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Sammandrag 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det av Vinnova finansierade projektet »Mobilen i 
demokratins tjänst» även kallat [demos], vilket drevs av Interactive Institutes 
Studio[12-21] under perioden 2002 – 2004. De nya mediernas växande betydelse för 
ungdomars vardagsliv var en viktig faktor bakom [demos]-projektet. Persondatorer, 
mobiltelefoner, digitala kameror, MP3-spelare och andra digitala verktyg är idag 
självklara för de flesta ungdomar i västvärlden. Dessa verktyg, liksom Internets 
mångfald, har snabbt blivit en given del av såväl deras skolarbete som deras fritid. 
Detta har fått effekt på ungdomars sätt att leka, kommunicera, arbeta och skapa 
sociala gemenskaper. Ungdomars självklara förhållningssätt till digitala media gör att 
de ofta utvecklar oväntade och innovativa användningsområden för tjänster och 
verktyg, genom vad som skulle kunna kallas ett kreativt »missbruk».  

I [demos]-projektet var ambitionen att i arbetet med morgondagens vuxna relatera 
frågor kring teknik- och konceptutveckling till frågor som har med vårt samhälle och 
nya former för demokrati att göra. Den övergripande målsättningen i projektet var att 
undersöka vad som händer om man använder mobila tjänster som ett hjälpmedel och 
en utmaning i skoldemokratin.  

En prototyp baserad på sms-tekniken utvecklades och testades inom projektets ram. 
Prototypen utvecklades utifrån två huvudspår, dels representantens behov att 
undersöka mandat i medlemsgruppen och dels de enskilda medlemmarnas behov att 
påkalla ledarna och övriga medlemmars uppmärksamhet och skapa opinion kring en 
viss fråga. 

I avhandlingen presenteras en fallstudiebeskrivning av [demos]-projektet. Avsikten 
med denna är att tillföra området en beskrivning av och reflektioner kring ett praktiskt 
exempel på en implementation där man haft avsikten att använda sig av vardagsteknik 
i form av sms för att stödja demokratiska processer. Avhandlingen belyser och 
diskuterar former för användarmedverkan i spontan design. I fokus är området digitala 
media och viljan till medskapande som understöds av den interaktiva potentialen i 
digitala verktyg och medier. Dessa ger möjligheter att själv eller tillsammans med 
andra skapa nya sociala sammanhang, filmer, bilder, musik.  

Ytterligare ett viktigt led i beskrivningen och analysen av projektet har varit att 
undersöka de tekniska och organisatoriska dimensioner vilka ligger till grund för 
projektets resultat. Särskilt studerades hur man genom att utgå från nyttjandet av sms 
som en »vardaglig teknik» kan utforma ett system som ett stöd för demokratiska 
processer. Den fråga som behandlas här är vad som händer då vi tillför de efterfrågade 
tekniska möjligheterna. Ökar engagemanget att delta i demokratiska processer då 
deltagarna själva fått välja redskap/teknik? Blir designprocessen mera demokratisk? 

Slutligen diskuteras den övergripande problematik som ligger i att bedriva 
forskning och praktik parallellt. 

 
Nyckelord: designprocess, Participatory Design, Interaktionsdesign, spontan design, 
medskapande, vardagsteknik, demokratiska processer, demokrati och IT, interaktiva 
media, digitala media 
Språk: Svenska 
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1  Introduktion 
1.1 Inledning 
Visst behöver vi utveckla ny teknik, men minst lika viktigt eller intressant är ett 
kreativt »missbruk» av den teknik vi redan har! På så sätt testar vi gränserna för 
tekniken och hittar eventuellt helt nya användningsområden. Det kan vara oerhört 
intressant att se vad som händer när vi »missbrukar» eller gör »misstag» med dagens 
teknik. Vem kunde tro att mobiltelefonens främsta användning för vissa användare 
skulle bli att så gott som uteslutande skicka textmeddelanden – inte att ringa? Det 
finns fortfarande mycket att upptäcka genom att använda dagens teknik på andra sätt 
än vad de var ämnade för. »Missbruk» av teknik kan ge oss möjligheter till nya 
användningsområden, ökad demokrati och större samhällspåverkan – utvecklingen 
har bara börjat. 

Frågor som rört sig kring detta har lett mig in i ett par forskningsprojekt vilka 
kommer att ligga till grund för en kommande doktorsavhandling. Denna 
licentiatavhandling fokuserar sig på det första av dessa projekt, [demos]-projektet. 

1.2 »Missbruk» av media är ingenting nytt -studieområdet 
Det finns ett flertal enkla exempel på hur vi skapat något för ett visst syfte och hur 
detta sedan använts till någonting helt annat än vad det var tänkt för, missbruk1. Ett 
sådant exempel är mobiltelefonen. En telefon användes ursprungligen först och främst 
för att tala i. Att kunna fortsätta tala i telefonen trots att man förflyttade sig och 
förblev rörlig revolutionerade senare telefonin. Att skicka textmeddelanden var ett bra 
komplement. Men att en mobiltelefon i flera fall enbart skulle användas till att sms:a2 
med var nog inte vad tillverkarna och operatörerna hade tänkt sig.  

 

 
Figur 1 Ur ZITS, ett exempel på »missbruk» av mobiltelefonen 

Det är inte bara mobiltelefoner som genomgått denna form av oförutsedd utveckling i 
användning. Andra exempel är videokameran som kommit att spela en ny roll genom 
misstag eller oförutsedda händelseförlopp där kameran kommit att bli en viktig 
medaktör. Ett tidigt sådant exempel är då en privatperson3 av »misstag» fångar hela 
händelseförloppet kring mordet på president John F. Kennedy, Jr. med sin 8mm 
kamera. Ytterligare ett känt exempel som illustrerar vad jag här avser med begreppet 
misstag, dvs. den spontana användningen av en teknisk artefakt som leder till 
                                                
1 Jag använder här begreppet missbruk i stället för »bruk» av en artefakt i exempelvis politiskt och demokratiskt hänseende. 

Avsikten är att genom det starkare begreppet peka på det förhållningssätt som bygger på ett aktivt sökande efter nya funktioner 
vilka artefakten ursprungligen inte var ämnad för. 

2 »sms» står för Short Message Service. Förkortningen enligt TNC (Terminologicentrum) och Svenska datatermgruppen. 
3 Den 22 november 1963 i Dallas, Texas, fångar Zapruder mordet på presidenten med sin videokamera. Det är den enda kända 

inspelningen dä man kan finna hela händelseförloppet. Filmen är ett exempel på historiens mest analyserade »hemma video». 
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artefaktens oförutsedda förstärkande medverkan i en oplanerad händelseutveckling, är 
den s.k. »Rodney King videon»4.  

Videokameran har även använts mera målmedvetet som ett vapen i kampen för 
mänskliga rättigheter. 1998 kom dokumentärfilmen »Inifrån Burkan», en i hemlighet 
tagen film inspelad av RAWA5. Filmen fokuserade på afghanska kvinnors situation 
och visade offentliga avrättningar, misshandel av kvinnor vars enda brott var att de 
setts offentligt utan burka. 

Lika kraftfullt som dessa media har verkat för mänskliga rättigheter lika skändligt 
(med våra västerländska mått mätt) kan de även sägas användas i andra sammanhang. 
Militanta grupper gör träningsvideos, terrorister spelar in sina uppdrag och rekryterar 
nya medlemmar. Exempel på detta är det sätt som Osama Bin Laden skickligt 
använde videoinspelningar för att sprida ut sina budskap. 

Under det senaste decenniet har videokameror och mobiltelefoner även kommit att 
bli världens ögon då ingen annan ser på. Dessa används inte längre enbart till att spela 
in bröllops- och semestervideos med. Även fax och sms har använts för att störta 
regeringar (se Figur 2). Även mobiltelefoner används idag för att dokumentera 
övergrepp mot de mänskliga rättigheterna på samma sätt som man tidigare använde 
sig av videokameror. Skillnaden nu är att dokumentationen kan sändas iväg, i form av 
mms eller som bifogade filer, omedelbart vilket inte var möjligt med videobanden. 

 
  

Figur 2 Del av muralmålning, till minne av Januariupproret6 2001 i Filippinerna, där 
mobiltelefonen hedras 

1.3 Kreativt missbruk – en utmaning för design av teknik 
Samtliga ovanstående exempel har även haft stort inflytande på samhällsdebatten. 
Man ställer sig frågor som – Vad är det egentligen som händer då vanliga människor 
tar upp sina kameror eller telefoner och dokumenterar det de ser? Hur påverkar dessa 
amatörvideor och bloggar vår syn på nyheterna? Vad är det som får dessa personer 
att, trots att de ibland utsätter sig för fara, ta upp kameran och spela in och därefter 
dela med sig av det som sker? Svensk television har i debattprogram använt sig av 
sms för att tittare ska kunna skicka in sina synpunkter och åsikter. Vi har sett hur sms-
tjänsten kraschar då alltför många vill ge sin åsikt samtidigt. Aktivister använder sig 
av sms, chatt forum och andra kanaler för att snabbt mobilisera sig. Nyheter och 
information om aktiviteter och händelser sprids snabbt. Även om man inte direkt 
                                                
4 Den 3:e mars 1991 spelar George Holliday in misshandeln av bilisten Rodney King i Los Angeles. Denna 81 sekunders 

inspelning visar hur polismännen slår och sparkar på en liggande King. Efter att den visats på lokalnyheterna grips polismännen 
fyra dagar senare. En jury frikänner dock 1992 dessa vilket leder till protester och upplopp i den södra delen av centrala L.A 
vilket senare sprider sig till andra delar av staden. En federal domstol fäller senare poliserna för brottet. 

5 RAWA - Revolutionary Association of Women of Afghanistan 
6 Upproret är även känt som EDSA II (dos), den andra folkledda revolutionen. En fyra dagar lång revolt som på fredlig väg 

avsatte den Filippinska presidenten Joseph Estrada. Han efterträddes av sin vice president Gloria Macapagal-Arroy. EDSA står 
för Epifano de los Santos Avenue som är huvudgatan i Manila och där demonstrationerna tog sin plats. EDSA II visar på en 
konvergens mellan e-post och textmeddelanden (sms). Det första EDSA upproret 1986 är tätt sammanlänkat med fotokopiatorn 
och kallas därför »Xerox revolutionen». 
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deltar så kan man ändå hålla sig informerad och uppdaterad. Informationen finns där, 
tillgänglig för alla. Det genereras ideligen nya kanaler där information och nyheter 
kan spridas vilket kan visa på stort engagemang och ett starkt demokratisk forum. 

