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Abstract  
 
This master thesis describes the development and creation of guidelines for a computer 
based system, where the goal is to change and improve an organization. Today the 
organization works from a stationary place but we argue that their way of doing their work 
could be mobile. In this thesis we describe and discuss our progress procedure, field study 
and the analysis. The thesis results in a creation of design guidelines for a adaptable mobile 
artifact. This artifact should be used by the staff who works with maintenance and 
surveillance of buildings in the municipality of Karlskrona. The artifact should be adaptable 
to the settings in which it is used. It must have the ability to be aware of its own context and 
it shall support the interactions that are done by the users. On the basis of our design ideas 
the user should be supported by adaptable abstractions and open implementation.   
 
Keywords 
 
Mobility, context, decentralization, surveillance, abstraction, open implementation      
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Abstrakt 
 
Denna magisteruppsats beskriver framtagande och utveckling av riktlinjer för ett system 
vars mål är att förändra och förbättra en organisation, där arbetet idag utgår ifrån en 
stationär plats men där vi hävdar att arbetssättet skulle kunna vara helt mobilt. I uppsatsen 
beskriver och diskuterar vi vårt tillvägagångssätt, resultatet av fältstudier och analys samt 
en diskussion som behandlar konstruktionen av ett mobilt anpassningsbart system. 
Uppsatsen resulterar i framtagandet av designriktlinjer för en mobil artefakt. Denna artefakt 
ska kunna stödja det arbete som utförs av personalen som arbetar med drift och 
övervakning av fastigheter i Karlskrona kommun. Artefakten ska vara anpassningsbar till 
den miljö som den används inom, den ska ha förmågan att känna av den kontext den 
opererar inom samt ha förmågan att följa de interaktioner som personalen utför. Utifrån 
våra designidéer stödjs användaren av anpassningsbara abstraktionsnivåer och öppen 
implementation. 
 
Nyckelord 
 
Mobilitet, kontext, decentralisering, övervakning, abstraktion, öppen implementation 
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Presentation av författarna 
 
Denna rapport ingår i det magisterarbete som utförs på vårterminen, fjärde året, på MDA-
programmet, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby. Magisterarbetet motsvarar 20 
högskolepoäng. 
 
Högskoleutbildningen MDA står för Människor, Datateknik, Arbetsliv och är en 
tvärvetenskaplig utbildning. Utbildningen består av två huvudämnen, arbetsvetenskap och 
datavetenskap, som läses parallellt under utbildningens gång. MDA inriktar sig på hur 
datorsystem utvecklas och används av människor. Utvecklingen av informationsteknik 
skapar nya krav på hur arbete och teknik skall utformas. Detta ställer i sin tur krav på dem 
som skall utforma och utveckla informationsteknik för morgondagens behov. Det är här vår 
utbildning kommer in i bilden med kunskaper om både arbete och teknik, liksom 
människans samspel med varandra och datorer. 
 
Författare till detta magisterarbete är Håkan Nilsson, 25 och Andreas Tuvesson, 31. 
 
Håkan Nilsson är ursprungligen från Ekeby i utkanten av Helsingborg. Innan studierna i 
Ronneby, arbetade han på Findus i Sverige AB, där arbetsuppgifterna var framställning av 
livsmedel. Han har även arbetat som lagerarbetare på Färghuset i Helsingborg. 
 
Andreas Tuvesson kommer från Karlskrona, där han före påbörjad MDA-utbildning har 
arbetat på Blekinge Läns Tidning, både på sport- och familjeredaktionen. Han har även 
under tre års tid arbetat som personlig assistent på Tvings skola och Östra Torps skola i 
Karlskrona kommun. 
 
Tack till 
 
Vi vill tacka Hans Tap och Sarah Olofsson för ett gott samarbete och bra och ovärderlig 
handledning. 
 
Vi vill också tacka Åke Andersson och Jan-Olof Johansson på Styr, Regler och 
Övervakning i Karlskrona som bistått med hjälp och medverkat i våra fältstudier och som 
lagt ner mycket tid på att svara på alla våra frågor kring deras arbete.  
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Introduktion 
 
Allt eftersom mobila artefakter och system med stöd för mobilt arbete har blivit vanligare, 
har det skapats nya förutsättningar för att utföra sina arbetsuppgifter både från en stationär 
plats men också i kombination med ett mobilt arbetssätt. Inom forskningsområdet 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) poängterar flera forskare att det arbete 
som idag utförs i kontorsmiljö kommer allt längre ifrån det stationära kontoret, det vill säga 
arbetsuppgifterna kan med hjälp av datoriserat stöd utföras även utanför kontoret (Bjerrum 
och Bødker 2002, Luff och Heath 1998). Kontorsarbete blir mer och mer mobilt och det 
utförs inte lika mycket arbete på själva kontoret. Mobiltelefoner, bärbara datorer och 
handdatorer är exempel på artefakter som stödjer mobilitet. 
 
Övervakningsarbete med stöd av datorsystem sker oftast ifrån en central, stationär plats, det 
traditionella kontrollrummet. En del etnografiska studier om kontrollrum har tidigare 
beskrivits i olika forskarartiklar (Luff och Heath 1991, Hughes m fl 1992, Juhlin och 
Weilenman 2001). Suchman (1993) beskriver kontrollrummen som ”centres of 
coordination”, koordinering av arbete sker alltså från en central plats. I dag kan vi med den 
mobila teknik och de artefakter som finns tillgängliga möjliggöra åtkomst var som helst, 
när som helst, vilket ger oss möjlighet att förändra det traditionella kontrollrummets roll 
som utgångspunkt för att sköta övervakning. Övervakning eller koordinering av arbete 
behöver inte ske från en central plats. Juhlin och Weilenman (2001) tar upp tankarna om en 
decentralisering av kontrollrummet och beskriver i sin artikel det mobila arbete som utförs 
av en grupp plogförare som ansvarar för att det är snöfritt på en flygplats. Koordineringen 
av deras arbete ska ske från ett kontrolltorn, men Juhlin och Weilenmans studie visar på att 
plogförarna tar egna beslut baserat på den visuella information de får när de kör omkring 
med plogbilen, i stället för den information som ges från kontrolltornet. 
 
I denna rapport presenterar vi en arbetsplatsstudie med fokus på mobilt arbete, men där 
koordinering sker från en central plats. Styr, Regler och Övervakning1 (SRÖ) i Karlskrona 
arbetar utifrån ett kontor, som delvis fungerar som ett kontrollrum. Den ansvarige för 
övervakningen kombinerar kontorsarbetet med mobilt arbete. Under merparten av hans 
arbetstid arbetar han mobilt genom att besöka de fastigheter som ingår i övervakningen. 
Hans arbetsuppgifter innebär också att han koordinerar kontrollen av prioritetslarm via 
mobiltelefon, där han fördelar larm till fältpersonal som ansvarar för området där larmet 
inträffat. Utöver den ansvarige och fältpersonal finns det också en grupp av tekniker 
delaktiga i övervakningen, dock under en begränsad tid genom så kallad beredskapstjänst. 
Vår utgångspunkt har varit att följa och undersöka den ansvariges mobila arbete, men vi har 
även valt att diskutera i rapporten kring hur ett datoriserat stöd skulle kunna utvecklas för 
teknikernas mobila arbete vid beredskapstjänst. 
 
Vi har valt att fokusera på att förändra övervakningen från en stationär station till en mer 
mobil och genom detta ökar möjligheterna för att arbetet ska kunna utföras var som helst, 
när som helst. Detta ger många infallsvinklar att diskutera vidare. Frågeställningar som blir 
intressanta utifrån detta perspektiv är: Kan ett arbete som utgår från en stationär station, i 
vårt fall en övervakningscentral, i stället bli helt mobilt? Vad får det i så fall för 
konsekvenser för organiseringen av arbetet? Hur ska den mobila tekniken se ut så att den 
blir en naturlig del av arbetet? Är det möjligt att sprida ut övervakningsarbetet på flera olika 
                                                
1 Tidigare har studier gjorts på Styr, Regler och Övervakning kring hur personalen stödjer sig av 
mobiltelefoner i sitt arbete (Olofsson och Pettersson).  
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användare med olika kunskapsområden och på så sätt anpassa datorsystemet efter deras 
förutsättningar till de problem som uppstår i driften och övervakningen av fastigheter? Den 
sista frågeställningen aktualiserar de tankar som Juhlin och Weilenman (2001) beskriver 
kring en decentraliserad koordinering av arbetet.   
 
Fördelen med en decentraliserad organisation anser vi är att kunskapen för hur 
övervakningen sker delas upp på fler individer. Genom detta är det möjligt att fördela de 
problem som uppstår efter de individuella gruppmedlemmarnas kunskaper. Vi ser detta som 
ett komplicerat ämnesområde eftersom det är svårt att anpassa ett datorsystem som 
notifierar rätt gruppmedlem när problem inom hans/hennes kunskapsområde uppstår. 
Problemet med en decentraliserad organisation enligt oss är att den konstant förändras och 
återskapas så fort en motsättning uppstår, antingen mellan datorsystemet och 
gruppmedlemmarna eller mellan individen och gruppen. En motsättning kan till exempel 
vara att systemets information angående en användares kunskapsnivå inte längre stämmer 
överens med hur det verkligen är. Uppstår detta krävs det att datorsystemet på ett enkelt sätt 
kan hantera dessa förändrade villkor samt att gruppen delges om hur denna utveckling 
påverkar organisationen. Den frågeställning som blir intressant för oss är om det är möjligt 
att använda olika abstraktionsnivåer för att anpassa ett datorsystem till en sådan nivå att alla 
användare kan arbeta med och hantera datorsystemet fastän deras förkunskaper är olika? 
Samtidigt som datorsystemet anpassas efter användarna, måste systemet vara medveten om 
den kontext som datorsystemet opererar inom. Att förstå kontexten av de problem som 
uppstår inom driften och vara medveten om användarens kompetens blir av vikt för att 
skapa förutsättningar för att decentralisera övervakningen av fastigheter på SRÖ. 
 
Syfte och mål 
 
Syftet med vårt magisterarbete är att utforska den mobila arbetsplatsen och, genom en 
etnografisk studie på en arbetsplats där mobilt arbete förekommer, ge en bild av hur 
tekniken används för att stödja sådant arbete. Rapporten utmynnar i en teoretisk diskussion 
kring mobilt arbete samt diskuterar möjliga tekniska lösningar som passar in i den 
arbetsmiljö som vi valt att studera. Målet är att ge riktlinjer för hur ett mobilt stöd skulle 
göra det möjligt att förändra den arbetsorganisation som finns på SRÖ och därigenom öka 
möjligheterna att fördela övervakningen av fastigheterna på flera personer. Vi anser att 
ansvarsdelning mellan de personer som är inblandande är ett sätt att undvika framtida 
kompetensbrist i övervakningen eller att övervakning blir för centraliserad på en person och 
en stationär plats.  
 
