lagats ytterligare en gång. 

9.4 Kompletterande lösningar 
Jag kan fundera på hur visionär min lösning ska vara. Hur många år 
framåt i tiden ska jag se? Att tekniken kommer att utvecklas mot att 
driftsteknikerna både kan se och utföra vissa handlingar hemifrån bör 
vara rimligt inom en nära framtid, likaså att använda flera sinnen 
genom möjlighet till videobilder och videosamtal.  

Notisfunktionen skulle kunna vidareutvecklas med 
röstmeddelanden 

”Bra när man är ute, då kan papper och penna vara bökigt.” säger en 
driftstekniker.98  

På en penndator kan man skriva meddelandet direkt på skärmen men i 
en del lägen kan det vara försvarbart att på ett enkelt sätt bara trycka på 
en knapp och tala in ett meddelande. I en framtid kan förmodligen 
röstigenkänning tillochmed omvandla talet till skrift99. 

En idé kan vara att komplettera ”knep”-rekommendationer med 
videofilmer för att ännu bättre kunna visa det man vill100. 

                                                 
98 Fältdagbok 20020530 
99 IBM, se ref länklista 
100 Teknik & Vetenskap nr 1 2002, Ett digitalt kliv. se ref länklista; forskning 
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Mina studier inom områden som CSCW och CSCL har utgjort en 
källa till en bredare helhetssyn på designproblematiken. Där har jag 
funnit viktiga aspekter att tänka på i utvecklingen av datorstöd för 
arbetssituationer med lärandeinslag. Livslångt lärande underlättas 
genom att lärandet kan ske vid tidpunkter, på en plats, och i en takt som 
avgörs av individen själv. Om man kan söka kunskap och information 
på olika sätt tror jag att chansen är större att fler personer kan tillägna 
sig den. I detta kapitel har jag gett förslag på hur en sådan lösning kan 
se ut. Att kunna få korta, informella upplysningar och meddelanden kan 
möjliggöra bättre förståelse samt handlingskraft. Ett meddelande kan 
ligga som grund för ytterligare kontakter med djupare innehåll.  

Nästa kapitel behandlar en diskussion runt mitt arbetssätt och 
notislösningen. 
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10 Diskussion 
För att kunna utföra en bra design håller jag vid att det är bra att lära 
känna miljön och situationerna som designen ska verka i.101   

”…det gäller för värderaren att se sig själv som en lärling omgiven av 
experter, snarare än som en expert omgiven av noviser”102 

När jag hade följt personalen i Sävsjö 8 dagar kände jag att jag hade 
behov att fokusera ytterligare för arbetsområdet är stort inom de yrken 
jag studerat. Jag började skriva på alvar för att därigenom sortera mina 
tankar och reflektera över det jag upplevt. 

”Att göra allt analysarbete under eller i direkt anslutning till intervjuerna 
är däremot inte att rekommendera; man behöver en smula distans till 
själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt. Även om 
forskning många gånger är slitsamt så skall analys och tolkning helst 
ske under avslappade former. Som intervjuare är man inte avslappad 
under själva intervjun även om man skall se avslappad ut.”103 

Ett iterativt arbete började. Jag växlade mellan att skriva och besöka 
Sävsjö. 

Beslutet att genomföra en framtidsverkstad var givande på flera 
plan. Både för mig som ensam student och ansvarig samt det som kom 
av innehållet. Att arrangera en sådan händelse ensam gick bra, eftersom 
jag spelade in det mesta av resonemanget på band behövde jag inte 
anteckna så mycket under själva sessionen104. Det hade förmodligen 
varit berikande att ha en kollega att resonera med under analysen. Att 
vara sitt eget bollplank är inte lätt men jag löste det genom att diskutera 
mer med personalen även efter själva framtidsverkstaden för att 
konfirmera att jag uppfattat rätt. Jag tyckte att den lösningen fungerade 
eftersom jag hade möjlighet att alltid nå personalen. 