Flertalet av oss kan någon gång ha känt en strävan efter att få dela med sig av 
erfarenheter och kunskap. Ursprungligen gällde denna vidareförmedling av lärdom 
den mänskliga rasens överlevnad. Händelser och skeenden har förts vidare genom 
sagor och sånger. Fortsättningen är given, från dåtida skrifter till vår tids enorma 
databaser och digitala nätverk. Men vem är det idag som bestämmer vad som förs 
vidare, och hur våra nutida eddor återberättas? Människan har dessutom funnit på 
vägar för att kringgå censur och hindrande lagar. För 1700-talets skribenter kunde det 
vara genom att förlägga händelser och personer till fiktiva miljöer som i »Niels Klims 
resa till den underjordiska världen»7. Andra exempel på författare som skrev utopisk-
satiriska reseromaner är Voltaire, Montesquieu och Jonathan Swift (Hellesnes, 1989). 
Idag tar vi även tekniken till hjälp för att genom denna sprida budskap och 
kommunicera.  

Strävan att bygga mänskliga nätverk är en basal kunskap alltsedan människans 
uppkomst. För dagens människor har kanalerna för nätverkande och kommunikation 
inte ersatts utan snarare utökats. Vi delar med oss med hjälp av både mänskliga och 
digitala nätverk. Digitala nätverk som Napster, Kazaa, GNUtella och DC/DC++ 
verksamma inom det största nätverket av dem alla, Internet. Fildelning går i flera 
riktningar. Det handlar inte enbart om att ladda hem musik eller film som man kan 
vilja ha. Det handlar även om att lägga upp egna filer som man vill dela med sig av. I 
chattprogrammet MSN kan vi visa vilken låt som vi för tillfället lyssnar på. Det finns 
ytterligare ett flertal exempel på nätverksbaserade system dit vi kopplar in oss för att 
dela med oss samt dela på resurser. Via LastFM8, en radiostation och forum som 
promotar artister kan vi, med hjälp av en plugin, inte bara lyssna till musik utan även 
finna våra »musikaliska grannar». Genom detta kan vi hitta personer med liknande 
musiksmak som oss själva. Via webbsidan YouTube9 kan vi, förutom att se videos 
med våra favoritband, även ladda upp egna hemmavideos. Det finns nyhetskanaler där 
vi kan ladda upp egna inspelade nyhetsreportage, publicera och lagra olika media som 
man skapat. Man delar och lyssnar till oberoende media uppkopplat mot ett globalt 
nätverk. Man skapar medborgarnas media (citizens’ media10). Användarna har blivit 
producenter. Det faktum att rollen som användare/konsument mer och mer blandas 
upp med rollen som tillverkare/producent ger oss möjligen en indikation om en 
förskjutning av maktförhållanden. Vad kan den allt diffusare skillnaden mellan rollen 
som användare och producenter innebära för framtiden? Att vi dessutom inte behöver 
utveckla ny teknik för att skapa detta utan snarare använder oss av »gammal» 
traditionell teknik som används på nya sätt och i nya sammanhang, innebär en 
förändring jämfört med de senaste decenniernas teknikutvecklingsfokus.  

Att använda vardagsteknik som mobiltelefoner, videokameror och liknande 
utrustning för andra, nya syften än de som vi är vana vid är vad jag har valt att kalla 
för misstag eller missbruk i detta introduktionsavsnitt. Givet olika förutsättningar 
avseende teknik, kultur och sociala skillnader skapas olika lösningar och nya 
användningsområden. Man brukar säga att designen av en artefakt har en intention. 
Man utgår alltså ifrån att den som designat en artefakt har haft en målsättning med de 
val som successivt gjorts under designprocessen. Ett IT-system förväntas vara ett stöd 
för specificerade processer och funktioner vilka är tänkta att täcka en specifik 
användares behov. En mugg är tänkt att drickas ur på samma sätt som en telefon en 
gång i tiden skapades för att i första hand talas genom. Det finns en intressant relation 
mellan designens eller artefaktens intention och dennes faktiska användningsområde. 
Vilka faktorer och processer är det som styr detta förhållande? Finns det faktorer och 
processer som uppmuntrar till det jag, tillspetsat, kallat missbruk och misstag? Kan en 
                                                
7 Nicolai Klimii iter subterrarium (1741) av Ludvig Holberg. Skriven på latin för att nå ut i den civila offentligheten i Europa. 

Vid denna tid fanns både offentlig och dold censur. Det var en otrygg tid för samhällskritiker.  
8 http://www.last.fm 
9 http://www.youtube. Vid slutredigering (2006-10-10) meddelades det att YouTube just köpts upp av Google för 1,65 miljarder 

dollar 
10 Ett exempel på ett sådant Internetbaserat arkiv är http://www.ourmedia.org 
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ökad förståelse av oförutsedd teknikanvändning bidra till design som uppmuntrar till 
kreativt missbruk i användning av tekniken? 

1.4 Studiens inriktning och forskningsfråga 
Digitala media och designprocesser inom systemutvecklingen för mobila 
applikationer är relativt nya områden som är under snabb förändring och utveckling. 
Avsikten med denna avhandling är att tillföra området en beskrivning av och 
reflektioner kring ett praktiskt exempel på en implementation där man använt sig av 
»vardagsteknik» i form av sms, med avsikt att stödja demokratiska processer. En 
iterativ designprocess med kontinuerlig användarmedverkan avsågs användas i 
projektet. Avsikten har varit att försöka fånga upp kreativ användning eller missbruk 
av tekniken under projektets gång och använda detta mera medvetet i den fortsatta 
designprocessen. För själva designprojektet utgör avhandlingen även en 
projektutvärdering. Avhandlingen kommer därmed att ingå som ett projektresultat och 
uppfyller på så sätt även en del av projektets mål.  

Avhandlingens ambition är att beskriva och analysera den empiri som idag finns 
samlad inom [demos]-projektet. Under den inledande perioden av mitt 
avhandlingsarbete arbetade jag även operativt som projektledare och har därigenom 
samlat en hel del material och kunskap om projektet. Utifrån detta inifrånperspektiv 
reflekterar jag kring mobila tjänster som ett hjälpmedel i demokratiska processer samt 
designprocessens betydelse för resultatet. Avhandlingen skall ses som en betraktelse 
eller observation av ett projekt genom deltagande observationer under projektets 
livscykel. Detta har därefter kompletterats med reflektion kring användarmedverkan, 
inifrån- och underifrånperspektiv utifrån ett forskningsperspektiv vid betraktandet av 
denna utvecklingsprocess. Arbetet avser inte att ge svar på samtliga frågeställningar 
inom mitt övergripande forskningsområde utan skall betraktas som en inledande del 
och beskrivning av ett exempel där man önskar belysa designprocessens betydelse på 
resultatet. Ytterst handlar det om de möjligheter och begränsningar som man kan 
finna i denna typ av designprocess. Givet finns ett flertal aktörer vilka arbetar utifrån 
ett gemensamt projektmål. I fokus är deras inbördes olika vyer eller snarare tidiga 
vision och hur dessa förändras och tar formen av den slutliga specifikationen. Jag 
utgår ifrån antagandet att alla inblandade aktörer inte delar samma vision och 
operativa bild under designprocessen. 

Ett viktigt led i att beskriva projektet samt analysera och förstå designprocessen och 
projektresultaten är att visa på de olika uppfattningar och visioner som den tidigare 
projektledningen, projektägaren och de övriga deltagarna hade. Ur ett övergripande 
perspektiv handlar därför den generella frågan om att identifiera samt analysera de 
olika ambitionsnivåer och bilder (visioner) av projektets mål, syfte samt 
genomförande som deltagarna hade. För att behandla denna fråga ges en utförlig 
beskrivning av hur projektet kom till och hur det genomfördes, dvs. jag försöker 
tydliggöra designens intention för själva projektet. 

Ytterligare ett viktigt led i beskrivningen och analysen av projektet är att undersöka 
de tekniska och organisatoriska dimensioner vilka ligger till grund för projektets 
resultat. Särskilt studeras hur man genom att utgå från nyttjandet av sms som en 
»vardaglig teknik» kan utforma ett system som ett stöd för demokratiska processer. 
Den fråga som behandlas här är vad som händer då vi tillför de efterfrågade tekniska 
möjligheterna. Ökar engagemanget att delta i demokratiska processer då deltagarna 
själva fått välja redskap/teknik? Blir designprocessen mera demokratisk? Ökar det 
kreativa missbruket av tekniken i och genom ett projekt som har detta som en del av 
sin fokus och mål? 

1.5 Avhandlingens disposition 
För att förenkla läsningen av denna avhandling presenterar jag här hur den 
fortsättningsvis är indelad. 

I detta inledande avsnitt presenterades avhandlingens bakgrund och 
problemformulering samt mitt övergripande forskningsområde vilket är vidare i sin 
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definition i jämförelse med avhandlingens område. Därefter presenterades denna 
licentiatavhandlings studieområde och preciserade forskningsfrågor samt 
ambitionsnivå. Dessa frågor ska ses som en delmängd av mitt övergripande 
forskningstema och är därmed något snävare preciserade. 

I kapitel 2 presenteras bakgrund och tillvägagångssätt samt valet av 
fallstudiebeskrivning för denna licentiatavhandling. Först ges en översiktlig 
beskrivning av hur en fallstudiebeskrivning utförs. Därefter beskriver jag hur jag valt 
att göra en fallstudiebeskrivning av det valda studieobjektet, i detta fall [demos]-
projektet. Efter detta följer ett avsnitt, kapitel 3, där teorier och bakomliggande 
begreppsbestämning avhandlas. Kapitel 4 innehåller den empiriska delen vilket är en 
beskrivning av [demos]-projektets olika faser. Detta innebär även att rapporten och 
insamlandet som är en del av en fallstudiebeskrivning sker i kapitel 4 som en 
betraktelse under projektets tidsrymd. Efter detta följer en analys av [demos]-projektet 
i kapitel 5. Detta följs av diskussioner och slutsatser som det avslutande kapitel 6.  

Bilagor till denna avhandling utgörs av en systemöversikt (bilaga 1), 
systemspecifikation (bilaga 2) samt enkätsammanställning (bilaga 3). 
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2  Bakgrund och tillvägagångssätt 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av bakgrund och egna erfarenheter som 
påverkat min forskningsansats. Det startar i nuet med en kort beskrivning av det 
studerade projektet samt det forskningsområde inom vilket det bedrivits. Därefter 
följer en bakgrund av tidigare forskning som kan ha kommit att färga min betraktelse. 
Avsnittet behandlar även mitt val att göra en fallstudiebeskrivning av [demos]-
projektet samt upplägget för denna.  