Rapporten beskriver de olika faser som ingår i vårt magisterarbete, en etnografisk studie, en 
analys av studien samt våra designriktlinjer som skulle kunna ligga till grund för ett 
framtida övervakningsarbete på SRÖ. Dessa faser har sedan förankrats med en teoretisk 
bakgrund. Vi inleder med att introducera begreppet mobilitet. Sedan beskriver vi de 
undersökningsmetoder vi har använt vid fältstudien på SRÖ. Vi kommer också att 
presentera deras arbete och den teknik som de använder sig av idag. Vi avslutar med att 
presentera designriktlinjer som skulle kunna stödja arbetet på SRÖ. Riktlinjerna 
konkretiseras med hjälp av två scenarion. 
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Mobilitet 
 
Mobilitet är inget nytt fenomen, vi människor har under flera år haft möjligheten att 
interagera och kommunicera genom att använda mobil information eller via mobila 
teknologier (Weilenmann 2003). Men vad är egentligen mobilitet, hur definieras det? 
Kristoffersen och Ljungberg (1999) hävdar: 
  
“Mobility is one of those words that are virtually impossible to define in a meaningful way. 
You either come up with a definition that excludes obvious instances, or your definition is 
to too vague; it fails to shed light on important aspects.” 
(Kristoffersen och Ljungberg, 1999, s.1) 
 
Utan en klar definition av vad mobilitet är skulle man rent teoretiskt kunna säga att allt 
arbete är mobilt, men graden av mobilitet skiljer sig från arbetsplats till arbetsplats. Den 
mobilitet som är mest vardaglig är den lokala mobiliteten, alltså den mobilitet som finns 
inom den lokala arbetsmiljön, där de anställda förflyttar sig mellan de olika kollegorna för 
att på så sätt hålla sig uppdaterad om det som händer på arbetsplatsen (Nielsen 2001, 
Bellotti och Bly 1996, Kristoffersen och Ljungberg 1999). Detta ökar medvetenheten och 
samarbetet med omvärlden, och därigenom är det möjligt för den individuelle 
gruppmedlemmen att anpassa sitt arbete bättre efter den situation som råder. Komplexiteten 
ligger i hur man anpassar detta arbete om gruppmedlemmarna sprids ut på en större radie. 
Både Nielsen (2001) och Bellotti och Bly (1996) hävdar att denna lokala mobilitet är ett hot 
mot långdistansmobilitet eftersom denna oftast är koordinerad via telefon och e-mail för att 
delvis stödja det distribuerade samarbetet. Detta beror främst på att man blir mer medveten 
om förändringar som påverkar det egna arbetet inom den lokala mobiliteten. Men hur 
överbryggar man då denna lokala mobilitet till att passa bättre in i distansmobilitet? 
Möjligheterna för ökat mobilt arbete har växt fram allteftersom de mobila artefakterna har 
blivit bättre. Den stora nackdelen med distansmobilitet är att problematiken kring den 
informella interaktionen som kretsar runt arbetet inte har tagits på allvar. Den informella 
interaktionen är viktig att fånga upp på något sätt, vilket också tas upp av Whittaker m fl 
(1994): 
 
”In contrast to other methods of remote communication, informal interactions are 
poorly supported by technology..."   
(Whittaker m fl, 1994, s.131) 
 
Inom CSCW-forskningen har mycket forskning fokuserat på användandet av 
videokommunikation och videokonferenser mellan olika arbetsplatser (Finn 1997). 
Förhoppningen har varit att detta stöd ska minska den tid som den fysiska transporten 
mellan de olika arbetsstationerna tar för att göra denna informella interaktion möjlig. Vi 
ställer oss frågande till videoteknikens möjligheter att fånga upp nödvändig information av 
den kontext som den opererar inom. Bardram och Bossen (2003) menar på att: 
 
“Recent	  developments	  in	  cell	  phones,	  tablet	  computers	  and	  wireless	  networks	  promise	  to	  
bridge	  this	  ambiguous	  situation	  of	  being	  able	  to	  link	  across	  vast	  distances	  and	  yet	  still	  be	  
fixed	  to	  the	  desktop.	  If	  however,	  these	  promises	  are	  to	  be	  realized,	  we	  think	  that	  a	  more	  
thorough	   understanding	   of	   local	   mobility	   is	   needed.	   Local	   mobility	   needs	   special	  
attention	   and	   its	   problems	   are	   not	   just	   solved	   by	   introducing	   technology	   that	   enables	  
remote	  collaboration	  into	  a	  setting	  of	  local	  mobility.”	  
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(Bardram	  och	  Bossen,	  2003,	  s.356)	  
	  
Även	   om	   de	   nya	   teknologierna	   som	   utvecklas	   skapar	   bättre	   förutsättningar	   för	   att	  
arbetet	  ska	  kunna	  bli	  mer	  mobilt	  finns	  det	  en	  del	  problem	  som	  måste	  lösas.	  Ett	  av	  dem	  
är	   den	   informella	   interaktion	   som	   sker	   inom	   området	   för	   lokal	   mobilitet.	   Det	   har	  
införts	   nya	   teknologier	   i	   kontexter	   som	   innehåller	   mycket	   informell	   interaktion	  
mellan	  människor,	  där	  människor	  zoomar	  in	  information	  genom	  att	  vandra	  mellan	  de	  
olika	   arbetsstationerna	   (Bertelsen	   och	  Bødker 2001).	  Genom att förändra det sätt som 
informationen fångas in på, krävs det att de nya teknologierna anpassas till de kontexter 
som de ska placeras i. Detta	  kan	  ske	  både	  genom	  utbildning	  av	  personalen	  och	  genom	  
användning	   av	   artefakter,	   men	   att	   placera	   nya	   teknologier	   i	   befintliga	   kontexter	  
medför	   att	   personalen	   måste	   anpassa	   sig	   efter	   den	   kontextförändring	   som	   sker.	  
Forskningen	   inom	   CSCW	   diskuterar mycket kring den delade arbetsrymd, inom vilken 
informationen förmedlas. Det är viktigt att ta med sig denna typ av informationsdelning när 
arbetet utförs på distans för att man ska kunna diskutera de problem som uppstår och för att 
hålla sig uppdaterade om vad som sker inom organisationen. Gutwin, Roseman, och 
Greenberg (1996) hävdar: 
 
“People maintain an ongoing awareness of others in physical workspaces like whiteboards 
and tabletops, and they do this using everyday perceptual abilities. For example, we can 
glance over at another person to see where they are working, or we might hear the sound of 
a particular tool that indicates what they are doing.” 
(Gutwin, Roseman, Greenberg, 1996, s.258) 
 
Utöver detta inkluderar vi även i delad arbetsrymd information som är direkt relaterad till 
det arbete som utförs, så som pärmar med information om hur till exempel ett specifikt 
problem hanteras. Detta är vår definition på delad arbetsrymd. Svårigheten som vi ser det är 
hur man anpassar denna arbetsrymd för information in i en mobil artefakt.  
 
Forskningens fokus: Att utveckla stöd för den stationära arbetsplatsen 
 
Problemet som designers står inför är dels att det inte finns så mycket fältmaterial kring hur 
mobilt arbete utförs idag, dels att ett större fokus har lagts på att utveckla verktyg för den 
stationära arbetsplatsen. Weilenman (2003) hävdar: 
 
“Earlier studies of mobility are often work-oriented, give extra attention to office work, 
treat some places as bases, and see mobility as a means of transportation” 
(Weilenman, 2003, s.3) 
 
Weilenmans resonemang delas också av Luff och Heath (1998) som påpekar att fokuset 
inom CSCW har legat på att utveckla komplexa stöd för det stationära kontoret. I och med 
detta har stöd för det mobila arbetssättet inte utvecklats i samma utsträckning. I dag när 
arbetet på kontoret blir allt mer mobilt i det hänseendet att arbete utförs på olika platser, 
anser vi att detta fokus är aningen missriktat. Om målet ska vara att utveckla stöd för en 
grupp människor kan man inte bortse från att personalen arbetar mobilt. Luff och Heath 
(1998) menar på att: 
 
“Particularly within interactions, the ways in which a user needs to be mobile have largely 
been ignored within CSCW.” 
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(Luff och Heath, 1998, s.313) 
 
Genom att människor blir mer och mer mobila ökar möjligheterna att arbeta utanför 
kontoret. Men det går inte att hävda att arbetet ska kunna göras var som helst när som helst 
utan det måste också utvecklas stöd för att denna arbetsform ska frodas. Genom att vi 
decentraliserar arbetet skapas möjligheter för att utföra arbetet på en mängd platser och 
samtidigt som detta sker ökar också vår mobilitet. Ökar vår mobilitet måste vi ta hänsyn till 
andra aspekter. Den informella interaktion som finns i kontorsmiljön kan försvinna och 
detta medför att en tidigare viktig kontext för information om arbetet försvinner. Genom 
detta minskar möjligheterna att användarna blir medvetna om vad som händer inom 
organisationen. För att kunna överbrygga denna klyfta behövs det en informationsplattform 
där idéer och tankar om arbetet förmedlas. Detta är ingen uppgift som har ett enkelt svar, 
utan här krävs noggranna studier av de kontexter som ett eventuellt framtida datorsystem 
ska arbeta inom för om möjligt fånga upp den information som cirkulerar i dagens 
gemensamma arbetsrymd.  
 
Arbetsplatsbeskrivning 
 
SRÖ är beläget på Oskarsvärn i Karlskrona, ca tre kilometer utanför centrum, och är en del 
av Tekniska förvaltningen i Karlskrona kommun. SRÖ ansvarar för övervakning och drift 
av framförallt kommunägda fastigheter. SRÖ är placerad på avdelningen Teknisk 
Förvaltning Produktion och har där sin övervakningscentral. Centralen är ett litet 
kontorsutrymme på ca 30 m². Därifrån arbetar två personer direkt med övervakningen, Åke 
Andersson, maskinist och Jan-Olof Johansson, tekniker. Deras huvudsakliga uppgifter är 
hantering av värme och ventilation i fastigheter och detta övervakas med hjälp av sex olika 
datorsystem som körs på sex olika datorer. 
 

 
 

Figur 2: En översikt på SRÖ:s övervakningscentral. Övre delen av rummet beskriver Åkes arbetsyta 
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Det övergripande ansvaret för SRÖ har VVS-ingenjören Mikael Kronström och det är 
också han som ansvarar för all teknisk utrustning som finns på deras arbetsplats. 
Utrustningen är utlånad till SRÖ från Fastighetskontoret i Karlskrona och innefattar 
stationära datorer, bärbara datorer, mobiltelefoner, handdatorer och Mini-Calls. 
 
Åke Andersson ansvarar för all drift och Jan-Olof Johansson ansvarar för att de 
datorsystem som används till larmövervakning och drift fungerar och ser också till att 
systemens mjukvara är uppdaterad. Åke arbetar ungefär 40 procent2 av sin arbetstid på 
centralen, resterande tid lägger han på fältarbete i de olika fastigheterna som övervakas av 
SRÖ. Eftersom Åkes arbete till största delen är mobilt, har också hans arbete stått i fokus 
under vår studie. 

                                                
2 Procentsatsen bygger på Åkes egen uppskattning 
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Att förstå användardomänen: 
Etnografiska metoder 
 
För att skapa oss en förståelse för användardomänen SRÖ, och få fram relevant information 
om det arbete som utförs där, använder vi oss av olika etnografiska metoder. Dessa metoder 
har legat till grund för vårt genomförande av fältstudien. Metoderna har utvecklats och 
använts under många år inom etnografin, men som Blomberg m fl (2002) uttrycker det är 
metoderna inte på något sätt fixerade utan kan anpassas till varje forskares specifika 
situation. Etnografins mål är att ge en förståelse av vad som händer i den sociala miljön. 
Etnografin gör den ”riktiga världen” synlig för dem som studerar denna sociala miljö 
(Hughes m fl 1994). Målet för vår del blir således att beskriva människornas vardagliga 
aktiviteter i den kontext som de befinner sig i. 
 
En utförd fältstudie varierar i längd beroende på uppgiftens storlek. Ett projekt på 
exempelvis två års tid har utrymme för en betydligt längre studie. I vårt fall, med ett 
magisterarbete på 20 veckor, kunde vi göra studier under åtta veckors tid, med några 
uppföljningar under den resterande arbetstiden. Under de åtta veckorna har vi besökt SRÖ 
två gånger i veckan. 
 
I forskningen skiljer man på olika sätt att utföra etnografiska studier. Hughes m fl (1994) 
beskriver tre olika versioner3. Det som passar in på vår tidsaspekt, och som till största delen 
överensstämmer med vårt sätt att arbeta på, är den så kallade Quick and Dirty-etnografin. 
 
Quick and Dirty-etnografi 
 
Quick and Dirty-etnografi går ut på att hitta ett klart fokus för en framtida studie och 
genomföra den under en begränsad tidsperiod. Vanligtvis görs studien under några veckors 
tid4. Därefter följer analys av det material som framställts. I stället för att få en full 
förståelse av arbetsprocessen inriktar sig denna form av etnografi på att få en generell 
överblick av användarnas interaktioner (Hughes m fl 1994). Figuren nedan beskriver hur 
Quick and Dirty-etnografin går till. 
 

 

 
 

Figur 2: Quick and Dirty-etnografi enligt Hughes m fl (1994, s.434) 
 

                                                
3 De tre versionerna är concurrent, evaluative och quick and dirty etnografi 
4 Concurrent ethnography, som är den traditionella varianten av att utföra en längre fältstudie, brukar utföras 
under 12-14 månader (Hughes m fl, 1994) 
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Figur 2 beskriver följande: Inför projektet har deltagarna flera möten (debriefing meetings) 
där ramarna för projektet skapas. Dessa möten följs sedan upp av avstämningsmöten där 
avrapportering av utfört arbete sker. Fältstudien sker kontinuerligt under projektets gång, 
och inför varje avstämningsmöte rapporteras det nya material som framkommit sedan det 
senaste mötet. Detta resulterar slutligen i ett övergripande dokument som summerar de 
viktigaste iakttagelserna i fältstudien. 
 