Personalens intresse att stanna kvar och diskutera överraskade mig. 
Det diskuterades stora saker som personalen önskade förändrade i 
framtiden, bl a att kunna sköta hela verket hemifrån, men det kom även 
indikationer på att kommunikation och rapportering är viktiga saker 
som inte får glömmas bort och som kan göras smidigare. 

                                                 
101 Löwgren, Stolterman. s 70 
102 Löwgren, Stolterman. s 136 
103 Trost, s. 113 
104 Se vidare nästa stycke 

 81(101) 
Marine Karlsson  



10.1 Tankar runt notislösningen  
Inom det tekniska arbetslag på Sävsjö kommun där jag gjort min studie 
fann jag att ett kollaborativt arbete pågick. Personalen är visserligen 
uppdelad med egna ansvarsområden men har ett gemensamt ansikte utåt 
mot kommuninnevånarna som är deras kunder. De samarbetar för att få 
verksamheten att fungera och träffas regelbundet för att tala om vad 
som hänt, planera arbeten och hjälper varandra om det är något. I 
vardagen kan själva utförandet av arbetet upplevas som ensamarbete. 
Men under beredskap, sjukdom och andra ledigheter tar man över 
kollegornas ansvarsområden och behöver då veta hur man hanterar 
dessa. I rubriken på denna rapport väljer jag ett citat som jag har i mina 
fältanteckningar från en driftstekniker  

”…det gäller att kunna knepen”  

han fortsätter  

”Alla har sina små knep på sina verk…” 
”…det är en liten kommun, där måste man kunna alla bitar” 
Fast det är två helt likadana maskiner men de sitter i olika verk så 
fungerar de inte likadant…det är små personligheter…105 

Problematiken berörde alla dem jag träffat i Sävsjö. I notislösningen 
kan de få ett sätt att ta vara på de anteckningar som görs redan idag, 
men som inte sparas eller endast är åtkomliga på en fysisk plats. Genom 
notisar kan personalen visa på olika ”knep”, t ex hur får man en maskin 
att starta igen om den stannar, få vetskap om det senaste som hänt eller 
vem som hanterat en liknande situation tidigare då vet de vem de ska 
kontakta. Härmed har jag funnit ett 

”…datorstöd för kunskapsutbyte och lärande inom ett tekniskt 
arbetslag.” 

I ett mail från arbetsledaren i Sävsjö får jag bekräftelse på min första 
tanke i denna rapport. Jag skrev 

”…vad kan jag göra för att sammankoppla all ny teknik med en 
tradition som växt fram genom samhällets tidigare evolutionära 
utvecklingsfaser? Arbetssätt som växt fram under långsiktiga 
överväganden i en lugnare tidsanda då eftertanke inte var något man ens 
diskuterade – det bara fanns.” 

Arbetsledaren ger en beskrivning av deras syn på införandet av ny 
teknik. Han skriver 

                                                 
105 Fältanteckningar 20020408 
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”PS All kommunal verksamhet är en balansakt. Detta gäller framförallt 
förändringar och särskilt i små kommuner. Vi ska inte glömma att 
genomsnittsåldern bland politikerna i vår kommun ligger runt 55 – 60 år 
och däröver och det är tongivande. Särskilt data och därtill hörande 
nymodigheter är en generationsfråga. Investeringar och för oss naturliga 
utvecklingar har många gånger ifrågasatts. S-sidan känner ju dessutom 
ett särskilt ansvar för att behålla och helst öka antalet kommunalt 
anställda och har sett ”datorisering” som ett sätt att minska personalen. 
Detta har påverkat takten i genomförandet. Ekonomin kommer också in 
i bilden. Det krävs en elombyggnad och att man bestämmer hur 
processen ska se ut i detalj innan man satsar pengar på givare, maskinell 
utrustning, programmering o.s.v. Vi har passat på när vi byggt om VA-
verk eller pumpstationer och därför avvaktat med de lite bättre 
anläggningarna.” 