2.1 [demos]-projektet, min roll i detta och vägarna hit 
Inom flera av de projekt jag deltagit i, i samarbete med Interactive Institutes11 studio 
[12-21]12, har fokus lagts vid att studera de informella strukturer och metoder som 
uppstår då man försöker upptäcka ny »nytta» genom bruket av vardagsnära verktyg. 
Det främsta syftet i dessa projekt har varit att nå nya resultat och fördjupad förståelse 
av faktisk teknikanvändning genom att sätta befintlig teknik i helt nya sammanhang. 

Denna avhandling fokuserar på det av Vinnova finansierade projektet [demos], 
vilket drevs av Interactive Institutes Studio[12-21] under perioden 2002 - 2004. 
Projektet tog sin utgångspunkt i vad som händer när man använder mobila tjänster 
som ett hjälpmedel och en utmaning i beslutssituationer inom skolan där man 
eftersträvar ökad elevdemokrati. Genom att vidareutveckla sms-tekniken gavs 
möjlighet att studera hur kommersiell mobilteknik kan användas som ett 
kommunikationsmedel i demokratiska processer. Avsikten var att förbättra 
möjligheterna för eleverna att kunna väcka uppmärksamhet kring en fråga men också 
att underlätta ledarens möjligheter att undersöka förutsättningarna och reaktionerna 
kring ett visst beslut. Projektet [demos] kan i korthet sägas handla om att utveckla 
innovativa mobila tjänster för målgrupperna ungdomar och politiker i syfte att främja 
demokratiska processer. Fokus för studien var Kärnhuset, Växjö kommuns nätforum 
för gymnasieungdomar.  

Ytterligare ett exempel på hur studion arbetar med att hitta »nya» 
användningsområden med hjälp av vardaglig teknik är projektet [miki-wiki]. I detta 
projekt var ungdomar själva initiativtagare och delaktiga i idéskapandet kring vilken 
teknikutveckling ungdomsgrupperna skulle vilja ha. En av utgångspunkterna var att 
resultatet skulle ge idéer till helt nya tekniklösningar. Men tvärt emot detta har 
ungdomarna snarare utgått från etablerad teknik som i stället förändrats för att fungera 
i nya sammanhang. Ett sådant exempel var »Instant Organiser» där man genom 
massutskick av sms försökte finna nya möjligheter till att påverka samhället och 
världen. Med uppmaningar i sms-meddelandet ansågs ett massutskick plötsligt kunna 
medverka till en radikal förändring – även om bara 10% av mottagarna agerade enligt 
uppmaningen. 

Den forskning som jag bedrivit inom studions verksamhetsområde har gett upphov 
till ett flertal frågor vilka i sin tur fått varierande svar. Ett grundläggande tema har 
dock varit hur man använt sig av traditionell teknik till nya, större, roligare eller bättre 
saker än vad de från början var tänkta för. Jag har där fått erfara att det inte alltid 
behöver vara de dyraste eller häftigaste verktygen som fungerar bäst. Det lilla kan 
verka i det stora. 

2.1.1 Hur jag kom in i [demos]-projektet och Studio[12-21] 
Mitt avhandlingsarbete påbörjades 2002 inom den då nybildade plattformen »Digitala 
media och trådlös kommunikation» vid Växjö universitet. Eftersom denna plattform 
                                                
11 Interactive Institute är ett nationellt, multidisciplinärt nyskapande forskningsinstitut som arbetar inom området digitala medier. 

Institutet verkar i gränslandet mellan konst, teknik, vetenskap och företagande. Interactive Institute ingår i SICS-gruppen som 
består av SICS, Santa Anna Research Institute, Viktoria Institute. 

12 Institutet är uppbyggt kring olika forskargrupper. Dessa benämns för studior och finns spridda runt om i Sverige. Varje studio 
har en unik inriktning och i Växjö låg/ligger inriktningen på ungdomar 12-21 år. 
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var i sin linda rådde brist på verkliga projekt och tillgång till empiriskt underlag. För 
att inte stanna upp och låta tiden bara gå, inleddes ett samarbete med Interactive 
Institutes Studio[12-21]. Studion drev sedan en tid det av Vinnova finansierade 
projekt [demos] – mobilen i demokratins tjänst. Projektet hade efter flera månader 
och trots ekonomiskt stöd inte helt lyckats nå fram till några av de uppsatta målen 
bl.a. på grund av brist på forskarstöd. Jag fick uppdraget att träda in som projektledare 
för att senare även ersätta den externt anlitade konsult som hittills haft detta uppdrag. 

Mitt arbete i projektet har medfört att jag dels hade rollen som betraktaren och dels 
som analytiker för att undersöka vad som gjorts innan jag kom in i det. Förutom dessa 
forskarroller deltog jag aktivt i projektet som projektledare med uppgiften att utforma 
och förändra den prototyp som utvecklades till nuvarande fungerande system. 

2.1.2 Studions roll för innehållet i denna avhandling 
Studio[12-21]’s inriktning upplevde jag redan från början som fräsch och lockande. 
Under denna period deltog jag även i arbetet med att föra studion ur en s.k. pre-
studiofas till att bli en etablerad studio inom Interactive Institutes organisation13. 
Under detta arbete inspirerades jag av den intressanta inriktning som byggdes upp. 
Initiativet stöddes av regionala organisationer, universitetet samt SVT i Växjö. Jag 
fick även möjlighet att delta i utformandet av en projektansökan helt skapad utifrån 
mina egna teorier och tankar kring metoder för deltagande/kooperativ design. Detta 
projekt, [miki-wiki], kommer jag emellertid inte att beskriva i denna del av 
avhandlingsarbetet  

För att skapa förståelse för hur mitt arbete inom studion påverkat resultatet av 
denna studie ger jag här en något mer ingående redogörelse för studions inriktning 
under denna tid. Studio[12-21]’s verksamhetsområde ligger, enligt 
studiopresentationen, i skärningspunkten mellan ungdomskultur, crossmedia14, 
demokrati, deltagarkultur och interaktiva medier. Det är ungdomars egna drivkrafter 
och intressen som man eftersträvar att sätta i fokus för studions forsknings- och 
utvecklingsverksamhet. Detta kräver delaktighet av ungdomar både som målgrupp 
och som meddesigners. De som är unga i dag växer upp i en tid av mycket snabb 
teknikutveckling. Denna har även omformat våra sätt att kommunicera, samarbeta och 
mötas. Detta förhållningssätt kommer de som är unga idag att ta med sig in i 
»vuxenvärlden» då de börjar röra sig på arbetsmarkanden och i andra »vuxensociala» 
sammanhang. De har en större självklarhet i sin relation till digitala media och hittar 
ofta oförutsedda och kreativa användningsområden för »gammal» teknik. Studion 
fokuserar även på ungdomars möjligheter, begränsningar och skillnader i engagemang 
för att påverka och att vara delaktiga i beslutsprocesser på olika nivåer i samhället. 
Studions forsknings- och utvecklingsverksamhet, har oftast bedrivits i form av längre 
eller kortare projekt och bygger på en balans mellan handling och reflektion samt att 
röra sig över olika gränser: konstnärliga, pedagogiska och tekniska. 

Dessa utgångspunkter stämmer väl överens med både mina tidigare erfarenheter 
och min inneboende övertygelse om att vi visst kan ha kul med och till och med stor 
nytta av tekniska system. Och som ofta sker– man startar med lek och försöker 
överföra den till en praktisk verklighet, ofta förknippad med lönsamhet. Detta har 
återspeglats inte minst i de regionala projekt studion arbetar med. Studion har även 
vanligen valt att arbeta utanför skolans värld, då främst med ungdomars lediga tid. 
Inom studion benämns ledig tid som »fri tid». Enda undantaget har egentligen varit 
[demos]-projektet, där målgruppen var ungdomar på en gymnasieskola och deras 
teknikanvändning under skoltid. Viktigt att påpeka är att man i det sammanhanget inte 
gått in i undervisningssituationer. Projektet bedrevs på raster och deltagarnas fria tid. 
Det var alltid valfritt att delta. Strävan efter att upprätthålla valfrihet och stärka 

                                                
13 Sedan 2006 har organisationsstrukturen förändrats och man arbetar inte längre med studiokoncept utan snarare teman. 
14 Med crossmedia menas taget från wikipedia.org ” Crossmedia communication is communication where the storyline will invite 

the receiver to cross-over from one medium to the next. Making it possible to transform from one-dimensional communication 
(sender -> receiver(s)) to multi-dimensional communication (sender(s) <-> receiver(s)).” 
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elevens egen möjlighet att påverka och styra är det främsta motivet till att man valt att 
inte gå in i undervisningssituationerna. 

2.1.3 Mina tidigare erfarenheter vilka har påverkat avhandlingsarbetet 
Mitt intresse för interaktionsdesign startade redan då jag, som relativt nybakad 
systemvetare, började arbeta som konsult under 1980-talet. Med ett förflutet som 
lågstadielärare låg det nära till hands att betrakta systemutvecklingen ur ett 
beteendevetenskapligt perspektiv. Detta baserade sig på frågeställningar som: Vad är 
det som gör att vissa system fungerar bättre och genererar färre fel än andra? Och 
visst borde vi systemutvecklare kunna arbeta närmare användarna för att undvika 
dessa eviga missförstånd? Man får emellertid inte glömma att det under denna tid ofta 
handlade om statiska system vilka var stora och svåranpassade till specifika eller helt 
nya scenarier. Dessutom handlade det om textbaserade inmatningsfält och databaser 
vilka måste göras så lagringsoptimala som möjligt. Lagringsmedia var då en kostsam 
affär. Vem minns inte paniken inför millennieskiftet, som bl.a. berodde på att man 
inte använt sig av fyrsiffriga årtal från början, utan för att spara på lagringsutrymme 
enbart angett de två sista årtalssiffrorna? Och – vad kunde man egentligen göra med 
en bildskärm som enbart kunde visa bokstäver, siffror och ett antal symboler?  

Mot denna bakgrund blev en naturlig del av mitt arbete att »bygga broar» mellan 
den tekniska datavärlden och den mer humanistiska värld som representerades av 
användarna. De grafiska gränssnittens intåg skapade emellertid, då dessa kom, helt 
andra möjligheter att utveckla interaktiva, intuitiva system. Att använda interaktiva 
och konstnärliga arbetsprocesser till detta föll sig då för mig naturligt. 

Intresset för digitala media och interaktionsdesign förstärktes ytterligare i mitten av 
1990-talet då en mängd CD-produktioner och spel gjorde sitt intåg. Med början med 
NetHack15, vilket var helt utan grafik, till senare strategispel, fyllda med grafik, har 
även spelandet funnits med i bakgrunden som ett självklart inslag.  