Vår fältstudie på SRÖ ska utmynna i ett sådant dokument, det vill säga en del av denna 
rapport, som beskriver och summerar viktiga iakttagelser som framkommit under studien, 
men till skillnad från det arbetssätt som beskrivs ovan, ingår inte vår studie i ett projekt 
med flera inblandade intressenter. Det innebar att vi inte genomförde sådana möten utan 
höll i stället en öppen dialog med de ansvariga på SRÖ om våra egna tankar kring deras 
arbete samt lät dem även komma till tals med idéer om hur deras arbete skulle kunna 
utvecklas eller förändras. Tanken är också att de möten som föreslås i Quick and Dirty-
versionen ska genomföras tillsammans med dem som ska utveckla eller designa ett system. 
I vårt fall är det vår egen uppgift att komma med designförslag. I stället för de möten som 
utförs vid en Quick and Dirty-studie har vi använt oss av möten av karaktären 
brainstorming. 
 
Brainstorming 
 
Brainstorming handlar om att på ett snabbt och enkelt sätt generera fram nya idéer genom 
att utgå från en färdig problem- eller frågeställning. Stolterman och Löwgren (1998) 
definierar metoden brainstorming på följande sätt: 
 
”Översiktligt består den (brainstorm) av tre steg (1) att samla ihop en grupp människor. (2) 
att generera idéer utan kritik eller analys, och slutligen (3) att systematisera resultatet för 
att göra det tillgängligt för fortsatt användning” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, s.111) 
 
Enligt Stolterman och Löwgren (1998) ger resultatet av en brainstorming oftast en insikt i 
hur man på ett nytt sätt kan attackera det problem eller den frågeställning som man utgick 
ifrån, med oväntade lösningar eller omformuleringar av problemet/frågeställningen.  Vi är i 
stort överens med Stolterman och Löwgren om hur en brainstorming bör gå till, men vi 
föreslår istället att kritik och analys av de idéer som presenteras i en brainstorming ska ske 
konstant. Vi anser att detta tillvägagångssätt är bra eftersom de mindre genomtänkta idéerna 
försvinner och de som blir kvar blir antingen modifierade till det bättre eller bibehåller 
ursprungsidén. Under detta magisterarbete har vi utgått från att brainstorming ska ske 
spontant under arbetets gång. Detta har också skett genom att vi använt oss av denna metod 
under alla faser i vårt arbete, från förarbete, etnografisk studie och analys av studie till de 
slutliga designidéer eller riktlinjer som presenteras i denna rapport. Metoden har bara 
använts för vårt eget syfte, vi har inte använt den tillsammans med dem som arbetar på 
SRÖ utan som tidigare beskrivits har vi i stället haft en öppen dialog med dem om tankar 
och idéer kring arbetet och hur det skulle kunna utvecklas. Detta har skett under en del av 
våra observationstillfällen på arbetsplatsen.  
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Observationer 
 
Observationer ingår precis som brainstorming som en del i vår Quick and Dirty-studie. 
Våra observationer har fokuserat på det arbete Åke utför på SRÖ, både genom att vi följt 
Åkes arbete på centralen, men också genom att vi gjort observationer när Åke är ute på 
fältet. Under observationerna har vi med hjälp av papper och penna antecknat de 
interaktioner som sker i Åkes vardagliga arbete. Anteckningarna är detaljerade 
beskrivningar, intryck eller den som observeras egna ord (Ely m fl 1993). Dessa 
anteckningar har sedan efter varje besök transkriberats till loggar. Loggarna kan ses som en 
utvidgning av fältanteckningarna. Transkribering5 av logganteckningar har stor betydelse 
vid etnografiska studier. Enligt Ely m fl (1993) är loggen6 fakta, eftersom det är bara det 
som är registrerat i loggen som är tillgängligt för forskning. Hammersley och Atkinson 
(1995) påtalar vikten av att lägga ner tid på sina fältanteckningar: 
 
“A research project can be as well organized and theoretically sophisticated as you like, 
but with inadequate note-taking the exercise will be like using an expensive camera with 
poor-quality film. In both cases, the resolution will prove unsatisfactory, and the results 
will be poor. Only foggy pictures result.” 
(Hammersley och Atkinson, 1995,  s.175) 
 
Hanteringen av fältanteckningar, som bearbetats och gjorts till loggar, har stor betydelse när 
vi sedan analyserar resultatet av den etnografiska studien, eftersom loggen innehåller den 
fakta som analysen utgår från och fortsätter med (Ely m fl 1993). Utifrån våra loggar har vi 
också kunnat ta fram relevant information om hur de arbetar med övervakningen på SRÖ. 
 
Under observationerna har det också skett informella intervjuer (Ely m fl 1993). När vi 
upptäckt intressanta aspekter kring de interaktioner som uppstått i Åkes arbete har vi direkt 
i anslutning till våra observationstillfällen kunnat ställa frågor till honom under tiden han 
utför sina arbetsuppgifter. Efter fältstudien följde vi upp med formella intervjuer7, dels för 
att vår bearbetning av det material vi samlat in gett oss nya frågeställningar, dels också för 
att presentera och diskutera några av våra tankar som växt fram under arbetets gång för att 
vi skulle få feedback från de arbetande på SRÖ. 
 
Videofilmning 
 
Den sista metoden vi använde oss av i vår fältstudie var videofilmning, detta för att fånga 
interaktionerna på SRÖ på ett ännu mer påtagligt sätt. Videofilmning kompletterar 
anteckningarna genom att fånga upp ljud eller andra detaljer som vi observatörer lätt kan 
missa när vi antecknar. 

                                                
5 Transkribering görs vanligtvis på videofilm och ljudband. Forskaren skriver detaljerat ner vad som händer 
på en viss sekvens på videofilmen eller ljudbandet och kompletterar på så sätt de nerskrivna anteckningarna 
som sker under observationen (Suchman, 1991). 
6 En logg är att anteckna vad som händer under en viss situation. Loggen används av forskaren för att fånga 
händelsen i en viss situation, exempelvis händelser som inte går att upptäcka i ljudmaterialet, till exempel 
stämningar och händelser som sker i bakgrunden. Loggen blir således kronologiska registreringar av vad vi 
får veta och hur vi får vetandet (Ely m fl, 1993, s.78) 
7 Formella intervjuer är till skillnad från informella mer planerade och görs vanligen på annan plats än där 
observerandet sker, för att ge möjlighet att tala i lugn och ro och gå lite djupare. En formell intervju utgår 
ifrån färdigskrivna intervjufrågor (Ely m fl, 1993) 
 



Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet: Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheter 

 Nilsson  Tuvesson 15 

 
“…by approximating direct observation, video provides a shared resource to overcome 
gaps between what people say and what they, in fact, do. Video provides optimal data when 
we are interested in what “really” happened rather in accounts of what happened” 
(Jordan och Hendersson, 1994. s.12) 
 
Videofilmning ger i förhållande till papper- och pennametoden ett rikare omfång av 
information som stöd för en senare interaktionsanalys eller annan form av videoanalys 
(Suchman 1991, Jordan och Hendersson 1994, Hammersley och Atkinson 1995). Ett rikare 
omfång av information innebär både för- och nackdelar. Mer information att välja på ger 
oftast möjlighet till ett bättre resultat, men det innebär också mer arbete eftersom det kräver 
mer tid för transkribering och genomgång av all information som fångats från en 
videofilmning (Jordan och Henderson 1994). 
 
Utifrån den studie vi gjorde valde vi att filma arbetet på SRÖ vid tre tillfällen. Dessa tre 
tillfällen har sedan gåtts igenom och valda delar har transkriberats. Några av de delar som 
transkriberades har vi sedan försökt göra en videoanalys på. En av våra videoanalyser 
presenterades senare vid en handledning för att användas som ett diskussionsunderlag till 
de frågeställningar som tas upp i denna rapport. 
 
Litteraturstudier 
 
Ett magisterarbete, där meningen är att egna tankar och påståenden ska belysas utifrån en 
vald inriktning eller frågeställning, kräver någon slags förankring i den forskning som 
gjorts tidigare inom den inriktningen/frågeställningen. För att vår diskussion kring 
exempelvis mobilitet ska bli trovärdig har vi genomfört en litteraturstudie som sker 
parallellt med den genomförda fältstudien samt skrivandet av rapporten. Vi har letat efter 
aktuella och uppdaterade forskningsartiklar kring de ämnen vi belyser och försöker sätta det 
i rätt perspektiv med vad vi själva kommit fram till. Litteratur som vi läst har bland annat 
berört mobilitet, arbete i kontrollrum, samt annan litteratur som hamnar inom CSCW-
forskningen, det vill säga sådan litteratur som passar in på det mobila arbete som utförs på 
SRÖ i Karlskrona. 
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Arbetet på SRÖ 
 
Den huvudsakliga uppgiften på SRÖ är att övervaka och kontrollera driften av värme och 
ventilation på kommunens fastigheter men personalen har också driftövervakning på en del 
privata fastigheter. Kommunens fastigheter innefattar bland annat skolor, daghem, 
kommunala byggnader som ishall, statsbibliotek, simhall och rådhus. All drift kan 
manövreras utifrån styrcentralen via de sex olika datorsystemen för övervakning. Denna 
drift ansvarar Åke Andersson för. Till sin hjälp har Åke personal ute på fältet, så kallade 
kontaktmän. Det är tolv personer som sköter enklare driftproblem och reparationer och 
varje kontaktman ansvarar för ett visst område i kommunen. Kopplat till driften finns även 
en grupp som kallas för ”Teknikgruppen”. Det är sex personer som har olika 
ansvarsområden inom servicen för fastigheterna. Dessa sex personer delar också på 
beredskapen, det vill säga de akuta larm som kommer utanför normal arbetstid (klockan 07-
16). Varje person har en beredskapsvecka, vilket innebär att deras beredskapstjänst inträffar 
var sjätte vecka. Åke ingår även i Teknikgruppen. 
 
Åke började arbeta på SRÖ 1995. Tidigare arbetade han som skolvaktmästare i Jämjö8 
under 18 års tid och var inte alls van vid att arbeta med stöd av datorer. 
Övervakningsarbetet innebar därmed helt nya förutsättningar för honom. Däremot har han 
en lång erfarenhet av fastighetsdrift, vilken som han själv uttrycker det hjälpt honom i sitt 
arbete på SRÖ. Arbetet med datorer har han fått anpassa sig till under de åtta år som han 
arbetat på SRÖ, en del internutbildningar har genomförts på de olika datorsystemen, men 
det mesta är självlärt. 
 
Åkes arbete 
 
När Åke börjar sin arbetsdag går han igenom de larm som kommit in under kvällen, natten 
och tidig morgon. Larmen utlöses genom avvikelser från olika inställningsvärden av värme 
och ventilation i de olika fastigheterna. Det är driftstörningar i form av för låg temperatur, 
dålig ventilation och så vidare. Han har då möjligheten att genom de olika datorsystemen 
kontrollera hur larmet har uppstått och kan i vissa fall lösa det genom justeringar direkt i 
datorsystemen. Via de olika datorsystemen kan han också se vilken prioritet de utlösta 
larmen har och om de redan blivit återställda. Har ett larm högsta prioritet gör han först en 
felsökning via det datorsystem som berörs. Han kan med hjälp av datorsystemen få upp en 
grafisk funktionsbild på varje fastighet, som presenterar fastigheten och dess olika rum 
samt varje rums temperatur. På bilden presenteras också inställningar för ventilationen med 
värden för exempelvis in- och utluft. Funktionsbilden är dynamisk det vill säga värdena 
ändras kontinuerligt så länge Åke är uppkopplad mot fastigheten. 
 