Mina designtankar känns inte omöjliga att införa med tanke på ovan 
nämnda farhågor. Däremot tror jag att lösningen kan stärka personalen 
samt ge underlag för utökad kommunikation både skriftlig och muntlig. 
Därmed ökar personalens gemensamma kunskapsbyggnad och ger ett 
utökat samarbete. Att kunna nå erfarenhet och information i samma 
stund som man behöver den, mitt i verksamheten, bidrar även till detta. 
Att använda notislappar är gammalt och beprövat. Personalen känner 
sig bekväm med formen och kan behålla sin informella karaktär på 
meddelandena. Det som jag tror är avgörande för att nå sådant som 
annars inte passar in någonstans eller känns för trivialt att föra in i en 
rapport men som kan ge indikationer och uppslag i senare situationer. 

Jag vill ännu en gång påminna om min tanke att man inte behöver 
göra stora omvälvande system för att stödja en verksamhet. Genom att 
titta på småskalighet och göra små förändringar kan mycket bli vunnet. 
Mot en bakgund av bl a etnografi och designscenarios har jag utvecklat 
ett konsept för ”datorstöd för kunskapsutbyte och lärande inom ett 
tekniskt arbetslag”. 
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11 Slutord 
Mitt mål med detta projekt har varit att genomföra mitt magisterarbete 
och samtidigt få möjlighet att genomföra en process som inbegriper det 
jag lärt mig under studieåren på BTH. Jag är nöjd och tycker att arbetet 
har varit givande och roligt. Vägen fram till målet har varit det mest 
givande. Att få möjlighet att uppleva en annan människas vardag och 
yrke är ett privilegium som jag är väldigt stolt över att ha fått vara med 
om. Jag hoppas att jag gjort alla berörda rättvisa. Att analysera fram 
problemområden och samtidigt vara med och designa lösningar är ett 
spännande arbete. 

”Några gemensamma spelregler finns inte. Vår bearbetning, vår analys 
och vår tolkning är avhängig den enskildes personliga tycke och 
smak.”106 

Att jag som designer påverkar designen är uppenbart men till slut är det 
den verkliga användningen som avgör hur den kommer att hanteras. 

“Produkten blir egentligen aldrig färdig, utan den förändras under hela 
sin livstid…”107 

Men ändå kommer mina besök i Sävsjö att sätta sina spår. Alla 
diskussioner och tankar som har flödat när vi har samlats hoppas jag har 
startat två processer. En för mig som berikar min erfarenhet inom min 
yrkesutövning samt en som förbättrar och utvecklar arbetet för 
personalen. 

”As such those involved in linking ethnography and design must be 
aware of their role as ‘change agents’ ’108 

                                                 
106 Trost, s. 113 
107 Löwgren, Stolterman. s 136 
108 Blomberg m fl s 139 
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13 Appendix 1. Berättelse ”Vattenmätarbyte”  

Del 1 ”Före” 
 
Kalle är ute och ska byta vattenmätare i några fastigheter. Han kör 
skåpbilen till en aktuell adress. För att kontrollera att han kom ihåg rätt 
gata och nummer tittar han i en pärm som ligger på passagerarsätet. Där 
i har han förskrivna blanketter som nu ska kompletteras.  
 
Del 2 ”Under tiden” 
 
Han ringer på för att se om någon är hemma och fråga om det är okey 
att byta mätare. När han har fått tillåtelse går han tillbaka till bilen och 
öppnar skåpsdörrarna där bak. Han packar fram sina verktyg och en ny 
vattenmätare. På ett litet pappersblock skrivs den nya vattenmätarens 
tillverkningsnummer. Kalle lägger blocket längst fram vid skåpdörren 
på bilen innan han går in i huset. 
 