Figur 3  Bildskärmsavbildning från NetHack (wikipedia.com) 

                                                
15 NetHack  ett single-player spel som ursprungligen släpptes 1987 som en utveckling av Hack (1985) som var en utveckling av 

Rouge (1980). »Net» refererar till att utvecklingen koordinerats via Internet, »Hack» kommer från den genre av rollspel vilka 
kändes igen på allt »hack and slash» genom att de fokuserade på strider. Man spelar i en grottmiljö med fler än 50 nivåer vilka 
genereras slumpvis. Man möter monster, finner magiska saker eller gömda dörrar och mycket mer. NetHack är ett av de äldsta 
datorspel som fortfarande utvecklas med hjälp av »the DevTeam», en grupp frivilliga utvecklare. Traditionellt spelas NetHack i 
textbaserat läge genom att använda enstaka ASCII-tecken. Det finns idag även flera grafiska användargränssnitt tillgängliga. 
(wikipedia.com, läst 2006-10-01) 
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I och med Internets intåg för hemmabruk dök även de första virtuella världarna upp. 
Tanken var ursprungligen att utvecklingen skulle gå från hemsidor (Home Pages) till 
»Home Worlds». Under ett projekt 1997 (Interaktiva Media16) inledde jag en 
reflektion över de faktorer och bakomliggande strukturer som fanns i dessa 
»communities17». Jag kommer fortsättningsvis att använda mig av det engelska ordet 
då detta har blivit ett samlande begrepp för företeelsen. Under denna period arbetade 
jag med frågeställningar om vad det var som drev deltagarna och deltagandet i de 
virtuella världarna. Fokus låg på hur man kommunicerade och hur man byggde upp 
virtuella samhällen. Flera av dessa finns fortfarande kvar idag. Jag undersökte även 
hur deltagandet påverkades eller inte påverkades av om man hade träffat personerna 
tidigare i det verkliga livet eller ej. 

Då jag senare, 1999, började arbeta på Chalmers tekniska högskolas (CTH) 
Medialab18 med system- och gränssnittsdesign växte min övertygelse och erfarenhet 
av att man, genom användandet av digitala media, kunde förstärka vissa upplevelser 
och även förenkla förståelsen av abstrakta problem. I samband med detta arbete 
väcktes en reflektion kring Digitala Media och hur dessa om inte dominerade så 
åtminstone fanns med som påtagliga element i både lärandesituationer och 
administrativa processer. De var inte enbart ett verktyg för förnyelse utan även ett 
verktyg för bevarande av traditionell analogt buren kunskap.  

Att »communities» eller aktiva virtuella nätverk och gruppbildningar har haft en 
stor betydelse för hur man skapar sin tillvaro samt agerar i större sammanhang tycker 
jag mig ha sett bli mer och mer tydligt. Man studerar deras uppkomst och fall och 
försöker förstå vad det är som gör att vissa överlever och andra inte. I tidigare arbete, 
med framförallt ungdomar, har jag sett att det engagemang som de visar gentemot 
gemenskapen, eller communitien, är en viktig faktor för om en sammansättning av 
människor i ett nätverk, community eller en organisation kommer att fungera eller ej. 

Dessa mina erfarenheter i kombination med Studio[12-21]´s inriktning har lett mig 
in i mitt nuvarande verksamhetsområde, att utforska användandet av icke traditionella 
metoder tillsammans med traditionellt teknikstöd för att finna ett mervärde av något 
slag. Eller att helt enkelt finna ny nytta utan att för den skull behöva konstruera nya 
artefakter eller andra uppfinningar. 

De frågeställningar som jag tagit upp i detta kapitel kan indelas i tre nivåer. Den 
övergripande nivån är mitt forskningsområde som är mer generellt och består av 
mycket experimenterande, men som är grundad i egen praxis och erfarenhet. Den 
andra nivån är denna avhandling, som är en första del av den större mer övergripande 
doktorsavhandlingen som min forskning ska leda till. Licentiatavhandlingen fokuserar 
på ett enda projekt. Projektet motsvarar därmed den tredje, innersta nivån av 
frågeställningar, vilka är mycket snävare än de övergripande. En av dessa 
frågeställningar som finns inom [demos]-projektet och som är intressant för denna 
avhandling är att undersöka huruvida man kan utforma ett teknikstöd som fungerar 
och förstärker deltagande demokrati i vardagliga kommunikationsprocesser. Vad 
händer då vi tillför efterfrågade tekniska möjligheter? Ökar engagemanget att delta? 

För att svara på dessa frågor har jag valt att göra en fallstudiebeskrivning av 
[demos]-projektet. Denna metodansats beskrivs i följande avsnitt. Diskussionen om 
hur tidigare erfarenheter och forskarens roll/roller i projektarbete har och har haft stor 
betydelse på resultatet fördjupar jag i kapitel 4. 

                                                
16 Interaktive Media - ett KK-stiftelse finansierat projekt som drevs av DI (Dramatiska Institutet), GI-IHR och KTH första 
gången 1997. 
17 Fr. latin: ”communitatus”, com- = med eller tillsammans, -Munis = »förändringarna eller byten som förenar», -tatus = ett 

latinskt suffix för liten, intim eller lokal, (wikipedia.com, 2006). Den svenska översättningen är flertydig och innebär någonting 
gemensamt. Det allmänna/staten/samhället.  

18 CTH, Medialab, bildades efter en fundraisingkampanj med syfte att stödja pågående forskning och utbildning för ökad 
konkurrenskraft, initiera och stödja ny forskning och utbildning inom digitala media, aktivt utveckla och förnya metoder för 
undervisning och lärande 
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2.2 Vald metodansats – Fallstudiebeskrivning 
Att klassificera forskningsmetoder som att vara antingen kvalitativa eller kvantitativa 
är en vanlig åtskillnad. Resultatet av denna avhandling baserar sig på både kvalitativa 
och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder anses ge djupare förståelse för det 
studerade objektet och ge en tydligare helhetsbild än vad kvantitativa metoder gör. 
Dessa ger mer generaliserbara och kvantifierbara data. Kvale (1997) menar att kvalitet 
syftar på arten, beskaffenheten av något. Kvantitet syftar på hur mycket, hur stort, 
mängden av något. Den kvalitativa forskningen har en interaktiv natur (Kvale, 1997). 
Bland de kvalitativa metoderna återfinns informella intervjuer, videoinspelningar, 
workshopar, fallstudie och omvärldsstudier. Skriftliga enkäter samt systemtester står 
för den kvantitativa delen. Observationer kan ses som en både kvalitativ och 
kvantitativ metod. 

Vidare kan man dela in forskningsmetoder i distinktionen mellan att tillhöra 
objektiva kontra subjektiva metoder. Detta kan dock betraktas som kontroversiellt och 
jag väljer att i stället följa den distinktion som Michael D. Myers (2005) ger i sitt 
filosofiska perspektiv. Han menar att all forskning baseras på något underliggande 
antagande kring vad som är giltig forskning samt vilka forskningsmetoder som är 
gångbara. Vidare delar han in kvalitativ forskning i följande tre kategorier19: 
positivistisk (positivist), tolkande (interpretive) samt kritisk (critical) (se Figur 4). 

Figur 4. Figuren baserar sig på  Myers (2005) distinkrion av forskningens underliggande 
filosofiska antaganden 

Myers (2005) menar att valet av kvalitativ forskningsmetod är oberoende av vilken 
underliggande filosofisk position som använts. Som exempel ges att fallstudier kan 
vara positivistisk, tolkande eller kritisk på samma sätt som aktionsbaserad forskning 
kan vara positivistisk, tolkande eller kritisk. Han ger även exempel på fyra kvalitativa 
forskningsmetoder: aktionsforskning, fallstudier, etnografiska studier samt Grounded 
Theory (GT). 

Denna avhandling är, som tidigare nämnts, främst en betraktelse gjord i efterhand 
och en analys av ett redan avslutat projekt. De metoder som jag använt mig av i 

                                                
19 M. D. Myers refererar här till: Orlikowski, W.J. & Baroudi, J.J. »Studying Information Technology in Organizations: Research 

Approaches and Assumptions», Information Systems Research (2) 1991, pp. 1-28. 
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arbetet med att sammanställa detta är därmed inte alltid desamma som de metoder 
som användes inom [demos]-projektet. Ett exempel på en fungerande sådan metod, 
för att i efterhand beskriva någonting, är fallstudiebeskrivning. Det är denna metod 
som jag valt att använda mig av i arbetet med att sammanställa [demos]-projektet.. 
Data har efterhand samlats in och analyserats. Ur detta kan man utveckla nya teorier 
kring kommunikation och tjänster inom mobil teknik vilket sker i ett kontinuerligt 
utbyte mellan datainsamlande och analys (Myers, 2005). 

Fallstudier kan sägas vara en väl etablerad metod och återfinns inom många olika 
discipliner (ex. antropologi, historia, sociologi samt psykologi). De filosofiska 
grunderna kommer ur ett kvalitativt forskningsparadigm snarare än från ett 
kvantitativt. Enligt Merriam (1994), lämpar sig kvalitativa fallstudier särskilt väl för 
att utöka kunskapsbasen. Fallstudier som tillvägagångssätt är, anser Merriam, ofta den 
bästa metoden för att tackla problem där man måste ha stor förståelse innan man kan 
förbättra praktiken. En kvalitativ fallstudie är en intensiv och holistisk beskrivning 
och analys av ett begränsat fenomen (Merriam, p. 11, 1994). En fallstudie kan även 
delas in i att vara antingen beskrivande, tolkande, värderande eller en kombination av 
flera. Jag har valt att genomföra en beskrivande och tolkande fallstudie. 

Jag har valt fallstudien som metod då den kan ses utgöra en form av vetenskaplig 
metod, (Merriam, 1994), vilken kan rymma både ett ämnesteoretiskt och ett filosofisk 
perspektiv. Man kan både utveckla och pröva en teori. Enligt Merriams synsätt så 
definieras fallstudier utifrån ett kvalitativt perspektiv som avgör vilka metoder och 
tekniker som är lämpligast för just det specifika tillfället. Jag har valt att följa 
Merriams indelning och arbetssteg för en fallstudiebeskrivning som en kvalitativ 
metod.  