I många fall stannar larmhanteringen här eftersom Åke kan göra justeringar direkt i de olika 
datorsystemen genom att exempelvis ändra temperaturen, starta om fläktar samt öka och 
minska luftintaget till fläktarna. Kan inte felet avhjälpas direkt via datorsystemen tar han 
kontakt med den fältpersonal som ansvarar för det område fastigheten finns i och ber 
han/hon att kolla upp larmet på plats. Denna kontakt sker via telefon. Fältpersonalen har 
själva inte tillgång till någon information om larmen utan lotsas av Åke, som beskriver 
problemet och i vilken del av fastigheten det har uppstått. Om fältpersonalen kan hitta felet 
och återställa larmet, kvitteras det bort. Är problemet olöst har Åke två alternativ. Antingen 

                                                
8 Jämjö är ett samhälle ca två mil utanför Karlskrona 
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åker han själv ut på plats för att se om han kan göra något åt problemet. Kan han inte själv 
lösa problemet tar han in personal från utomstående företag, som sköter reparationer, byten 
eller annan service som ligger utanför Åkes och fältpersonalens kompetens. 
 
”Åke har fått ett larm på Gräsvik i Högskolans fastighet. Larmet har utlösts på grund av att 
det är för låg temperatur i ett av rummen. Han gör en felsökning i datorsystemet. Åke går 
igenom funktionsbilden och läser av de olika värdena för bland annat shuntmotorn. Han 
tror att det kan vara den, men ändrar sig och ser att det är något fel på ”förshunten”. 
…Senare åker han bort till Högskolan för att justera felet. Förshunten kan han inte göra 
något åt via systemet utan måste göra det på plats. Åke undersöker aggregatet och ser att 
förshunten är sönder. Åke handställer den manuellt genom att temporärt öppna den och 
säger: Ducen9 vill att den ska vara stängd. INU10 får byta förshunten, det ingår i 
serviceavtalet, jag kan inte göra mer än så här.” 
[Utdrag ur fältanteckning 2004-02-25] 
 
De larm som kommer direkt in till de olika datorsystemen går också till Åkes mobiltelefon 
via ett SMS11, vilket innebär att Åke också blir medveten om larm när han utför fältarbete. 
Till denna anländer de flesta prioritet 1- och 2-larm men eftersom det finns sex olika 
datorsystem har han även en Mini-Call som hanterar larmen på en del av andra 
datorsystemen. SMS:en består av en kortfattad beskrivning var larmet har inträffat och 
vilken prioritet som larmet har fått.  
 
Resterande tid av dagen övervakar Åke driften och om det behövs åker han ut på fältet och 
kontrollerar olika fastigheter. Han följer också upp återkommande larm och kontrollerar 
dess status. När Åke inte är ute på fältet arbetar han också med en del förebyggande 
åtgärder för att ”trimma” driften som han själv uttrycker det. Åke gör tester och ändrar 
inställningar i datorsystemen för att kunna få fram den optimala driften för varje fastighet. 
Detta styrs av ekonomiska faktorer eftersom en ”trimning” kan medföra minskade 
kostnader för kommunen. 
 
En gång i veckan utför Åke också en så kallad kommunikationskontroll. En del fastigheters 
kommunikation sköts fortfarande via uppringning mot modem, medan andra är direkt 
uppkopplade mot kommunens lokala nät. Åke går då igenom alla fastigheter för att se om 
det finns kontakt mellan dataundercentralerna i fastigheterna och de olika datorsystemen 
inne på SRÖ:s central. Kommunikationskontrollen görs i förebyggande syfte för att 
säkerställa att larmen når datorsystemen. Saknas det kontakt blir Åke inte medveten om 
problem som uppstått i någon av fastigheterna. Vanligtvis har Åke dagligen kontroll över 
om det saknas kontakt mellan någon av fastigheterna eftersom han så ofta går igenom de 
olika fastigheterna vid larmgenomgången, men bara för att med 100-procentig säkerhet se 
till att inte missa någon av fastigheterna sker denna kontroll en gång i veckan. 
Kommunikationskontrollen loggas i ett Word-dokument där Åke skriver vilka fastigheter 
som har kontakt (genom ett ok) och vilka som inte har, samt datum för när kontrollen 
genomfördes. Upptäcker Åke att det saknas kommunikation mellan någon av fastigheterna 

                                                
9 Ducen är detsamma som Dataundercentralen, det vill säga den enhet i fastigheten som datorsystemet är 
uppkopplad mot. Eftersom Åke gör en justering som systemet inte tillåter, kommer detta larm finnas kvar i 
systemet ända tills service utförts. 
10 INU är företaget som ansvarar för driften på Högskolan och de tillhandahåller också ett av de sex 
datorsystem Åke använder för att övervaka larmen i Karlskrona kommun 
11 SMS står för Short Message Service 
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antecknar han detta och skickar det vidare till Jan-Olof, som sköter kontakten med dem 
som ansvarar för varje datorsystem. Det är varje leverantörs ansvar att kommunikationen 
fungerar mellan dataundercentralerna och de datorsystem som de tillhandahåller SRÖ. 
Detta ingår i ett serviceavtal som SRÖ har för varje datorsystem. 
 
En gång i månaden testas också fastigheternas brandlarm. Detta gör i regel de olika 
kontaktpersonerna för varje fastighet, men Åke har ansvaret för att det utförs och brukar 
finnas med som stöd när testningen sker. Med tanke på att SRÖ övervakar så många 
fastigheter innebär det också att det blir många brandlarm som ska testas. Eftersom Åke 
försöker sprida testningarna under månaden får Åke testa brandlarm i stort sett varje vecka. 
 
Var sjätte vecka har Åke beredskapstjänst som sträcker sig från torsdag-torsdag. Åke 
arbetar vanlig arbetstid (klockan 7-16), men har efter klockan 16 beredskap, vilket innebär 
att Åke åker på larm som är akuta eller om det finns andra problem kring fastigheterna som 
måste justeras. Det är bara prioritet 1-larm (högsta prioritet) som Åke behöver åka på. Åke 
behöver inte infinna sig på sin arbetsplats, men måste vara tillgänglig via sin mobiltelefon. 
Beredskapen är till för att i första hand ”skydda” fastigheten, inte laga. Är det kallt i en 
fastighet är målet att få igång värmen. Åke berättar om ett annat exempel: 
 
”Vi hade en vandalisering på en skola i kommunen, där det slagits sönder en massa rutor. 
Min uppgift blev där att sätta för något för de inslagna rutorna, dels för att undvika att 
exempelvis djur skulle kunna komma in, samt för att se till att inte värmen drogs ut från 
fastigheten. Min uppgift var alltså inte att fixa nya rutor. Detta görs sedan av annan 
personal.” 
[Utdrag ur fältanteckning 2004-02-13] 
 
Felanmälan tas emot av personal på Tekniska förvaltningen fram till 15.30. Under resten av 
dygnet går felanmälan till SOSAB12. Dessa ringer i sin tur till Securitas13 som kollar upp 
felanmälan. Securitas är som ett filter mellan SOSAB och beredskapen och tar hand om 
mindre problem. Är det större problem tar Securitas kontakt med den ansvarige för 
beredskapen. 
 
För varje prioritet 1-larm som Åke får under beredskapen måste han skriva en rapport. 
Rapporten skrivs på ett standardformulär, som finns både på datorn och i pappersform. 
Rapporter skrivs bara under beredskapen eftersom det enligt Åke annars skulle ta upp för 
mycket av arbetstiden. Det är också bara vid beredskapstjänsten som handdatorn14 används. 
Handdatorn används bara i informationssyfte för den som har beredskap. I handdatorn finns 
information om varje fastighet, som berör exempelvis var man hittar nycklar till olika rum i 
en fastighet, hur man går tillväga om det varit inbrott, om kontakt måste tas med extern 
personal och så vidare. Informationen presenteras i textfiler, där det finns en textfil för varje 
fastighet. 
 

                                                
12 SOSAB står för SOS Alarm AB 
13 Vaktbolaget Securitas är kommunens samarbetspartner vid beredskapstjänst 
14 Handdatorn kommer att beskrivas mer i den tekniska delen av rapporten 
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Tekniken bakom 
 
Övervakningssystemen: Hur ser det ut idag?  
 
SRÖ har idag sex olika datorsystem som används till övervakningen. Varje system är 
installerat på en separat dator. Till varje system finns det ett antal dataundercentraler 
kopplade. Dataundercentralerna finns placerade ute i de olika fastigheterna, i samband med 
den aktiva utrustningen för värme och ventilation. Det är ifrån dessa som information 
skickas om status för driften. För att Åke ska kunna få status från dataundercentralerna 
kopplar han upp sig mot dataundercentralerna. De flesta nyare dataundercentraler är 
kopplade till kommunens nätverk (Karlskrona stadsnät15) medan en del fortfarande kopplas 
upp via modem (se figur 2).  
 
 

 
Figur 2: Beskriver SRÖ-enhetens modem- och nätverkskommunikation 

 
De sex datorsystem som används på SRÖ är (se figur 3): 
 

• PC 1: TA7 Macro (kallas för ”Vaxen”) 
• PC 2: T.A.C Vista IV 
• PC 3: Unigyr (Siemens) 
• PC 4: INU-Vision 
• PC 5: Desigo Insight (Siemens) 
• PC 6: Kieback & Peter (används bara till en fastighet) 

 

                                                
15 De nyaste enheterna är uppkopplade mot ett WAN. WAN står för Wide Area Network 
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Figur 3: Visar de sex olika datorsystemen på SRÖ:s central med en PC för varje system. 
 

 
”Vaxen” är det äldsta av de sex datorsystemen och är utvecklat av företaget T.A.C Vista. 
Detta kommer enligt personalen på SRÖ att försvinna inom en snar framtid. Att det 
fortfarande används beror till största delen på att det finns en del fastigheter där det är 
tveksamt om SRÖ ska fortsätta sköta driften. De fastigheter som är klara för fortsatt drift 
kommer att föras över till det nya T.A.C Vista-systemet. Detta gäller även Unigyr-systemet, 
som är en gammal version av det nya Desigo Insight-systemet. Inom en snar framtid 
kommer fyra system alltså bli två. INU-Vision och Kieback & Peter kan inte integreras 
med de andra systemen utan kommer också att finnas kvar. SRÖ:s tankar inför framtiden är 
att använda två datorer till de system som blir kvar, vilket innebär att mer än ett system körs 
på en dator. 
 
Anledningen till att SRÖ har så många olika datorsystem beror främst på lagen om offentlig 
upphandling, där marknaden får vara med om att lägga bud för övervakningsutrustning av 
fastigheterna. Enligt Åke har detta medfört att något av de system som används på SRÖ har 
blivit ditsatt och användarna har fått anpassa sig efter systemet, i stället för tvärtom. 
 
För att undvika detta har Åke, tillsammans med Jan-Olof och Mikael, tagit fram en standard 
för vad som ska finnas med i ett datorsystem, en form av kravspecifikation. Val av system 
har i första hand en ekonomisk aspekt eftersom kommunen försöker hitta det billigaste 
alternativet vid en upphandling. Men för att det ska bli så anpassat som möjligt till arbetet 
på SRÖ finns det vissa krav som måste följas. Dessa krav finns med i den satta standarden. 
Genom denna standard hoppas personalen på SRÖ att det ska undvikas att köpa in system 
som inte är anpassade till deras sätt att arbeta på. En del av de leverantörer av datorsystem 
som SRÖ idag samarbetar med har de en bra dialog med när det gäller utveckling av nya 
versioner. T.A.C Vistas nya datorsystem är ett bra exempel på detta, där de som handhåller 
systemet försöker se till SRÖ:s bästa.  
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Ett av systemen: T.A.C Vista 
 
T.A.C Vistas nyaste system, som täcker upp den största delen av driften på SRÖ, är enligt 
personalen också det system som kommit längst i utvecklingen av driftövervakning och 
ekonomistyrning. Systemet har bland annat funktioner16 som: 
 

• Grafiska funktionsbilder 
• Grafisk larmlista 
• Läsa och ändra värden  
• Läsa historiska loggar – för central driftövervakning och ekonomistyrning 
• Skapa rapporter och översikter 
• Konfigurera automatiska rapporter 
 

De funktioner som Åke använder mycket i sitt arbete är larmlistan, funktionsbilderna och 
att kunna läsa och ändra värden direkt i datorsystemet. De historiska loggarna används som 
komplement vid återkommande driftstörningar/larm. Han har då möjlighet att spåra 
liknande larm som uppstått tidigare eller om samma larm återkommer. Figuren nedan 
beskriver hur kommunikationen sker kring T.A.C Vista-systemet: 
 

 
 

Figur 4: Visar TAC Vistas system och hur det används av Karlskrona kommun   
 

                                                
16 Informationen om funktioner är hämtad från T.A.C:s webbplats, http://www.tac-
global.com/se/pub/products/default.asp?NP=Info.htm&sub=a , 2004-05-04  
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Hur används tekniken? 
 