Del 3 ”Efter” 
 
När bytet är utfört skriver Kalle av mätarställningen på den gamla 
vattenmätaren och skriver värdet på samma block som han skrev 
tillverkningsnumret på tidigare. Han plockar i ordning verktygen han 
använt, tar fram en ny vattenmätare och skriver ner tillverkningsnumret 
på blocket. Sedan sätter han sig i bilen. Där tar Kalle pärmen med alla 
blanketter. Han letar upp den fastigheten han just varit inne i, det går 
enkelt när pennan som han brukar använda som bokmärke sitter kvar. 
Han skriver in de uppgifter som han tidigare skrev på blocket plus 
dagens datum och signatur. Bland de andra blanketterna i pärmen som 
han använt tidigare finns det lite noteringar skrivna på pappret.  
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14 Appendix 2. Mobila stöd idag 

14.1 Användbara mobila stöd på marknaden 
Jag blev inbjuden till ett användarmöte som VA-Utveckling anordnade 
för intresserade kommuner. Det deltog representanter från 13 
kommuner och en från SWECO VBB VIAK109 samt Forest IT Design 
AB110. 

Användarmötet var ett tvådagarsseminarie som bland annat 
innehöll presentationer av VA-Utvecklings applikationer och Forest IT 
Design AB som visade handdatorer. Det gavs stort utrymme till 
gruppdiskussioner runt nyttan av handdatorer som stöd samt om vilka 
stöd som kan vara bra att ha antingen på PC eller på handdator.  

Hur kommer ständig ”on-line” att påverka ”det inre livet” för den 
tekniska personalen? Arbetsorganisation, ökad produktivitet, kunskap, 
ökad användning av t ex GIS, Geografiska informations system, skapar 
det nya förutsättningar för förvaltnings- och verksamhetsutveckling? 
Vilka?  

Dessa dagar kom väl till pass då jag fick en vidgad inblick i de 
diskussioner som förs runt om i Sverige angående just de områden jag 
ägnar mig åt i min studie. 

På användarmötet nämndes en stor användning av Lap Top.  
”Den sitter i bilen, det går lika bra.”, säger en deltagare och jämför med 
en handdator. 
Personen i fråga tyckte att det var suveränt då han kunde ta datorn med 
sig överallt både på kontor, i bilen och hem. I den förde han 
rapporteringar runt brunnar m m.  

Handdatorer för användning på fältet var det några som hade 
erfarenhet av, och de tyckte att de verkligen var smidiga men hade inte 
använt dem så mycket än då de hade problem med ett batteri. 

14.2 IT Forest 
Forest IT Design AB presenterade handdatorer som från början 
utvecklats mot skogsindustrin. Det är robusta datorer som tål både väta, 
kyla och fall på 1.5 meter. 

 

                                                 
109 SWECO VBB VIAK erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster inom 
områdena vatten och miljö samt transport och anläggning. 
110 Se länk, Forest-it 
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Bild 32  Walkabout HammerHead 3 Är en PC-baserad penndator, väldigt tålig och passar för 
fältarbete. Den har dubbla batteri och batteribyte kan ske även i fuktigt väder. Displayen 
fungerar bra i solljus. Datorn har aktiv penna eller touchskärm samt inbyggd GPS.  
 

 
 

  
Bild 33  Att docka datorn i bilen eller på kontoret är heller inga problem 

 
 
 

 
Bild 34  På kontoret kan den se ut så här 
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Bild 35  Stylistic 3500 Fujitsu pekdator med stor display och snabb processor. Finns 
med inomhusdisplay, kombinerad inomhus/utomhusdisplay 

 
 
 

 
Bild 36  PsionTeklogix NetPad Fickdator med dockningsmöjligheter på kontor och i 
fordon. Skärm för arbete i solljus och tålighet mot kyla och stötar. Förberedd för 
GPRS 

 
 
 

 
Bild 37  Landscape-läge i fordonsdockningsstation 

14.2.1 Kombination av handdator och mobiltelefon 
Som ett alternativ till mobiltelefonen som används idag är de nya 
handdatorerna som även kan användas som telefon. Efter en 
rundvandring på Internet fann jag intressanta kombinationer bl a  
 
Handspring Treo 
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Bild 38  Handspring Treo 

”Handspring Treo 180 är en riktigt lyckad kombination mellan en 
handdator baserad på Palm OS och en telefon. Handdatordelen kan fås 
både med och utan tangentbord.”111 
 
 
 