Först bör man definiera ett forskningsproblem och välja ett fall. Detta är enligt 
Merriam beroende på ett flertal egenskaper hos forskaren, denne är det viktigaste 
instrumentet för insamling och analys av information. Då denne bestämt sig för att 
bedriva en viss typ av forskning så måste man avgränsa och välja ett fall. Därefter kan 
man ringa in forskningsproblemet och forskningsfrågan. Det är forskarens världsbild 
och livssyn som påverkar hela forskningsprocessen (Merriam, 1994). Till skillnad 
från kvantitativa undersökningar vilka strävar efter att pröva en teori, så skapar 
kvalitativa fallstudier teori. Ur detta hänseende är forskarens tidigare erfarenheter 
samt teori och litteraturgenomgång av yttersta vikt för fallstudien. I en kvalitativ 
fallstudie prövas inte teorier utan teorier utvecklas. Litteraturgranskning används för 
att formulera problem snarare än att pröva teorier (Merriam, 1994).  

Nästa steg är att samla in information. Det är inte ovanligt att använda sig av 
etnografiskt inspirerade metoder och tekniker för att samla in information i en 
kvalitativ fallstudie. Dessa metoder har sina rötter inom antropologin där forskare 
tillbringar en stor del av sin tid ute på fältet. Man observerar deltagarna ur ett 
inifrånperspektiv, vilket innebär att man ska försöka se på världen på det sätt som de 
man observerar ser den. Man eftersträvar ett perspektiv inifrån, en subjektiv 
ståndpunkt (Barbosa Da Silva, 1996). Etnografi är, bör uppmärksammas, inte enbart 
observation utan en sammansättning av kunskap, teori och en samling tekniker. 

Nedan följer ett urval av de metoder och tekniker som kan användas vid 
insamlandet av information i en fallstudie. Detta urval baserar sig på det val av metod 
och teknik som jag som forskare oftast själv använt mig av och som påverkar mina 
egna metodval. 

2.2.1 Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod 
Man bör, enligt Merriam (1994, s 22), »skilja mellan surveyforskning som genre och 
hur man använder surveyundersökningar för att samla in information». 

En mer strukturerad intervjuundersökning i sju steg föreslås av Kvale (1996). Dessa 
steg är: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Han menar på att en fördel med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. 
Det finns ingen standardteknik, inga regler för en intervjuundersökning som bygger 
på icke standardiserade kvalitativa intervjuer. Däremot förekommer vissa standardval 
av metoder vid de olika stadierna. Frånvaron av i förväg bestämda regler ger 
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intervjuaren stor möjlighet att utveckla sin kunskap, insikt och intuition (Kvale, 
1996). Tematisering leder till att man tar reda på vad man ska undersöka. Det kan 
vara att testa ett antal hypoteser.  

2.2.2 »Think aloud protocols» för test av ett system 
Ett bra sätt att studera användbarheten av system eller program är att exempelvis 
videofilma testpersoner samt spela in ljud under ett antal testtillfällen. Denna metod 
kallas även verbal protocols eftersom den består av användarens uttalade 
observationer. Med hjälp av sådana tester kan man samla information om hur 
användaren planerar att utföra specifika uppgifter. Dessa kan exempelvis vara: 
• hur bra de förstår symboler och liknande som använts på en webbsida 
• hur de reagerar på och om de förstår systemets output såsom felmeddelanden eller 

animerade smarta agenter och så vidare. 

2.2.3 Triangulering av kvalitativa och kvantitativa metoder 
Att blanda kvalitativa metoder med kvantitativa i en och samma studie benämns 
triangulering. Motivet för detta är att en metods svaghet kan vara den andras styrka. 
Möjligheten att använda flera metoder under datainsamlingen är en styrka hos 
fallstudieforskningen (Merriam, 1994, s 85). Det vanligaste är i dessa samanhang att 
använda sig av enkäter, observationer samt praktiska försök. 
Enkäter  
En fördel med enkäter är att de är relativt billiga att genomföra samt att de svarande är 
bekanta med detta format. En nackdel är att svaranden ofta svarar som denne tror att 
frågeställaren vill att man ska svara. Särskilt då om frågan är något ledande. Det är 
också enbart det man frågar som man får svar på och inga andra åsikter. Därför är det 
mycket viktigt att frågorna formuleras så att man så långt som möjligt undviker detta. 

Det finns två typer av frågestrukturer man kan använda sig av i ett frågeformulär: 
stängda frågor, där svarande ombeds välja ett eller flera alternativ samt öppna frågor, 
där svaranden kan skapa sina egna svar. Fördelen med öppna frågor är att dessa kan 
ge mer detaljerade svar och inte begränsar den svarande. En stängd fråga kan å andra 
sidan hjälpa den svaranden att komma ihåg vilka villkor som finns tillgängliga.  

Via Internet kan man göra direktanslutna (on line) enkäter vilket ytterligare minskar 
kostnaderna. Dessa är dessutom bekväma framförallt för dem som dagligen använder 
datorn som sitt redskap. 
Observationer 
Som ett komplement till intervjuer genomförs inom fallstudier även observationer. Att 
samla in information genom observationer kallas för deltagande observation. 
Intervjuer sker på de platser där det passar eller som man kommer överens om. Detta 
skiljer sig från observationerna vilka sker »på plats». Intervjuer utgör dessutom en 
andrahandsredogörelse medan en observation är en direkt erfarenhet (Merriam, 1988). 
Observationer ger forskaren möjlighet att betrakta vad som sker på plats och i den 
stund det sker.  
Undersökningar - Praktiska försök samt tester 
För att ta reda på eller för att få information om en företeelse eller situation kan man 
genomföra undersökningar i form av praktiska tester. Detta är särskilt användbart i de 
sammanhang där man helt enkelt inte känner till hur och i vilken utsträckning saker 
och ting används eller uppfattas. I stället för att genomföra någon form av 
surveyundersökning vilka snarare ger svaret på hur man uppfattar saker och ting så 
genomför man dessa praktiska test. Låt oss säga att man vill undersöka vad en grupp 
användare tycker om en produkt. Då kan man givetvis ställa frågor om vad de tycker 
om denna, men mer givande kan då vara att låta dem använda produkten och 
samtidigt i användning utvärdera om produkten fungerar som förväntat. Dessa försök 
kan även kompletteras med intervjuer eller enkäter.  
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Vid olika designsammanhang är det inte ovanligt att man genomför någon form av 
tester. Ofta arbetar man i olika steg och startar med mockups och prototyper vilka 
genom testning stegvis förfinas. 
Systemtestning, betatestning 
Ett vanligt sätt för att testa system eller programvara är att ge så många personer som 
möjligt tillgång till den. En av de största (och tidigaste) testerna som genomförts, som 
ett exempel på detta, är betatestningen av Microsofts Windows 95. Runt 400 000 
användare världen över fick en tidig version av operativsystemet att utvärdera. 

2.3 Att göra en fallstudiebeskrivning av [demos]-projektet 
Balansen mellan handling och reflektion var ett viktigt inslag i [demos]-projektet samt 
utvecklingsarbetet inom Studio[12-21] vilket bedrivs med reflektion i handling, vilket 
innebär att man använder sig av ett flertal datainsamlingsmetoder vilka ofta även 
återfinns i den kvalitativa fallstudien. Detta för att nå ökad förståelse och möjlighet att 
tolka observationer av skeenden samt företeelser (Merriam, 1994). Med hjälp av en 
fallstudie kan man även både utveckla och pröva en teori. Urvalen av 
undersökningsenheter kan göras på olika sätt och man kan använda sig oftast av både 
kvantitativ och kvalitativ information (Merriam, 1994). Detta gör man genom att 
anpassa behovet av metod till situation och kontext. Däremot utgår man inte alltid 
från att det finns en situation eller liknande att studera för att exempelvis förbättra 
praxis. Oftare deltar man i aktiviteter som kräver att man skapar sig en förståelse av 
den kontext som man verkar inom. Det arbetssätt som använts i studions projekt är det 
där reflexion sker både under tiden som man genomför projektet eller andra aktiviteter 
(reflexion i handling) och efteråt då man analyserar det inträffade. Därutöver har jag 
valt att går utanför den definition av en fallstudie som anses inrikta sig på en specifik 
situation eller företeelse, genom att jag snarare studerat ett flertal situationer för 
jämförande studier.  

Ett flertal av de tekniker som man använder för att samla in information och 
kunskap stammar från antropologin. Ur denna har etnografi utvecklats. Merriam 
(1994, s 37) beskriver en etnografisk fallundersökning som »något mer än en intensiv, 
holistisk beskrivning och analys av en social enhet eller företeelse. Det handlar om en 
sociokulturell analys av den enhet som studeras. En inriktning på den kulturella 
kontexten är vad som skiljer den här typen av undersökningar från annan kvalitativ 
forskning».  

Bland de kvalitativa metoder och verktyg som använts inom [demos]-projektet samt 
i min fallstudiebeskrivning återfinns informella intervjuer, videoinspelningar, 
workshopar och omvärldsstudier. Även kvantitativa undersökningar finns med i form 
av skriftliga enkäter samt systemtester. De observationer som skett under projektets 
gång kan därför ses som en både kvalitativ och kvantitativ metod. 

Forskarens kunskap och förkunskaper är i sig en påverkande faktor på resultatet. 
Enligt Merriam kan man se forskaren som det viktigaste instrumentet för insamling 
och analys av information (1994, s 65). Att göra en fallstudiebeskrivning av ett 
projekt som man varit delaktig i är en delikat uppgift. För min egen del ligger 
problematiken i att ikläda mig rollerna som projektledaren och forskaren i en och 
samma avhandling. Det självupplevda kan tas för givet och därmed inte nämnas eller 
ens få det fokus som det borde ha. Att kritiskt granska och objektivt analysera är 
problematiskt i detta läge. Det kräver en god struktur i berättandet vilken i sig inte är 
självklar då rollerna och den egna betraktelsen vävs samman till en helhet.  

Med dessa roller går beskrivningen, analysen och tolkningen delvis ihop. I 
beskrivningen av [demos]-projektet i det empiriska kapitlet, vävs projektledarens 
roller ihop med insamlandet av material av forskaren då detta skett samtidigt och 
utifrån den dubbla rollen. Det är svårt, om inte omöjligt, att dra en tydlig skiljelinje 
emellan dessa. Frågan är om det är önskvärt och om man i så fall uppnått motsvarande 
resultat. I det beskrivna projektet valdes tekniker oftast utifrån ett etnografiskt 
perspektiv. Eftersom jag dessutom deltog i projektet som projektledare stämde detta 
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även väl med min betraktelse i efterhand då jag ju kan sägas ha fått med ett 
inifrånperspektiv.  