På övervakningscentralen har Åke alltid möjligheten att få en övergripande bild av de olika 
datorsystemen och hur eventuella larm uppstått. På fältet har Åke inte samma överblick 
men tar stöd i sitt fältarbete av två hjälpmedel. Via SMS till sin mobiltelefon blir han 
meddelad om larm som uppstått och vilken prioritet larmen har. Informationen är 
knapphändig men räcker som förstahandsinformation för att lokalisera var det hänt och 
vilken del i driftsystemet som berörs, vilket är tillräckligt för att han ska kunna åka till 
fastigheten. Vill Åke veta mer om larmet, men ändå inte återvända till 
övervakningscentralen för att få mer information än SMS:et gav, kan han ta hjälp av sin 
bärbara dator. Genom att koppla upp sig via GSM17 och använda programmet PC 
Anywhere18 kommer han åt det lokala T.A.C Vista-systemet som finns på 
övervakningscentralen. 
 
”Det är en spegel av samma system”, berättar SRÖ-teknikern Jan-Olof Johansson. 
[Utdrag ur fältanteckning 2004-02-18]. 
 
Åke kan alltså via den bärbara datorn få fram en avbild av systemet och kan navigera och få 
fram funktionsbilder precis som när han sitter framför sin PC på centralen. Värdena 
uppdateras kontinuerligt precis som vanligt, fast går något långsammare än när han sitter på 
övervakningscentralen. Beredskapspersonalen har också möjlighet att utnyttja den bärbara 
datorn under sin beredskapsvecka. Det är just att det tar tid att använda den som också gör 
att den bärbara datorn inte används särskilt mycket. 
 
”Det tar lite tid att koppla upp sig och när du väl är uppkopplad tar det tid att uppdatera 
bilderna (Åke talar om gränssnittet). Man måste ha tålamod på fältet om man ska använda 
den. Beredskapskillarna känner en viss frustration över att det tar tid och är väl inte direkt 
positiva till tekniken.” 
[Utdrag ur fältanteckning 2004-02-18] 
 
Enligt Åke väljer beredskapspersonalen därför att inte använda den alls under sin beredskap 
utan tar endast hjälp av handdatorn. Handdatorn som är av märket Ipaq används som 
beskrivits tidigare för tillfället bara i informationssyfte. Personalen som använder 
handdatorn hade gärna sett att det gick att kombinera rapportskrivandet vid beredskapen 
med användandet av handdatorn det vill säga att kunna skriva rapporten via handdatorn 
direkt in i systemet på något sätt. Att också kunna presentera den grafiska funktionsbilden 
är av intresse för deras arbete. En handdator begränsas dock av sin skärmstorlek och kan 
inte presentera samma information som en bärbar eller stationär dator med betydligt större 
skärm (Hayhoe 2002, Yee 2003). Enligt Åke är det dock inte viktigt att få upp hela 
funktionsbilden, bara den information som presenteras på skärmen visar tydligt var i 
driftsystemet larmet uppstått hade varit till stor hjälp. 
 
”Hade vi kunnat få upp larmpunkten, om den hade kunnat visas på något sätt hade varit 
viktigt”, säger Åke. 
[Utdrag ur fältanteckningar 2004-02-10]  
 

                                                
17 GSM står för Global System for Mobile communications 
18 PC Anywhere tillåter en användare att koppla upp sig direkt mot en specifik dator 
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T.A.C Vista är den enda av de sex leverantörerna som också tillhandahåller en webbaserad 
version av sitt datorsystem. Till de andra datorsystemen kan Åke endast stödja sitt 
fältarbete med hjälp av utskrifter som gjorts på centralen. Utskriften som oftast är en 
funktionsbild, som beskriver larmpunkten19, kan därför aldrig vara uppdaterad eftersom 
uppgifterna är gamla. Det enda Åke kan göra med utskriften är att jämföra med 
verkligheten, det vill säga kontrollera de faktiska värdena när han besöker den berörda 
fastigheten. 
 
De sex datorsystemen är alla uppbyggda på sitt eget sätt vilket medför att komplexiteten 
kring övervakningen ökar. Detta belyses tydligast på hur de larm som SRÖ får in visas, ett 
av datorsystemen visar en larmskala 1-9 där 1 är akuta larm som har högsta prioritet medan 
ett annat datorsystem har omvänd ordning. Något datorsystem använder bokstäver i stället 
för siffror. 
 
Genom att datorsystemen är så olika i både uppbyggnad och generell utformning medför 
det svårigheter i användningen eftersom det inte bara kräver kunskap om drift utan du 
måste vara insatt i flera olika sätt att sköta driften på via olika datorsystem. Denna 
komplexitet märks inte för Åke som är van, men om systemen skulle användas av 
beredskapspersonalen blir det mycket att sätta sig in i. 
 

                                                
19 Larmpunkten indikerar var driftstörningen uppstått. På funktionsbilden markeras ofta larmpunkten med röd 
färg eller med en röd symbol 
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Introduktion till analys – det etnometodologiska perspektivet  
 
En etnografisk studie kan, som beskrivits i rapporten, utföras på olika sätt. Detta gäller även 
utförandet av den efterföljande analysen. Det finns många olika teoretiska perspektiv på hur 
vi ska gå till väga när vi analyserar vårt fältmaterial. Vi har valt att analysera våra 
fältstudier på SRÖ utifrån ett etnometodologiskt perspektiv, genom att fokusera på de 
dagliga interaktioner som sker kring SRÖ:s arbete med driftövervakning. Termen 
etnometodologi växte fram under 1960-talet och blev erkänd genom amerikanen Harold 
Garfinkels arbete. Etnometodologin fokuserar på det sunda förnuftet och hur människor 
med hjälp av olika tillvägagångssätt och överväganden finner mening eller hittar sin väg i 
och agerar på de omständigheter i vilka de finner att de är i. Det är den vardagliga, 
praktiska aktiviteten som är av intresse i det etnometodologiska perspektivet, vilket också 
Garfinkel (1967) klargör: 
 
”The following studies seek to treat practical activities, practical circumstances and 
practical sociological reasoning as topics of empirical study and by paying to the most 
commonplace activities of daily life the attention usually accorded extraordinary events, 
seek to learn about them as phenomena in their own right.” 
(Garfinkel, 1967, s.1) 
 
Garfinkel (1967) talar också om att etnometoderna är ”reflexive accountable”20. Här menar 
Garfinkel att ”accounts” är de sätt som människor gör saker som exempelvis beskriver, 
kritiserar, och idealiserar specifika situationer. ”Accounting” är processen varigenom 
människor erbjuder ”accounts” för att skapa mening i världen. Etnometodologer studerar 
dessa ”accounts” och hur de erbjuds, accepteras eller tillbakavisas. När vi gör en analys av 
Åkes arbete på SRÖ studerar vi de ”accounts” Åke använder sig av för att lösa sina 
arbetsuppgifter eller, som Garfinkel beskriver det, de praktiska aktiviteter som skapas i 
Åkes vardag. 
 
Etnometodologer använder sig oftast av material genererat från en etnografisk studie. Det är 
från den etnografiska studien all data kommer ifrån som sedan bearbetas i en analys. Det 
finns ett klart uttalat mål med att använda sig av etnometodologi vid analys. Coulon (1995) 
beskriver en definition av dessa mål: 
 
”The scientific project of ethnomethodology is to analyze the methods, or the procedures, 
that people use for conducting the different affairs that they accomplish in their daily lives. 
Ethnomethodology is the analysis of the ordinary methods that ordinary people use to 
realize their ordinary actions” 
(Coulon, 1995, s.2) 
 
Det sätt som Coulon beskriver det etnometodologiska perspektivet på har vi också försökt 
använda oss av när vi analyserat den etnografiska studien som gjordes på SRÖ. 
Etnometodologin kan med andra ord ses som en teoretisk fortsättning av den etnografiska 
studien, där vi analyserar det fältmaterial som samlats in. För att studera människors 
handlande måste vi iaktta dem när de utför sitt arbete och det sker i en kontext som 
konstant återskapas. 
 
                                                
20 Reflexive accountable skulle möjligen kunna översättas som reflexivt redovisande, men vi väljer att 
använda den engelskspråkiga varianten av ordet account i rapporten.  



Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet: Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheter 

 Nilsson  Tuvesson 25 

Vad är en kontext? 
 
Dourish (2004) menar på att en kontext återskapar sig varje gång något händer och att 
kontexten endast finns under den tid som en aktivitet sker, en kontext uppstår således 
endast under en aktivitet. Det är under denna aktivitet som den sociala världen med dess 
interaktionsmönster åskådliggörs och samtidigt skapas det möjligheter för utomstående att 
studera och iaktta den. Genom att datorsystem placeras i befintliga kontexter återskapas 
dem för att på så vis möjliggöra arbetet med datorsystem. Detta medför att fokus för de nya 
systemen har varit att öka hastigheten på hur information förmedlas. Detta har resulterat i 
att de system som har introducerats endast har varit till för att placera in och representera 
informationsflödet, då tänker vi främst på effektivisering via e-mail och diskussionsgrupper 
som har medfört att information förmedlas snabbare och till fler människor samtidigt. 
 
Dourish (2004) väljer att formulera om begreppet kontext från ett fokus på 
representationsproblem till att fokusera på interaktionsproblem. Vi ser denna 
omformulering av begreppet kontext som en introduktion av den etnometodologiska synen 
på kontext. Kontextens fokus ligger inte längre baserad på de representativa problemen utan 
fokuserar mer på hur den sociala världen skapas och omskapas allt eftersom en aktivitet 
uppstår. Genom att fokus blir den mänskliga interaktionen istället för den fysiska 
representationen ökar möjligheterna för att interaktionen ska förstärkas. Anledningen till 
det är att anpassningsmöjligheterna för att interaktionsanpassa datorsystemen ökar, vilket 
resulterar i att slutanvändaren av ett datorsystem får ett system som är direkt anpassat efter 
det sätt som han eller hon utför sitt arbete.  Dourish (2004) förklarar skillnaden mellan de 
olika kontextuella synsätten på följande sätt:  
 
“As a representational problem, the central concern with context is with the questions, 
“what is context and how can it be encoded?” What I want to argue here, by turning to 
social science investigations of everyday activity, is that this representational stance 
reflects a misunderstanding of the nature and role of contextuality in actual everyday 
affairs. Instead, I want to propose an interactional model of context, in which the central 
concern with context is with the questions, “how and why, in the course of their 
interactions, do people achieve and maintain a mutual understanding of the context for 
their actions?” 
(Dourish, 2004, s.4-5) 
 
Med anledning av att innebörden av uttrycket kontexten omvärderas, blir det nya fokuset att 
utveckla datorsystem som bygger på de sociala interaktioner som inträffar. De nya 
datorsystem som introduceras ska inte längre fokusera på den tid det tar att utföra en 
uppgift utan istället på hur stöd ska utvecklas för att förstärka de interaktioner som utförs i 
den sociala världen. Eftersom begreppet kontext inte har en klar definition, varierar också 
sättet på hur forskare använder och angriper begreppet. Begreppet behandlas olika beroende 
på vilken definition av kontext varje forskare har. Vi stödjer oss i denna rapport av Dourish 
syn på begreppet när vi resonerar om kontext. 
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Teknometodologi 
 
Dourish och Button (1996, 1998, Dourish 2001) väljer att förena det etnometodologiska 
perspektivet med systemdesign och talar om termen teknometodologi21. Teknometodologi 
förenar etnometodologi och systemdesign på så sätt att den fokuserar på hur 
etnometodologi kan inspirera till att skapa nya definitioner och koncept kring systemdesign. 
Föreningen mellan dessa är på en analytisk nivå i stället för praktisk. 
 