 
Bild 39  Trium Mondo 

”Trium Mondo är en handdator med inbyggd telefon till skillnad mot 
många av konkurrenter som är telefoner med handdatorfunktioner. Som 
telefon är Mondo bra även om skärmen gör att handdatorn blir lite bred. 
Den gör sig också bäst med handsfree ansluten... Bäst i test.” 112 
 
 
 

 
Bild 40 Siemens 45 SX 

” ’En ordentlig PDA-fon’…Så var det testens eneste ekte "alt-i-ett-
lomme-pc". Siemens 45 SX er nemlig klar til å vise verden at det faktisk 

                                                 
111 Testcentret Idag 
112 Testcentret Idag 
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går an å kombinere håndholdte pc-er og mobiltelefon i en og samme 
boks.”113 

…skriver en Norsk webbtidning. Siemens beskriver själva sin produkt 
så här 

”Resultatet av denna lösning - SX 45 – är en allt-i-ett-enhet för 
kommunikation, information, e-post, SMS, WAP, HTML och sist men 
inte minst talet. När du är på resande fot är denna enhet allt du behöver. 
Och med GPRS kommer allt detta dessutom att vara möjligt med högre 
hastigheter än någonsin tidigare. PocketExcel och PocketWord är 
integrerade i operativsystemet. Det gör det möjligt att ta fram dokument 
och göra ändringar trots att du inte sitter vid din PC. Bland andra 
applikationer kan nämnas media- och videospelare (för MP3 och 
MPEG4).” 

14.3 Pegasus PC Notes Taker 
 

 
Bild 41 Pegasus PC Notes Taker 

 
Läser in handskrivna noteringar till PC och fångar handskrivna texter 
och bilder från platta papper eller andra skrivytor upp till A4 storlek. 
Man kan sätta in bilder i alla Microsoft Word eller OLE-anpassade 
dokument, e-maila eller skicka över bilder via nätverk. Dag och tid 
noteras, man kan ändra färger och penbredder, en trådlös penna med 
batterier som varar upp till sex månader. 
                                                 
113Webb tidningen Pcpro, Hjemmet Mortensen AS Norge 
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14.4 Chatpen 

 

Bild 42 Chatpen 

 
 
 

Anoto har tagit fram en penna som tillsammans med ett speciellt papper 
skapar möjligheter att både spara och föra vidare vad man än skriver 
eller ritar. Pennan har en digital kamera, en bildbehandlings enhet och 
en bluetooth radioöverföring.  
 
 

 
Bild 43  Chatpen innehåller fem ingående komponenter kamera, processor, minne, 
batteri och en Bluetoothdel för trådlös överföring till Internet via en dator, en 
mobiltelefon eller annan Bluetoothanpassad anslutningspunkt. 

Eftersom pennan har riktigt bläck så kan man se vad man skriver. Man 
aktiverar genom att ta bort ett lock och stänger av genom att sätta på 
locket igen. Pappret har ett punktsystem som belyses med ett infrarött 
ljus så att punkterna syns för kameran. Digitala bilder tas med en 
hastighet av 100 bilder per sekund. Bildbehandlaren, som är en liten 
processor, håller reda på pennans exakta läge och jämför hela tiden 
bilderna med varandra. Data sparas i pennans minne som kan spara 
flera fullskrivna sidor. Informationen förs över med hjälp av en 
Bluetooth sändare/mottagare till datorn eller vidarebefordrad av en 
enhet t ex mobiltelefon, handenhet eller PC till Anoto look-up service 
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därifrån kan informationen bli skickad vidare114. Alla som har en 
mobiltelefon , PDA eller PC kan ta emot meddelandet som kan vara 
personligt och naturligt skrivet med både skisser och text. Som Anoto 
själva skriver 

 “In short, Anoto functionality brings the human touch into the world of 
digital communication.  

Pappret som används kallas ”Digital Post-it”115 och ser ut som vanliga 
post-it lappar. Det finns nedladdningsbara programvaror som tänder 
upp post-it symboler när ett meddelande har kommit.116 

Esseltes Memo notebook117 ger användaren en möjlighet att göra 
längre meddelanden på flera sidor. Man kan spara meddelandet både i 
pappersform, i sin dator eller skicka det vidare. DagensIT118 säger att 
det är papperet som skiljer Anotopennan från alla andra läsande pennor. 
Andra pennor tappar orienteringen så fort de lyfts från underlaget. Ett 
lyft och pennan tror att den ska börja skriva på en ny sida. 