I det inledande skedet av projektet var jag inte direkt inblandad i projektledningen. 
Jag genomförde då en hel del datainsamling för att studera och analysera projektets 
första fas. Under systemutvecklingsfasen av prototypen startade jag arbetet med att 
successivt föra tillbaka projektet till studion och inleda den första testperioden av 
prototypen. Det var under dessa två sista faser som jag fick ett inifrånperspektiv och 
kunde välja metoder och verktyg i själva projektet. 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod  
De intervjuer som genomfördes i [demos]-projektet följde till stor del de 
rekommendationer som Kvale (1996) ger. Tematisering leder till att man tar reda på 
vad man ska undersöka. Det kan vara att testa ett antal hypoteser. [demos]-projektet 
har främst använt sig av surveyundersökningar i form av intervjuer och enkäter för att 
samla in information. I projektets senare del gällde det främst att testa och undersöka 
en »upplevelse» av systemet samt undersöka om man ansåg att det kunde vara ett stöd 
för de demokratiska processer som fanns identifierade. Då intervjuerna planerades 
togs det hänsyn till vilka elever som kunde intervjuas samt hur man skulle gå tillväga. 
Antalet intervjuer skiftar oftast beroende på vilka resurser och vilken tid som finns att 
tillgå.  

Då första testperioden av en utvecklad systemprototyp startade inleddes även en 
serie utvärderingar. Dessa gjordes som informella intervjuer. Den första i denna serie 
byggde på kvalitativa tankar, åsikter och synpunkter från fyra elevrepresentanter. 
Denna följdes senare upp av telefonintervjuer med ett tjugotal elever. Detta skedde 
redan under den första veckan som systemet testades, för att fånga upp det ››första 
intrycket›› av prototypen.  

Efter att testperioden av systemet avslutats genomfördes ytterligare ett antal 
gruppintervjuer. Frivilliga elevrepresentanter samlades från olika grupperingar på 
skolan och man samtalade med dem om deras upplevelser och åsikter rörande 
testperioden och systemet. Samtalen videofilmades i stället för att bara spela in via 
bandspelare. Man hoppades genom detta även kunna utläsa ur materialet hur 
relationerna och eventuella spänningar var inom grupperna.  

Antalet elever som intervjuades var beroende av tid och deras schemaläggning samt 
vilken intervjuteknik som valdes. Enligt Kvale (1997) är svaret på frågan »Hur många 
intervjupersoner behöver jag?» att man ska intervjua så många som behövs för att ta 
reda på svaret. Det främsta syftet för projektet var att ta reda på »det första intrycket» 
samt senare utvärdera upplevelsen av hela testperioden. Därför var både antalet 
intervjuade samt teknik skiftande beroende på tillfälle och resurser. 

Intervjuer användes främst för att komplettera gjorda enkäter och observationer och 
för att söka efter eventuella »dolda uppfattningar». Dessa skedde därför främst i 
projektets senare del.  

2.3.2 »Think aloud protocols» för test av ett system 
Jag tar upp denna metod i detta sammanhang då denna typ av tester är mycket bra 
under prototyparbete för att fånga eventuell problematik vid användandet av ett 
system. Liknande moment togs emellertid bort då det att komma in i skolan och 
»störa» lektionerna var något som man ville undvika. I stället genomfördes de 
informella intervjuerna, som beskrivits tidigare i detta kapitel, med en mindre grupp 
deltagare samt ett flertal kompletterande telefonintervjuer. Förhoppningen var vid 
planeringen av detta att kunna studera och analysera hur pass väl prototypen svarade 
upp till användarnas ursprungliga designtankar. 

2.3.3 Triangulering med hjälp av enkäter och praktiska försök 
[demos]-projektet samt jag som »forskaren» har, förutom de kvalitativa metoder som 
diskuterats ovan, även använt traditionella kvantitativa metoder. Under projektets 
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förstudiefas genomfördes ett antal undersökningar för att studera och samla in 
information om projektets målgrupper samt kontext. Jag har även använt mig av 
kvantitativa metoder då jag i efterhand har samlat in material och åsikter på 
systemprototypen som ett komplement till de kvalitativa metoder som tidigare 
nämnts. Det som jag då främst använt mig av är enkäter samt praktiska försök.  
Enkäter 
I [demos]-projektets förstudiefas genomfördes en enkätundersökning som vände sig 
till kommunpolitiker i Växjö  för att ge en klarare bild av deras IT vanor. Dessa 
kompletterades även med praktiska tester, se nedan.  

Det gjordes även en enkätundersökning kring ungdomarna och deras förhållande till 
mobiltelefonen. Senare, under projektets analysfas, för att verifiera resultatet från de 
informella intervjuer som gjorts under försöksperioden användes traditionella 
skriftliga enkäter. 

Då enkäterna förbereddes användes följande »tumregler»: 
• »Lagom» storlek på formuläret. Det är viktigt att göra det så lätt som möjligt att 

svara på frågorna. Detta ökar chanserna att få fullständigt ifyllda formulär tillbaka 
samt att fler besvarar dem. Genom att göra dem kortfattade är även chansen att 
kvalitén på svaren blir högre då den svarande inte hinner tröttna på att skriva. 

• Tillhandahåll anonymitet. Man tenderar att svara mer ärligt samt att ge mer 
detaljerade svar om man får vara anonym. 

• Konsekvent struktur. En inkonsekvent struktur, som olika nivåindelning av 
skalor eller kryssrutor, skapar förvirring och ger ett sämre resultat som följd. 

• Inga stötande frågor. För att undvika att den svarande får en negativ attityd till 
testen är det viktigt att undvika frågor vilka kan upplevas som förödmjukande. 

För att undvika att de svarande svarade som man trodde att frågeställarna ville valde 
man att skapa enkäter där man blandade stängda frågor med öppna frågor. Avsikten 
var att med de stängda frågorna hjälpa  de svarande på traven med att komma ihåg 
vilka alternativ som fanns tillgängliga. De öppna frågorna ger möjligheten att svara 
mer detaljerat och obegränsat samt i vissa fall även ge en motivation som ett 
komplement till »det stängda» svaret. 

Målgruppen var gymnasieelever. Dessa nåddes enklast via den gemensamma 
portalen Kärnhuset. Enkäterna annonserades ut på denna portal. Man kunde ladda ned 
dem som filer, vilka kunde fyllas i på datorn eller skrivas ut och fyllas i vid ett senare 
tillfälle. Inlämnandet skedde sedan till den lokala styrelsen på skolan. Allt deltagande 
var frivilligt.  

De resultat som framkom i enkäterna finns beskrivna i det empiriska kapitlet som 
beskriver [demos]-projektet. 
Observationer 
I projektet valdes direkta observationer bort då detta inte var genomförbart. 
Anledningen var inte i första hand att man inte skulle störa det dagliga arbetet i 
skolan, utan snarare på att användningen av systemet inte var knuten till en specifik 
plats eller ett visst tillfälle. Syftet med systemet var dessutom att kunna svara och 
skicka sms på sin »fria tid». Exempelvis kunde det vara då man exempelvis »bara 
väntade på bussen» vilket medförde att det inte fanns en specifik plats att observera 
utifrån. 

Däremot kan man säga att jag genom mitt eget deltagande som projektledare, med 
det inifrånperspektiv som detta gav mig, ständigt genomförde ett slags observationer. 
Ett bra hjälpmedel i detta var den dagbok (loggbok) som jag skrev under projekttiden. 
Särskilt användbart har den varit i mitt nuvarande arbete med att beskriva projektet 
och analysera ur ett både inifrån- och utifrånperspektiv. 
Praktiska försök/tester  
Ett praktiskt försök för att kontrollera de förtroendevaldas vanor och inställning till 
användandet av sms-tjänster gjordes tidigt i projektets förstudiefas. Denna baserade 
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sig på en enkätundersökning. Anledningen till detta försök var att se hur det förhöll 
sig med målgruppens sms-vanor i verkligheten.  

En sms-fråga formulerades som en fråga från en intresserad väljare. Denna fråga 
skickades ut som ett sms till ett antal politiker. Senare följdes sms-frågan upp med en 
enkät som skickades till berörda politiker.  Syftet med denna enkät var främst att 
analysera orsaken till det stora svarsbortfallet. 
Systemtestning, betatestning 
För att nå ut till så många användare som möjligt kopplades [demos]-prototypen ihop 
med gymnasieskolans portal, Kärnhuset. För att delta i testen registrerade man sitt 
intresse via hemsidan. Testperioden föregicks även av att deltagarna gavs instruktion 
och handhavandehjälp. Projektet hade ett flertal personer på plats på skolan som 
kunde hjälpa till samt svara på frågor under startdagen. 

Under testperioden var det nödvändigt med olika typer av dokumentation. En 
driftlogg skapades för att kunna analysera samt spåra systemaktiviteter. Systemet 
lagrar dessutom all information om sms-trafiken i en databas vilket i sig kan sägas 
vara en bra dokumentation för senare analys. Då frågor skulle skickas ut hjälpte 
projektgruppen även till med att formulera och sända ut dessa. 
 

2.4 Inre validitet och trovärdighet 
Både kvantitativa och kvalitativa metoder kan kritiseras. En svaghet som kvantitativa 
metoder anses ha är att de saknar en djupare förklaringsdimension vilket jag anser 
behövs för att förklara designprocesser. I denna studie vore det problematiskt att 
kvantitativt mäta de olika visioner som de inblandade kan ha haft. Likaså gäller detta 
då man försöker mäta användarnas upplevelse av systemet och dess påverkan på 
demokratiska processer. Därför har kvantitativa enkäter i studien kompletterats med 
intervjuer. De kvalitativa metodernas svagheter syns främst då forskningsprocessens 
frågeställningar, syften och formuleringar förändras under arbetets gång. En kritik är 
att detta arbetssätt är utelämnat till forskarens godtycke där en subtil tolkning kan 
tyckas få ett alltför stort utrymme. 

Insamlandet av information genom intervjuer och enkäter har jag som forskare 
deltagit i och varit delaktig i utformningen av. Detta ingick även i [demos]-projektets 
utvärderingsfas. Insamlandet skedde också i samarbete med ett 
demokratiforskningsinstitut20 där de inblandade besitter stora kunskaper om projektets 
demokratiska kontext vilket har varit till en ovärderlig hjälp vid skapandet av frågor 
samt sammanställning och analys. De har även skrivit ett flertal av projektets 
rapporter. 

En problematik med fallstudier är att kunna lita på tidigare forskningsresultat, att 
kunna lita på att de rapporter man läser innehåller korrekt information. Insamlandet i 
denna fallstudie har inneburit att studera och tolka ett skeende (projektets) där man 
även varit delaktig. Trovärdigheten av källan och det insamlande materialet kan därför 
ses som hög. Svårigheterna ligger snarare i tolkningen och analysen av detta material. 