”The paradox of technomethodology lies in the attempt to design novel technological 
solutions based on an analytical perspective with a specific orientation towards the existing 
detail of practical action.” 
(Dourish och Button, 1996, s.25) 
 
Vi tar upp den här termen här eftersom vi vill skapa systemdesignen utifrån de interaktioner 
som inträffar i den sociala världen. Genom att konstruera datorsystem utifrån de mänskliga 
interaktionerna ökar möjligheterna att skapa anpassade system. Stödjandet av 
interaktionerna ger oss möjligheten att anpassa system direkt efter användarna. 
 
Analysens mål 
 
Vårt mål med analysen blir att hitta nya perspektiv på hur deras arbete skulle kunna utföras, 
förändras eller organiseras. Finns det andra lösningar eller är deras arbete så pass anpassat 
att det inte behövs? Det som kommer ut av vår analys handlar inte om att effektivisera eller 
förändra arbetsplatsen bara för ändamålets skull. Analysen visar också på att deras arbete 
fungerar men med nya hjälpmedel eller andra stöd kan deras arbete, eller sättet att 
organisera sitt arbete på, bli till det bättre. Att ta fram riktlinjer kring framtida lösningar är 
en aspekt som vi kan ta fram i analysen, vilket i vårt fall blir riktlinjer för design av ett 
datorsystem som anpassar sig efter varje individ. 
 
Övervakningen på SRÖ kretsar i dagsläget kring en anställd och hur han löser sina 
arbetsuppgifter. Hans arbete är delvis mobilt, men överblicken kring övervakningen får han 
från en central, stationär plats. Utifrån detta diskuterar vi i analysen om arbetet skulle kunna 
bli helt mobilt samt om det finns möjligheter att decentralisera arbetet som utförs, i det här 
fallet föra över ansvaret till fler inblandade. Det handlar alltså om att stödja den ansvariges 
arbete inte att ta ifrån den ansvarige sina arbetsuppgifter.  

                                                
21 Den engelska termen är technomethodology 
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Användardomänen SRÖ: Analys 
 
Arbetet på SRÖ är indelat i två separata dock sammanlänkade delar, varav den första går ut 
på att övervaka fastigheter via en styrcentral och den andra delen är att utföra service på 
plats. Vi har valt att fokusera på servicedelen eftersom det är här arbetsutövaren är mobil 
och då har vi undersökt hur han hanterar larm från andra fastigheter när han är ute och utför 
service. Men vi har även valt att undersöka de skillnader som finns mellan hantering av 
larm i styrcentralen och mobilt.  
 
Vi anser att Åkes arbetsuppgifter är väldigt komplexa eftersom de kräver stor kunskap 
kring olika driftsystem samt kompetens att rätta till en del komplexa praktiska problem på 
plats. Denna breda kompetens saknas hos de övriga som är inblandade i driften och detta 
leder till att arbetet idag är centraliserat kring Åke. De som är med i teknikgruppen idag är 
inte direkt inblandade i driften mer än när de har beredskap, vilket inträffar var sjätte vecka. 
Detta resulterar i att de inte kan hantera de driftsystem som möjliggör övervakningsarbetet 
hemifrån när fel inträffar. För att kunna överbrygga denna kunskapsklyfta är det nödvändigt 
att förstärka och vägleda dem i deras övervakningsarbete vid SRÖ. Problemet med den 
uppdelning som finns på SRÖ idag är att datorsystemen är komplexa och det leder till att 
endast ett fåtal personer kan förstå och arbeta med dem. Med anledning av att de kontexter 
som uppstår på SRÖ skiljer sig ganska mycket åt, är det svårt att lära nya personer arbetet 
kring övervakningen av fastigheter. 
 
Enligt LPP-modellen22 för lärande måste både mästaren och lärlingen arbeta med liknande 
arbetsuppgifter för att lärlingens kunskap ska kunna byggas upp (Lave, Wenger 1991). 
Denna lärandemodell kan fungera på SRÖ vid inlärningen av de datorsystem som finns 
men samtidigt finns det farhågor eftersom de aktiviteter som uppstår är sammanlänkade 
med de problem som inträffar ute på fastigheterna. Detta resulterar i att lärlingen måste 
känna till alla de problem som kan tänkas uppstå för att på så sätt ha möjligheten att lösa 
dem. Modellen att driva övervakningsarbetet kring en central person är genomförbar men 
det leder till ytterligare centralisering av organisationen på SRÖ. Genom detta kommer 
fastighetsövervakningen att vara beroende av ett fåtal personer med kunskaper om 
övervakningen, vilket gör dem oumbärliga. Ett sätt att lösa detta problem skulle kunna vara 
att utbilda ny personal som sedan anställs, men istället för att införa ny personal föreslår vi 
att den personal som arbetar med beredskap och fältarbete istället får en introduktion till de 
datorsystem som används på SRÖ. Genom en centralisering av både arbetet och kunskapen 
så ökar sårbarheten vid frånvaro, vilket leder till att övervakningsarbetet på lång sikt 
kommer bli problematiskt. Har fler kunskapen att sköta övervakningen av systemen 
undviks denna problematik. 
 
Bakom varje interaktion som Åke utför finns det ett syfte även om vi, från vårt perspektiv 
som studerar hans arbete, kan tycka att hans interaktioner med T.A.C Vista-systemet ser 

                                                
22 LPP står för Legitimate Peripheral Participation, som är en lärandemodell. I LPP kan man säga att en ny 
medlem måste vara accepterad av en mästare eller en organisation. Nya medlemmar börjar med att iaktta och 
höra på de andra medlemmarna i gruppen som delar med sig av sin kunskap, ju mer lärlingen deltar i denna 
aktivitet ju närmare kommer han/hon till att besitta den kunskap som behövs för att sköta sin arbetsuppgift. 
Detta innebär att de till en början är legitimt med i gruppen men dock långt ut i periferin, under tiden som 
lärlingen medverkar i gruppen så dras de närmare och närmare centrum (där kunskapen finns) det vill säga att 
avståndet minskar till det mål som lärlingen och gruppen har (Lave, Wenger 1991). 
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ostrukturerade ut. För att finna mening i hans interaktion är det av vikt att fokusera både på 
hur han utför interaktionen samt vad resultatet av hans interaktion blir. Genom att 
fokuseringen blir på interaktionerna kan vi följa dem till dess att Åke har uppnått sitt mål 
och när detta inträffar är också aktiviteten över. När aktiviteten är avslutad försvinner 
möjligheten att iaktta Åke i den kontext som har varit eftersom han redan har påbörjat 
nästa. Detta belyser vikten av kontextmedvetna datorsystem. Ett kontextmedvetet system 
måste kunna följa användarens interaktioner och genom detta avgöra när en aktivitet är 
avslutad och en annan aktivitet har påbörjats. Om vi ser till en normal arbetsdag för Åke 
inleder han med att undersöka de problem som har inträffat under beredskapstiden. Här 
skapas och omskapas kontexterna allt eftersom Åke går igenom de problem som har 
inträffat. Genom att följa de ”accounts” som sker kan vi som observatörer se hur dessa 
sammanlänkas till ett mönster för att på så vis uppnå den outtalade plan som han följer för 
att uppnå sitt mål. De interaktioner som sker är mestadels navigeringar i T.A.C Vista-
systemet, och det övergripande målet med interaktionerna är att kontrollera att de problem 
som har uppstått har blivit åtgärdade. Denna grundläggande del av Åkes 
övervakningsarbete är inte enkel att decentralisera eftersom den kräver översikt och tar viss 
tid att genomföra. Även om en decentralisering av arbetet på SRÖ kan vara problematiskt 
anser vi att det är nödvändigt att genomföra om SRÖ ska fortsätta att utveckla sitt sätt att 
arbeta med övervakning med stöd av datoriserade system.  
 
Användning av ett mobilt system för övervakning 
 
Vårt syfte har varit att flytta fokus från att centralisera arbete och kunskap till en person 
mot att decentralisera dessa mot en grupp människor som redan idag är inblandade i driften 
av fastigheter. Möjligheterna finns att åstadkomma detta, men viktigast är ändå hur vi gör 
detta möjligt? Det finns många aspekter att ta i beaktande, en av de viktigaste är hur 
informell interaktion ska fångas upp i ett mobilt datorsystem. Stöd som hitintills har 
utvecklats har mest fokuserat på att förmedla information och inte hur människor förmedlar 
den. Genom att fokusera på hur människor interagerar med sin omvärld ökar möjligheterna 
att anpassa datorsystemen efter människornas individuella interaktionsförmågor23. För att 
utveckla stöd för dessa interaktioner har vi valt att utgå ifrån Åke på SRÖ för att anpassa 
abstraktionsnivån till de interaktionskunskaper som finns hos användaren. Utvecklingen av 
ett datorsystem som följer de individuella användarnas interaktionsmönster är möjlig om 
anpassningsbara abstraktionsnivåer används. 
 
Abstraktioner i användning på SRÖ 
 
De som använder sig av datorsystem är förmodligen inte medvetna om hur mycket 
information som hanteras. För att användarna ska förstå och interagera med systemet krävs 
ett sorts filter för att konvertera information så att användarna förstår vad informationen 
betyder, detta filter kallas abstraktion. Problemet ligger i hur denna abstraktion kan 
anpassas efter de olika förutsättningar som användarna har. Luff och Heath (1998) menar 
på att vi måste anpassa de mobila systemen så att de fyller de krav som användarna har i 
den arbetsmiljö som systemen ska införas i. 
 
Under vår studie på SRÖ har det framkommit uppgifter som leder oss att tro att den 
                                                
23 Med detta menar vi den förmåga som en användare har för att interagera direkt med ett datorsystem det vill 
säga hans eller hennes datorvana. 
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abstraktionsnivå som övervakningssystemen använder inte är speciellt bra anpassad för den 
personal som arbetar med beredskapsarbete och på grund av detta inte har samma 
grundläggande kunskap om systemets funktion och arbetssätt. Det är endast Åke som 
arbetar direkt mot datorsystemen medan beredskapspersonalen endast fått en inblick i hur 
de fungerar när de utför sin beredskapstjänst.  Detta leder till att vid ett larm får de ibland 
för mycket information ibland för lite, vilket i sin tur resulterar i att övervakningen inte är 
optimal. Systemet är idag anpassat efter dem som arbetar direkt med övervakning och som 
har förståelse kring hur systemet fungerar. 
 
Eftersom användarnas kunskapsnivå skiljer sig i så stor utsträckning måste datorsystemets 
abstraktionsnivå vara anpassningsbart för att fylla upp de anställdas okunskap och krav på 
enkelhet, eftersom det inte går att kräva att personal som normalt inte arbetar med systemet 
ska ha djupgående kunskap hur varje moment i systemet fungerar så måste 
abstraktionsnivån anpassas till en sådan nivå att alla involverade har god kontroll över 
systemets vitala delar. 
 
Abstraktion finns i de flesta datorsystem som har utvecklats, anledningen till detta är att det 
är nödvändigt att gömma information som ur användarens perspektiv är irrelevant eller helt 
enkelt för komplex för denne att förstå. Button och Dourish (1996) hävdar: 
 
“Abstractions in computer programs produce behaviour; indeed, all behaviour is generated 
through some set of abstractions (embodied in software systems, programming languages 
and instruction sets).” 
(Button och Dourish, 1996, s.24) 
 
Problemet med abstraktioner idag är att användaren inte får möjlighet att anpassa och förstå 
nyttan av dem och detta kan leda till att användaren inte bygger upp ett förtroende för 
systemets arbetssätt. Hartswood m fl (2003) visar i sin studie av radiologer att de 
individuella användarna inte fick förtroende för ett system på grund av att de inte visste hur 
datorsystemet uppnådde det resultat som presenterades. Vikten av att systemen visar hur de 
når ett resultat är lika viktigt som att användarna har kompetens att navigera i det. Genom 
att ett förtroende byggs upp mellan en användare och ett datorsystem ökar också 
användarens förmåga att förstå varför ett system agerar på ett specifikt sätt. Men detta får 
ses som en utopi, för ett system som låter användaren se genom de abstraktioner som finns 
och därefter visar användaren på ett sådant sätt att han/hon förstår vad som händer finns 
inte idag. Det är här det stora problemet ligger, vilken information är irrelevant, vem 
bestämmer att den är det och vilka möjligheter har användarna att påverka de abstraktioner 
som finns i systemet? Det första som behövs göras är att spalta upp vem som ska använda 
systemen och därefter samtala och låta användarna visa hur de interagerar med 
datorsystemet idag. Genom detta är det sedan möjligt att bygga upp en förståelse kring de 
förkunskaper de har, både när det gäller kunskaper om hur systemet når det resultat som 
visas samt deras förmåga att interagera med systemet när problem uppstår. Genom att 
fokusera både på deras interaktionsförmåga och deras förmåga att lösa praktiska problem, 
ökar möjligheterna att vi som designers förstår vidden av deras kompetens.  
 