När det gäller papperet har de etablerat en världsstandard genom 
att världens största kalender- och notisblockstillverkare är intresserade - 
Filofax, Esselte, Time Manager, 3M, Mead och Kokuyo. 

                                                 
114 Information från cellular.co, anoto.com och expansys.com, se ref, länkar 
115 Se ref länkar, anotofunctionality.com (s 97) 
116 Se ref länkar, anotofunctionality.com (s 99) 
117 Se ref länkar, Esselte 
118 Se ref länkar  
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15 Appendix 3. Framtidsverkstad – Att bryta 
vanans makt119 

 
Framtidsverkstad är en metod där man kan mötas kring gemensamma 
angelägenheter. Metoden kan ses som ett instrument för att stödja 
organisationsutveckling och demokratiska processer. Den utvecklades i 
Tyskland av Robert Jungk, tysk forskare och kritisk samhällsdebattör. 
Han sökte under slutet av 60-talet efter metoder där folk skulle kunna ta 
del av den politiska processen på ett bra sätt. Arbetsformen växte fram 
under möten med kvartersföreningars ilska över planerad utbyggnad, 
studenters oro över det framtida informationssamhället, under träffar 
med arbetslösa och tillsammans med miljöaktivister. Den har använts 
av samhällsarbetare i Tyskland sedan 1960-talet, även i Danmark är 
metoden vanlig.  
 
Vi är ofta ganska bra på att säga vad vi är emot. Men vad är vi för?  
Vad behöver man kunna? Hur och av vilka kan man lära sig det? 
Hur ska man söka hjälp när man behöver det? 
Vilka visioner har du om framtiden inom ditt yrke? 
 

15.1 Hur går då framtidsverkstaden till? 
 

Vi utgår från några i förväg valda arbetssituationer som ska diskuteras.  
Arbetet sker i fyra faser: 
 Kritikfas, var och en tänker efter och skriver både positiv och 

negativ kritik runt den befintliga arbetssituationen (inte 
personangrepp eller grävande i gamla konflikter) på postit-
lappar, helst endast en åsikt på varje lapp (5 min). Det kan vara 
observationer eller påståenden. Vi presenterar kort våra tankar 
och organiserar upp dem efter rubriker och ev rangordning. 
Idéerna behöver inte ifrågasättas eller försvaras.  
 

 Fantasifas, Släpp loss kreativiteten! Vi skriver om problemen 
till sin positiva motsats. Hur utförs arbetet om 10 år, om vi utan 
ekonomiska begränsningar fick bestämma? Hur fungerar 
datorstödet? Här fantiserar vi fritt utifrån den kritik som kommit 

                                                 
119 Rubriken är hämtad från Verner Denvall och Taipo Salopnen´s artikel publicerad i 
Socionomen 1995:4. Jag refererar min text i  stora delar till denna artikel. 
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upp hur arbetssituationen skulle kunna förbättras. Gärna galna 
och uppsluppna idéer. Eventuellt röstar vi fram ett antal 
favoriter för att arbeta vidare med. Vi delar oss i mindre grupper 
och förfinar en visionen. Avslutas med att vi beskriver 
gemensamma idéer och visioner.  
 

 Förankringsfas, Hur skulle detta kunna utvecklas? Finns det 
realistiska lösningar? Vilka idéer är speciellt intressanta och 
värda att gå vidare med. Eventuellt gör vi skisser eller andra 
uppfinningar för att visa arbetssituationen med de nya 
lösningarna. Summering. 
 

 Ev handlings- och uppföljningsfas. En lyckad framtidsverkstad 
sätter igång en process som bygger på delaktighet och 
engagemang. Man bör träffas igen för att se vad som hänt sedan 
sist, vad som inte har hänt och varför, och hur ska vi fortsätta? 
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