Merriam (1994) ger förslag på sex grundläggande strategier för att säkerställa den 
inre validiteten: 
1. Genom att man använder flera forskare, flera informationskällor och flera 

metoder, dvs. triangulering.  
2. Deltagarkontroll anges av Merriam även som ytterligare en strategi. Man låter de 

personer som gett informationen se efter och kontrollera vilka beskrivningar och 
tolkningar som gjorts.  

3. Observationer bör göras under en längre tid eller upprepande beroende på 
situation eller miljö.  

4. Genom att be kollegor eller andra inblandade att ge sina kommentarer och syn på 
resultatet efter hand som det kommer fram skapar man en »horisontell» 
granskning och kritik. 

                                                
20 ID, Institutet för lokal och regional Demokrati, Växjö 
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5. Deltagande tillvägagångssätt skapas genom att man involverar de personer som 
studeras i alla skeden av forskningen »från begreppsbildning till utformning av 
slutrapporten». 

6. Genom att explicit uttrycka sina utgångspunkter, antaganden, världsbild och 
teoretiska perspektiv vid starten av undersökningen så klargörs de skevheter som 
forskaren kan ha med sig i undersökningen 

Genom att ha en ambition att uppfylla ett flertal av ovanstående punkter skapas det 
inre validitet. Detta har i [demos]-projektet främst skett genom att förutom mitt eget 
deltagande har det i projektets senare del även deltagit forskare från det pedagogiska 
ämnet samt den tidigare nämnda demokratiforskaren. Ett flertal kompletterande 
insamlingsmetoder som intervjuer, enkäter samt observationer har använts dvs. 
triangulering av kvantitativa och kvalitativa metoder. I [demos]-projektet deltog också 
den lokala styrelsen i ett nära samarbete. Frågeställningar skapades genom 
workshopar och resultat presenterades och diskuterades på möten. Deltagandet i både 
designprocessen och utvärderingen av denna har varit hög och involverade både 
användare, projektledning och forskare. 

Kan resultatet upprepas? Detta handlar reliabiliteten om. Merriam (1994) menar att 
i vilken utsträckning det finns ett sammanhang eller logik i ens resultat, kan stärkas 
genom att man: 
• klargör vilka utgångspunkter och vilket teoretiskt perspektiv som styrt 

undersökningen 
• använder sig av triangulering 
• och i detalj beskriver hur studien genomfördes samt hur man fått fram slutsatserna 

från den tillgängliga informationen. 
Begränsningar med ett kvalitativt angreppssätt är frågan om en annan forskare kan 
komma till samma slutsatser. Även om de använder sig av samma material så har 
situationer förändrats. Omkringliggande påverkan och de studerades ökade kunskap är 
inte densamma då tid förflutit mellan de olika studierna. Forskaren själv har även hon 
en stor påverkan på tolkningen av materialet. Därför är det viktigt att i inledningen av 
en studie påvisa vilka erfarenheter och andra påverkande faktorer som tolkningen 
baserar sig på. I det avslutande kapitlet i denna avhandling diskuterar jag vidare hur 
arbetet i projektet påverkats av de olika roller som jag antagit. 
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3  Teoretiskt ramverk samt denna 
avhandlings begreppsbestämningar 
Detta kapitel beskriver det teoretiska ramverk som ligger till grund för de 
frågeställningar som tidigare presenterats. För att kunna följa med i denna 
avhandlings begreppskontext ges en sammanfattning i detta avsnitt. Förhoppningen är 
att kunna ge läsaren en inblick i de begrepp samt områden som avhandlas. 

3.1 Inledning 
Denna avhandling handlar i mångt och mycket om resultatet av praktikbaserad 
forskning. Mitt deltagande i ett flertal projekt inom Studio[12-21] som projektledare, 
systemerare/utvecklare och/eller användare gör att jag befinner mig i gränslandet 
mellan att betrakta och att deltaga. Kring detta gränsland finns dessutom en väv av 
digitala media. Utifrån detta inifrånperspektiv reflekteras kring mobila tjänster som ett 
hjälpmedel i demokratiska processer samt designprocessens betydelse för resultatet. 
Snart möter man då problem med de skiljelinjer som går (eller inte går) mellan den 
egna erfarenheten, forskarämnet, avhandlingens problemställning samt deltagandet i 
projektet – det studerade objektet. Den egna erfarenheten och bakgrund som man som 
forskare bär, för med sig en teorisyn och metoder vilka sammanstrålar med de 
metoder och teorier som man även har i sitt nuvarande verksamhetsområde (se Figur 
5). Någon kanske kallar detta att arbeta tvärvetenskapligt, jag skulle vilja tillägga att 
ett sådant arbetssätt även kan sägas vara multidisciplinärt digitalt. Man deltar i 
aktiviteter som påverkar omvärlden samtidigt som man beskriver dessa för omvärlden 
(Laurillard).  

Figur 5 Syften, metoder samt teorier skär igenom de olika vetenskapsfälten och är till stora delar 
gemensam inom flera områden. Figuren beskriver även hur dessa påverkas av omkringliggande 
erfarenheter, forskningsområde samt ämne. 

Jag har funnit att alla delar påverkar varandra och att det ingår bitar av dem i flera av 
de övriga områdena. Den innersta nivån representeras av det objekt som är studiens 
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fokus. I detta fall är det [demos]-projektet. I denna avhandling görs en 
fallstudiebeskrivning av projektet. Avhandlingen i sig är även en del av och 
representerar kärnan inom mitt forskningsområde. Samtliga områden har sina egna 
men framförallt ett flertal metoder och teorier vilka är gemensamma. Syfte finns ett 
för varje område vilket i sin utformning är preciserat för att passa in i respektive 
sammanhang. För mig som aktör inom dessa områden är det vad de har gemensamt 
som är tongivande och som följer med mitt arbete in i de olika områdena. 

Vad jag vill visa med ovanstående figur är den sammanflätning som sker mellan en 
forskares erfarenheter och den miljö som hon verkar inom. All erfarenhet bärs av 
aktörerna i den omgivande kontexten. Val av metoder och tolkningar påverkas även 
de av tidigare erfarenheter och verksamhetsområde. 

I fallstudiebeskrivningen har jag till min hjälp i denna avhandling valt att ta spjärn 
främst i teorier inom områden som Participatory Design (PD) och kollektiv design, 
Interaktionsdesign samt ämnesområdet beteendevetenskap. Mina egna erfarenheter 
genom tidigare arbete med interaktionsdesign, systemutveckling, projektledning samt 
undervisning har även de påverkat den teoretiska ansatsen. 

Relativt nyligen har jag även upptäckt, för mig nya, intressanta synsätt att relatera 
mitt eget arbete till och getts en terminologi för dessa hos vetenskapsteoretikerna som 
Bruno Latour och Donna Haraway. Mitt arbete med att sätta mig in i detta har 
dessvärre enbart nyss startat. Så, för att lättare relatera till teorietiska grunder har jag 
valt att fokusera mig på ovan nämnda mer traditionella teorier. 

Området där Studio[12-21] bedriver sin forskning, och där jag idag är verksam, 
beskrivs ligga i skärningspunkterna mellan ungdomskultur, crossmedia, demokrati 
och deltagarkultur.  Det teoretiska ramverk man kan använda sig av för att förstå detta 
område är av flervetenskaplig karaktär. Inom studion betonas emellertid särskilt de 
två relativt nya disciplinerna interaktionsdesign och teknovetenskapliga studier 
(STS21) vilka kommit att spela en stor roll för karaktären på den forskning som 
bedrivs. Konkreta utvecklings- och designprojekt kombineras med såväl 
flervetenskapliga studier som reflektion i handling. 

Jag kan också sägas vara färgad av min beteendevetenskapliga bakgrund. Detta 
tillsammans med ett tekniskt kunnande och teknikförståelse har gett mig en god 
inblick i de perspektiv som diskuteras främst inom människa-dator-interaktion 
(MDI22). Ett annat teoretiskt ramverk som jag använder för att relatera vad och var i 
designprocessen jag befinner mig är Model-View-Controller 23konceptet (från 
Smalltalk-80). Utvecklat som ett stöd och synsätt inom programutveckling och även 
ett grundläggande paradigm inom objektorienterad systemdesign. 

Allt oftare har jag den senaste tiden reflekterat över hur väl detta paradigm stämmer 
överens med ett flertal synsätt och resultat som diskuterats inom design- och 
beteendevetenskaperna. Det finns paralleller och likheter vilka alla kan modelleras 
med hjälp av MVC konceptet. 

Jag kommer i detta avsnitt inleda med att diskutera kring nyckelbegrepp som synen 
på människan och hennes roll som deltagare eller enbart mottagare av 
designresultatet. Därefter följer en sammanfattning av de designteorier som här valts 
att ta fasta på.  

3.2 Bakgrund – synen på människan och kulturbegreppet 
För att visa på likheter mellan beteende- och designvetenskaperna diskuterar jag i 
detta avsnitt vår syn på människan och dess utveckling. Ur detta har designteorierna 
utvecklats till att inte enbart se människan som »brukaren» utan även som »den 
deltagande designern». Jag inleder med en betraktelse av den historiska utvecklingen 
genom att betrakta synen på barnet eller ungdomarna. Genom denna utveckling kan 
därefter kulturbegreppet härledas. Detta formar vårt sätt att arbeta med ungdomar och 
formar även dagens och gårdagens ungdomskultur. Jag tar även upp ytterligare 

                                                
21 eng. STS - Science and Technology Studies 
22 eng. HCI – Human Computer Interaction 
23 förkortas MVC 
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begrepp som tas hänsyn till vid arbetet inom detta område. Orsaken till detta fokus är 
främst att dessa ligger inom det för avhandlingen studerade området. Det beskrivna 
objektet [demos]-projektet utspelar sig i kontexten ungdomar, skola samt studio [12-
21]’s inriktning att arbeta med ungdomar utifrån ett underifrånperspektiv. 

3.2.1 Ungdomar, skolan och kulturbegreppet 
Vår syn på människan har utvecklats ur det naturvetenskapliga synsättet där 
människan sågs som en naturvarelse. Humanvetenskapen såg henne som en bildad 
varelse med egna tankar och kunskaper. Samhällsvetenskapen, den yngsta av dem, ser 
människan som en social varelse. I denna har även pedagogiken sina rötter. 