För att öka möjligheterna att införa anpassade abstraktionsnivåer föreslår vi att 
trelagersprincipen (figur 5) tillämpas, det vill säga att datorsystemet delas upp i tre separata 
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dock sammanlänkade delar, användargränssnitt, logik och lager24. Genom att datorsystemen 
struktureras i tre separata delar skapas det möjligheter att anpassa varje lager efter det som 
ligger under, det vill säga att det överliggande lagret kan bytas ut mot ett annat medan 
övriga delar av datorsystemen förblir intakta: 
 

 

 
 

Figur 5 Beskrivning av trelagersprincipens uppbyggnad 
 

 
Den stora fördelen med denna konstruktion är att det skapas möjligheter för anpassningar 
eftersom det är möjligt att anpassa ett specifikt lager för ett specifikt ändamål mot en 
specifik användare. Datorsystem har huvudsakligen skapats utifrån principen att moduler 
ska visa dess funktionalitet men samtidigt dölja dess implementation (Kiczales 1996). Detta 
har blivit kallat black box-problemet och det är detta problem som kan lösas genom att man 
inför öppen implementation25 (figur 6). Black box-abstraktion (figur 6) syftar till att gömma 
all information som finns under en funktion och genom detta minska risken för 
missförstånd mot en användare. Samtidigt bidrar detta till att användare inte kan anpassa 
datorsystemet efter de förutsättningar som råder. 
 
Det stora problemet med black box-abstraktionen är att det är svårt att återanvända den 
modul26 som tidigare har skapats. För att komma tillrätta med detta introducerades öppen 
implementation så att modulerna skulle kunna återanvändas mer. Den grundläggande 
tanken bakom öppen implementation är att klienterna27 ska ha mer kontroll över den 
implementationsstrategi som används (Kiczales 1996). Genom detta är det sedan möjligt att 
göra en anpassning på de abstraktioner som finns.  
 

                                                
24 Logiken består av alla operationer på data det vill säga det vi brukar kalla för ”koden” och lager är där datan 
lagras, exempelvis en databas. 
25 Fritt översatt från engelskans Open Implementation 
26 Modul kan beskrivas som ”den fysiska lagringsenheten i vilken en eller flera klasser implementeras i” 
(Eriksson H-E och Penker M, 1996, s.311) 
27 Med klient menar vi gränssnitt 



Mobilitet, abstraktioner och kontextmedvetenhet: Nya vägar för SRÖ i Karlskrona att övervaka driften av fastigheter 

 Nilsson  Tuvesson 31 

 
 

 
Figur 6: (a) Clients interaction with traditional black-box abstractions through standard abstraction 

barriers. (b) Open implementations also reveal inherent structure. (Button, Dourish 1998) 
 
Dourish (1998) menar på att användning av öppen implementation är ett sätt att komma till 
rätta med black box-problemet eftersom den ger ökad flexibilitet som gör att det är möjligt 
att påverka den mekanism som ligger bakom de traditionella abstraktionerna. Vi anser 
också att denna idé är god men det finns fler problem som måste lösas. Eftersom öppen 
implementation kräver god kunskap angående datorsystemets grundläggande funktioner 
och struktur, krävs det att en designer eller utvecklare arbetar tillsammans med användaren 
för att på sätt skapa det anpassade användargränssnitt som passar in för dennes 
arbetskunskap. Detta skulle således kräva att arbetsstudier måste genomföras under hela 
den tid som utvecklingsarbetet pågår och även efter för att utröna om designen kompletterar 
användarnas kompetenser. Eftersom systemet måste tillgodose allas behov menar Dourish 
(1998) att:  
  
“Our point here, simply, is that in order to manage the relationship between the user’s 
work and the system’s action more effectively, we need to provide users with more 
information about how the system goes about performing the activities that have been 
requested; and that the place to look for this information is within the implementation, 
below the abstraction barrier.” 
(Dourish, 1998, s.411) 
 
Genom att anpassa abstraktionsnivåerna ökar möjligheter för interaktion med systemen 
både för vana och ovana användare. Det får till följd att användaren klarar av att hantera 
systemet på ett bättre sätt, vilket leder till att användaren har möjligheten att utföra mer 
komplexa operationer. Ju mer användaren använder systemet ju mer ökar hans/hennes 
förmåga att förstå hur systemet arbetar för att presentera fakta. Detta leder till att 
datorsystemet hela tiden måste anpassa sig. Anledningen till det är att användarens förmåga 
att utföra sitt arbete hela tiden utvecklas, vilket resulterar i att systemets anpassning mot en 
specifik användare blir inaktuell om en ny anpassning inte sker. Button och Dourish (1998) 
föreslår två olika användargränssnitt när de diskuterar kring öppen implementation. De 
hävdar att: 
 
”The Open Implementation strategy is to provide two interfaces to the implementation, at 
different levels. The first is the traditional interface, by which clients can make use of the 
abstraction (e.g. create, draw in, and destroy windows). This is called the base-level 
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interface. In addition, it provides a second interface, called the metalevel interface. The 
abstraction offered at this interface is a rationalised model of the inherent structure of the 
implementation; and the controls offered at the metalevel interface can be used to control 
aspects of the implementation of the base-level interface; that is, it provides the 
programmer with an abstract view into the mechanism, through which aspects of that 
mechanism can be controlled...” 
(Button och Dourish, 1998, s.18) 
 
Denna förändring leder till att det går att anpassa systemets underliggande struktur bättre 
efter det verksamhetsmål som finns. Dourish (1998) fortsätter diskussionen:  
 
“Each client will perform different activities, making use of the same abstraction. However, 
since clients have different needs of the implementation, they may have different 
requirements for the way in which the mapping decisions have been made.” 
(Dourish, 1998, s.9) 
 
Genom att man inför öppen implementation inom systemdesign ökar möjligheterna att 
anpassa klienterna efter de behov som finns och samtidigt som detta sker skapas det 
förutsättningar och ett sätt att anpassa de abstraktioner som finns i datorsystemet. Öppen 
implementation är med andra ord ett steg i rätt riktning om man ska övervinna de problem 
som finns vid en decentralisering av arbetet. Genom att användargränssnitten delas upp i 
två separata delar, skapas det möjligheter för utvecklare att anpassa ett specifikt gränssnitt 
efter de förutsättningar som finns hos en specifik användare. Det är också möjligt att på så 
sätt förlänga och förstärka användarens interaktioner eftersom artefakten är mer anpassad 
efter sättet att arbeta.  
 
Om vi ser till utveckling av mjukvara som använder sig av öppen implementation ökar 
möjligheterna för att påverka användargränssnittens utformning. Den svårighet som vi har 
upptäckt är problematiken kring vem som ska utveckla dessa anpassade användargränssnitt 
och vem ska vidareutveckla dem när det behövs:  
 
“One solution to this problem is to consider how a system can display aspects of its own 
context - its activity and the resources around which that activity is organized. Looking 
again at the issue of practice, the goal is to allow the system to reveal a richer picture of 
activities, and so provide users with a more nuanced interpretation of the meaning of the 
system’s action” 
(Dourish, 2004, s.11) 
 
Detta är målet som designers måste arbeta mot. För att konstruera datorsystem måste man 
förstå syftet med den interaktion som sker vare sig den är informell eller formell. I dag 
ligger det mycket fokus kring att konstruera system för att öka den hastighet som 
interaktionen tar.  
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Riktlinjer för design 
 
Vår definition av mobilitet är att allt arbete som utförs utanför den stationära 
arbetsstationen är mobilt arbete. Målet är således att utveckla artefakter som medför att den 
information som den stationära arbetsstationen förfogar över lagras i ett datorsystem som 
stödjer mobilt arbete. Denna information kan exempelvis vara arbetsbeskrivningar i pärmar. 
För att öka möjligheterna för mobilt arbete krävs att den information som användaren 
behöver ska vara åtkomlig var användaren än befinner sig. För att den mobila artefakten ska 
ha möjligheten att ge användaren nödvändig information har vi tagit fram fyra riktlinjer 
som en design av dessa bör inneha.  
 
För det första måste den mobila artefakten känna av vilken kontext den befinner sig i. 
Detta är av vikt eftersom den mobila artefakten kommer att följa med sin användare i den 
aktivitet som utförs, beroende på var den befinner sig förmedlar den sedan den information 
som berör den kontext där aktiviteten sker. Detta innebär att en mobil artefakt med stöd för 
mobilt arbete måste konstant anpassa sig till de yttre förutsättningarna som den utsätts för. 
Genom detta kan den således ge användare relevant feedback, vilket bidrar till att artefakten 
måste förstå kontexten av det problem som ska hanteras och kontexten av användarens 
förmåga för att sedan leverera feedback som passar in på användarens kunskapsnivå. 
Suchman (1987) beskriver i sin studie av användarnas interaktion med kopieringsapparater, 
hur kopieringsmaskinerna var inställda att följa en specifik plan och utifrån denna ge 
användarna feedback. Ett problem när man konstruerar nya artefakter är att de måste utgå 
ifrån någon typ av plan. Denna måste vara skriven på ett sådant sätt att den är flexibel och 
att planen inte styr användaren så att han eller hon påverkas negativt av den. Dourish 
(2000) säger: 
 

”…within a system, we know that the different components will interact in fixed predictable 
ways. Users are less predictable, though, and their actions less fixed. Users may have 
different goals in mind, different reasons for using the system different ways in which they 
want to use it.” 
(Dourish, 2000, s.11) 
 
Med andra ord är det svårt att ta fram en övergripande plan som kan passa in på alla 
situationer som uppstår. Denna svårighet måste lösas om en mobil artefakt ska fungera fullt 
ut. Antingen minskar man möjligheterna för interaktion genom att minska användarens 
förmåga att manipulera användargränssnittet och informationen som presenteras där och på 
så vis ökar datorsystemets möjlighet att få användaren att följa den plan som systemet är 
uppbyggt efter. Problemet med denna tankegång är dock att användarens förmåga att 
interagera försämras och möjligheterna minskar för att användaren ska kunna manipulera 
de objekt som presenteras på en djupare nivå. På en djupare nivå är det möjligt att anpassa 
dem bättre eftersom det finns tillgång till mer information kring deras uppbyggnad.  
 
Den andra riktlinjen som är av intresse är att det också ska vara möjligt att anpassa 
artefaktens feedback tillbaka till användaren. Vid utformandet av artefakter är det av vikt 
att deras feedback tillbaka till användaren håller en hög klass, utifrån denna feedback ska 
användare få hjälp och förslag på hur han ska lösa ett specifikt problem eller helt enkelt 
komma med förslag på hur användaren kommer vidare till nästa steg i systemet. Preece, 
Roger, Sharp (2002) menar på att: 
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”Systems should be designed to provide adequate feedback to the users to insure they know 
what to do next in their tasks”   
(Preece, Roger, Sharp, 2002, s.20) 
 
Att utveckla feedbacken så att den anpassas efter de behov som finns bland användarna kan 
göras via anpassningsbara abstraktioner. Användarens förmåga att interagera med 
artefakten och att lösa problem inom kontexten där problemet har uppstått är betydelsefullt 
för att kunna flytta fokus för övervakning från det centrala, stationära kontoret. Dock måste 
det finnas möjligheter för att göra de abstraktionsanpassningar som behövs. Genom att man 
anpassar abstraktionsnivån kan man lösa det problem som Preece m fl (2002) beskriver: 
 
”A key question for interaction design is; how do you optimize the users interaction with 
the system, environment or product, so that they match the users’ activities that are being 
supported and extended?” 
(Preece, Roger, Sharp, 2002, s.5) 
 
Möjligheterna att anpassa datorsystem efter sina användare ökar hela tiden. Med 
anpassningsbara abstraktionsnivåer hoppas vi kunna överbrygga de 
översättningssvårigheter som finns mellan användare och interaktiva system. Utifrån detta 
kan man sedan skapa en bra form för vidareutveckling och lärande av och med systemet. 
 
För det tredje är det av vikt att studera den miljö som det framtida datorsystemet ska 
placeras inom. Genom att fånga upp den befintliga kontexten, kan vi arbeta fram riktlinjer 
för hur den mänskliga interaktionen kan stödjas. Genom att fokusera på hur folk interagerar 
med sin omgivning istället för att fokusera på vilken information som förmedlas är det 
möjligt att anpassa datorsystemen för olika individer.  
 
Det fjärde och det slutgiltiga steget är införandet av öppen implementation. Denna teknik 
skapar förutsättningar som ökar möjligheterna för att de andra stegen ska gå att genomföra. 
Ett av målen med öppen implementation är att skapa flexibla datorsystem, vilket skapar 
förutsättningar för att anpassa system efter användarna genom att det går att modifiera den 
mekanism som ligger under abstraktionslagret. Utifrån detta är det sedan möjligt att 
förändra systemet så att det bättre passar in i den aktivitet som den ska användas inom. 
 
Öppen implementation skapar förutsättningar och kan ses som en plattform utifrån vilken 
designers får möjligheten att konstruera datorsystem som kan anpassa sig efter den kontext 
som datorsystemet befinner sig i. Det skapar också möjligheter för att förstärka 
användarnas arbete, eftersom datorsystemet är anpassat efter deras sätt att arbeta. Kiczales 
m fl (1997) menar på att:  
 
“Designing reusable software modules can be extremely difficult. The design must be 
balanced between being general enough to address the needs of a wide range of clients and 
being focused enough to truly satisfy the requirements of each specific client.” 
(Kiczales, m fl, 1997, s.481) 
 
Det problem som finns med öppen implementation är hur vi åstadkommer anpassade 
klienter vars syfte är att uppnå det mål som användaren har vid användning av systemet? 
Möjligheterna för att anpassa datorsystemen efter användarna finns. Problemet ligger i att 
teknikerna som finns idag inte riktigt uppnår det målet. Problematiken ligger inte i 
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abstraktionerna utan i vår förmåga att manipulera dessa på ett enkelt sätt. Desto djupare ner 
i abstraktionslagren vi kommer ju mer komplex blir modulen. Förmågan att interagera via 
meta-nivå-gränssnittet och anpassa datorsystemen efter en unik användare ligger 
fortfarande kvar hos utvecklaren av systemen, eftersom abstraktionerna kring dem 
fortfarande är för komplexa för att en vanlig användare ska kunna förstå dem. 
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Scenarion utifrån våra designriktlinjer 
 
Vi har valt att presentera våra idéer och tankegångar kring framtidens SRÖ, och hur de 
organiserar och löser sina arbetsuppgifter, med hjälp av scenarion. Genom scenarion kan vi 
skapa oss en bild av hur arbetet skulle kunna se ut i framtiden med utgångspunkt från det 
som framkommit i vår analys och med stöd av de designriktlinjer som presenterats. 
Stolterman och Löwgren (1998) definierar ett scenario: 
 
”Ett scenario är en skriven historia som beskriver hur en viss användare använder det 
tänkta systemet för en viss uppgift” 
(Stolterman och Löwgren, 1998, s.123)  
 
Scenariot får ses som en informell beskrivning där användarens utförande av sin uppgift 
beskrivs detaljrikt (Preece, Rogers, Sharp, 2002). I våra scenarion nedan visar vi hur arbetet 
skulle kunna gå till i framtiden med hjälp av ny teknik som är framtagen med utgångspunkt 
från våra designriktlinjer. 
  
Scenario: Ett framtida SRÖ – Ur Åkes perspektiv 
 
Åkes arbetsdag börjar kl 07.00. Han är fortfarande i sitt eget hem när arbetsdagen börjar. 
Åke tar fram sin mobila artefakt och startar upp datorsystemet för övervakning av 
fastigheter. Systemet Åke använder täcker alla fastigheter i kommunen som övervakas. Alla 
fastigheter är kopplade till kommunens nätverk. 
 
Åke har det övergripande ansvaret för övervakningen men till sin hjälp har han en grupp av 
fältarbetare som ansvarar för varsitt område i kommunen. Även Åke har ansvar för ett 
område. Fältarbetarna som också ingår som beredskapspersonal har alla en mobil artefakt 
med samma datorsystem som Åke använder sig av. 
 
Åke inleder dagen med att kolla status på alla fastigheter, så att det finns kontakt med alla 
dataundercentraler. Om någon av dataundercentralerna inte har kontakt blir Åke notifierad 
med en informationsruta i systemet som beskriver att det saknas kontakt i fastighet X, 
dataundercentral Y. Därefter går han igenom de larm som uppstått under gårdagskvällen, 
natten eller tidig morgon. Åke har fått ett larm inom sitt område. Larmet berör ett rum i en 
fastighet som har för låg temperatur. Åke tar fram en funktionsbild över det rum som 
berörs. Han gör en felsökning och hittar larmpunkten. Rummet har två grader lägre 
temperatur än vad normalvärdet (börvärdet) ska vara och Åke bestämmer sig för att öka 
värdet på fläkten som drar in varmluft i rummet. Han ändrar direkt i systemet och väntar 
några minuter för att se om det blir någon effekt. Effekten uteblir och Åke bestämmer sig 
för att ta bilen till den berörda fastigheten. Åke har fyra kilometer till fastigheten. 
 
Fem minuter senare anländer han till fastigheten. Åke är fortfarande uppkopplad mot 
datorsystemet och kan följa vad som händer med värmen i rummet. Han går till rummet och 
gör lite mätningar kring värmen och får samma värden som systemet uppvisar. Åke 
bestämmer sig för att kontrollera utrustningen, som finns i pannrummet. Han hittar inget fel 
på utrustningen, men bestämmer sig ändå för att göra en manuell omstart av fläktarna samt 
dataundercentralen. Några minuter senare är fläktarna och systemet igång igen. Åke ser 
efter en stund att temperaturen stiger och till slut når den normalvärdet. Larmet återställs 
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och kvitteras bort i datorsystemet. Den här gången räckte det med en manuell omstart för 
att lösa problemet. 
 
Scenario: Ett framtida SRÖ - Ur fältarbetarens perspektiv 
 
Katrin är fältarbetare vid SRÖ. Hon har arbetat med övervakningen av fastigheter i tre 
månader. Denna vecka har hon förutom sitt vanliga arbetsområde att täcka upp, även 
beredskapstjänst. Förutom de serviceuppgifter som hon har, ansvarar hon också för de larm 
som hon får tilldelat av systemet. 
 
Klockan är 09.12 när den mobila artefakten notifierar henne om ett larm som har inträffat 
vid ”Blekingens Skola”. Katrin går in i datorsystemet och ser efter om det är möjligt för 
henne att åtgärda larmet via artefakten. Artefakten visar henne ett möjligt scenario som 
beskriver hur hon ska gå tillväga för att lösa problemet. Larmet har uppstått på grund av att 
en fläkt inte blåser in tillräckligt med luft i ett av rummen på skolan (värdet visas med en 
procentsats, 100 procent är full effekt). Katrin följer de instruktioner som artefakten visar 
genom att starta om fläkten via datorsystemet, men resultatet uteblir. Fläkten kommer bara 
upp i 75 procent och larmet finns fortfarande kvar i systemet. Eftersom Katrin inte kan lösa 
problemet tar artefakten fram en beskrivning som visar henne var larmet har inträffat. Efter 
20 minuter anländer hon till skolan och med hjälp av beskrivningen hittar hon platsen där 
larmet har inträffat. Därefter interagerar Katrin med den mobila artefakten som tar fram ett 
tillvägagångssätt för att lösa det specifika problemet. Katrin följer de instruktioner som 
artefakten visar. Några minuter senare är larmet åtgärdat genom att systemet har mottagit 
en kvittens på återställningen. Fläkten blåser återigen in med full effekt och Katrin kan 
lämna skolan.  
 
Sammanfattande tankar 
 
De här punkterna sammanfattar de tankar vi har kring de två scenarion som presenterats. 
Detta skulle vara möjligt i ett framtida övervakningsarbete på SRÖ: 
 

• En övergripande ansvarig – men där ansvaret lagts ut på flera inblandade. 
Koordinering via datorsystemet 

• Nya förutsättningar: Ett system för all övervakning. Systemet integrerat i artefakten 
• Ingen central plats, det vill säga ingen övervakningscentral 
• Arbetsuppgifterna kan utföras från var som helst, när som helst – mobilitet  
• Beredskapsarbetet utförs nu med stöd av en mobil artefakt 
• Kunskap finns hos alla inblandade (men på olika nivåer) 
• Anpassningsbara abstraktioner (som är anpassade efter de kunskapsnivåer som finns 

hos användarna) 
• Artefakten har tillgång till all information som stödjer driftövervakningen såsom 

beskrivningar, manualer etc. 
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Slutdiskussion 
  
Vår studie på Styr, Regler och Övervakning i Karlskrona resulterade i att vi fick en 
överblick i hur en mobil organisation fungerar. Genom att ha SRÖ som utgångspunkt kunde 
vi sedan undersöka om det fanns förutsättningar för förbättring och förändring av det 
mobila arbetet. Vi kom fram till att det mobila arbetet skulle främjas om arbetet blev mer 
decentraliserat, eftersom arbetet och kunskapen för hur arbetet går till blev utspritt på fler 
personer och det skulle möjliggöra att organisationen inte skulle vara sårbar om en 
nyckelperson var frånvarande. 
 
I denna rapport har vi beskrivit hur man kan anpassa ett datorsystem mot användarnas 
förkunskaper. Systemets mål är att stödja användarens interaktioner när de arbetar mot ett 
specifikt ändamål. Det kan tyckas att vi som designers skulle ha kunnat utveckla ett system 
som kan sköta om övervakningen helt automatiskt och då syftar vi främst på omstarter av 
diverse saker i systemet (fläktar etc.). Vårt mål har dock varit att utveckla riktlinjer för ett 
datorsystem som stödjer människans interaktion och inte ett system som utför 
interaktionerna åt dem. Slutsatsen vi kan dra utifrån detta arbete är att det inte är någon lätt 
uppgift att ta fram system som kan anpassas efter en viss användares kunskap. Systemen 
måste vara kontextmedvetna för att kunna förmedla information om vad som har hänt inom 
den kontext som den opererar inom. Systemen måste anpassa sig efter sin användares 
arbetssätt och kunskap och på så sätt kan användarens upplevelse- och interaktionsförmåga 
öka. Problemet med system av detta slag är att de måste både vara medvetna om kontexten 
som de opererar inom för tillfället samt ha kännedom om användarens kompetens. 
Eftersom användarens kompetens hela tiden utvecklas medför det att systemet hela tiden 
måste anpassa sig och däri ligger svårigheten. 
 
Vi har föreslagit i rapporten att öppen implementation skulle kunna vara en lösning 
eftersom den möjliggör anpassningar av de abstraktioner som finns och de underliggande 
mekanismerna som finns i logiken. Men det skapar samtidigt ett problem och det är vem 
som ska utföra dessa förändringar? I och med detta är alltid datorsystemet beroende av en 
utomstående kraft vilket resulterar i att användarna alltid är beroende av andra när 
systemets inställningar ska modifieras. Dourish (2004) föreslår dock en lösning på 
problemet och det är att systemet själv anpassar sig efter de förändrade förutsättningarna. 
Men hur kan ett datorsystem avgöra vilken kunskapsnivå som finns hos användarna? Denna 
fråga får lämnas obesvarad eftersom problematiken kring den är för komplex. 
Frågeställningen lär vara aktuell i den fortsatta forskningen. 
 
I dagsläget skulle inte SRÖ kunna använda den mobila artefakt vi presenterar eftersom de 
använder sig av sex olika datorsystem och där endast ett av systemen har anpassats till det 
mobila arbetssätt vi förespråkar. SRÖ arbetar med att integrera sina system och inom några 
år skall det enligt personalen bara finnas två system. Först då skulle den lösning vi 
presenterar kunna vara aktuell. Då kanske även diskussionen kring hur ett datorsystem 
känner av sin kontext och hur systemet avgör vilken kunskapsnivå användaren har, kommit 
i ett annat läge, men det är något som framtiden får utvisa. 
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