Ursprungligen sågs barnet som en liten vuxen. Barn levde tillsammans och arbetade 
med de vuxna. Under industrialismen blev barn och vuxna mer separerade och 
särskilda. Konfirmationen kan ses som ett exempel på detta. Man såg den som en 
övergång från barn till vuxen. Denna uppdelning har med tiden blivit alltmer tydlig. I 
dag ser man snarare barndomen som en slags förberedelsefas. Barnet anses ha en total 
brist på försörjningsinsats och ett större ansvar läggs därmed på föräldrarna i deras 
egenskap som fostrare.  

För snart 25 år sedan publicerades under titeln Fifteen Thousands Hours. Secondary 
schools and their affects om children resultatet av en forskningsstudie i England. 
Femtontusen timmar står för den tid som barn vistas inom institutionerna förskola, 
grundskola och gymnasieskola. Resultatet av studien visade på både positiva och 
negativa effekter. Vad som dessutom tydligt framkom var att åren i skolan spelar en 
mycket stor roll för den enskilde individens framtida möjligheter i livet. Dagens skola 
som vi upplever den, har omorganiserats för att ge varje unik elev en chans att få 
utvecklas baserat på de egna förutsättningarna. Man har idag insett att kollektiva 
lösningar i skolan inte ökar dessa chanser. Man ser inte längre barn som små vuxna 
utan som unika individer med förutsättningar att utvecklas och växa. Man kan inte 
heller betrakta ungdomar som vuxna i bemärkelsen »att vara vuxen» i betydelsen att 
vara stelnade i sitt sätt att vara, utan de är fortfarande påverkbara. I och med ett större 
deltagande från föräldrar och elevens eget ansvar för sin personliga utveckling, ställs 
nya krav på det omkringliggande samhället. Vi »fostrar» en generation som är vana 
att ta personligt, aktivt ansvar men har kanske inte alltid hunnit med att möta och 
förhålla oss till detta »nya». Det är dessutom svårt att idag definiera var skillnaden 
mellan barn och vuxen går och vad man menar med »att vara vuxen». 

Runt denna vår betraktelse befinner sig kulturbegreppet. Kulturen är vårt sätt att 
vara, tänka och handla. Man kan kalla det »det sociala lim» som håller ihop ett 
samhälle eller en organisation. Kulturen sitter inte i väggarna utan i huvudet på oss 
som lever i samma kultur, vare sig det är en nation, en organisation, en skola eller en 
familj. Vi socialiseras in i kulturen – vi fostras till att bli exempelvis svenskar, 
medarbetare, medlemmar i en förening och i en familj. Men vi är också delaktiga i 
skapandet av den! Vi kan alltså inte friskriva oss från ansvar för den kultur vi är 
delaktiga i.  

Den grundläggande kärnan inom kulturer är den gemensamma värdegrunden 
(Johansson, 2003). En vanlig modell för att beskriva kulturen är »som en lök med 
olika lager» (se Figur 6). Kulturen kommer enligt Johansson till uttryck i ritualer och 
rutiner som möten, bröllop, »after work», olika grupperingar och vokabulär eller 
ordval. Kulturen bärs av våra förebilder som ett sätt att vara, vad som belönas eller 
via idoler. Det som är lättast att se och upptäcka är symbolerna för en kultur. Det kan 
vara exempelvis genom olika klädstilar, vokabulär, arkitektur, dagböcker och bloggar. 
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Figur 6 Kulturen – kärnan kan vara svår att både se och förstå innan man skalat av de yttersta 
lagren (Johansson, 2003) 

Kulturen syns genom att det man oftast hör talas om är förebilderna och vardagen 
präglas av rutinerna. Det är viktigt att de yttre lagren stämmer överens med kärnan. 
Man kan likna det vid att spelregler (de yttre lagren) och förhållningssätt (kärnan) 
måste stämma överens. Den kultur vi vistas i ger oss bland annat svar på frågorna rätt 
och fel, gott och ont, viktigt och oviktigt (Johansson, 2003).  

Detta syns tydligt i olika »communities» där ungdomar och även vuxna vistas. 
Detsamma gäller för alla typer av företag, skolor och andra typer av organisationer. 

3.2.2 »Rättesnören» i kulturarbetet 
De flesta som arbetar med barn och ungdomar använder sig av olika rättesnören i sitt 
kulturarbete. I Sverige representeras dessa ofta av grundlagen, FN:s barnkonvention, 
grundläggande värden i läroplanen och andra visioner och kännetecken. Detta kan 
tyckas representera de vuxnas värderingar men flertalet normer och värden härifrån 
återkommer även bland ungdomars föreningsliv och grupperingar. 

3.2.3 Begreppet underifrånperspektiv 
I Integrationsverkets rapport Helhetssyn eller underifrånperspektiv ges en 
processutvärdering på den s.k. »Blommansatsningen». Denna satsning rörde åtta av 
landets storstadskommuner och var inriktad på att förbättra segregationstillståndet i 
storstadsregionernas förorter. Ett utdrag ur regeringens direktiv 1997 till dessa 
kommuner lyder: 

»Ett av syftena med satsningen på invandrartäta områden är att utveckla 
metoder som kan motverka och på sikt vända utvecklingen vad gäller den 
tilltagande segregationen. Ur metodutvecklingssynpunkt är det av intresse att få 
jämförbara erfarenheter av insatser som görs i andra kommuner än de i 
storstadsregionerna». 
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I rapporten pekas på problematiken med »riktlinjens dubbla krav på helhetssyn och 
samordning å ena sidan och lokal förankring och metodutveckling å andra sidan». 
Man visar att helhetssyn och central samordning kräver samsyn mellan kommunala 
och statliga organisationer kring prioriterade insatser. Detta i kontrast till att 
beaktandet av ett underifrånperspektiv kräver stort utrymme för lokala föreningars 
samt invånarnas engagemang och initiativ. Att parallellt beakta dessa båda blir svårare 
då dessutom satsningens inriktningar är bestämda i förväg. Slutsatser som kan dras ur 
detta är: 
• Social-kulturella aktiviteter dominerar i underifrån initierade insatser 
• Legitimitetsproblem i underifrån initierade integrationsinsatser 
Inom FN’s program för boende och bebyggelse24 diskuteras tyngdpunkten av ett 
underifrånperspektiv där medborgarinflytandet betonas. Där är utgångspunkten att 
globala målsättningar för en hållbar utveckling måste utgå i arbetet för lokala mål. 

Vad som verkar vara gemensamt med vår omvärlds tolkning av begreppet är att det 
finns både globala och lokala beroenden. Detta oavsett om det handlar om integration 
eller någon annan typ av förändringsarbete. I vissa sammanhang skapar det problem 
då organisationsstrukturer lägger hinder i vägen för genomförandet av arbetet. Detta 
är några av de bilder som finns utifrån omvärldens syn och tolkning av begreppet 
underifrånperspektiv.  

3.3 Roller i designprocessen och dess abstraktionsnivåer 
Betydelsen av den kunskap och kompetens som deltagarna har kan ses som en av de 
viktigaste delarna i en design- eller utvecklingsprocess. I detta avsnitt diskuteras 
designerns roll i designprocessen utifrån de teorier som Löwgren och Stolterman 
bidrar med inom designteorin. De bidrar med en »praktisk designteori» och knyter 
därmed an till en designtradition som kan förknippas med designteoretikern Donald 
Schön och hans begrepp om den reflekterande praktikern (Ehn, 200425). Schön har 
genom studier av olika professionella (arkitekter, jurister, musiker m.fl) kommit fram 
till att de märker hur »situationen talar tillbaka» och då »reflekterar-i-handling». 
Genom detta utvecklas »teorier-i-praktiken».  Löwgren och Stolterman vill hävda att 
»arbetet med att utveckla digitala artefakter har en karaktär som kräver ett nytt 
perspektiv på design – ett reflekterande perspektiv». 

Författarna diskuterar vidare att designens resultat inte alltid beror på medvetna 
designbeslut utan snarare beror på oväntade eller oönskade sidoeffekter. Detta kan 
upplevas mycket negativt om resultatet inte fungerar i den tänkta situationen. 
Löwgren och Stolterman misstänker att designen lider av någon slags kunskapsbrist 
eller begränsningar. Detta leder till att den digitala artefakten upplevs som bristfällig. 
Design är en komplex uppgift. Den är alltid unik och inte en process som kan 
föreskrivas eller ens beskrivas (Löwgren och Stolterman, 2004). De menar att 
normativa ansatser för att lösa detta aldrig kan vara tillräckliga. Det krävs i stället en 
reflekterande hållning. 

Att reflektera betyder att använda kritiskt tänkande då man undersöker sin roll som 
designer (Löwgren och Stolterman, 2004). Man är uppmärksam på sin egen 
designförmåga och på de resultat som man producerar. Det krävs ett kritiskt 
förhållningssätt för att utnyttja befintliga teorier och modeller.  

Det tidiga designarbetet kan delas in i tre övergripande abstraktionsnivåer 
(Löwgren och Stolterman, 2004): visionen, den operativa bilden och specifikationen 
(se Figur 7). Visionen uppstår så snart en designer möter en designsituation. Här kan 
designerns tidigare erfarenheter spela stor roll om situationen påminner om eller 
liknar något som denne tidigare mött. Den är, enligt författarna, inte ett resultat av ett 
medvetet och överlagt beslut utan uppstår intuitivt. Visionen är designerns första 
organiserande princip.  

 

                                                
24 World Urban Forum 
25 Företal »Den reflekterande interaktionsdesignern» till boken Design av informationsteknik (Löwgren och Stolterman, 2004) 
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Figur 7 Designprocessens tre abstraktionsnivåer enligt Löwgren och Stolterman (2004) 

Nästa steg är att designern utvecklar en första konkretisering av visionen, en operativ 
bild. Den utvecklas från diffusa skisser eller bilder till att anta en mer och mer fast 
form. Den blir »en stabil utgångspunkt för det fortsatta arbetet». Denna operativa bild 
kan och bör förändras under arbetets gång. Man möter nya förutsättningar och 
restriktioner. »Den förändras och förhoppningsvis förädlas på så sätt att den blir mer 
och mer stabil, och mer och mer fullständig och detaljrik». Upplevelsen av ett ökat 
avstånd mellan vision och operativ bild kan, enligt Löwgren och Stolterman, bero på 
att den operativa bilden blir påverkad av rådande förutsättningar och måste anpassas 
och dels att visionen förändrats. En förändrad förståelse för designsituationen ger 
också nya idéer om vad som kan vara den bästa lösningen. Den operativa bilden 
förvandlas mer och mer till en konkret modell. Med »att vara operativ» menar 
författarna att den har en explicit form som går att gestalta, manipulera samt simulera 
och kommunicera med. 

Den operativa bilden förfinas alltmer och blir snart en specifikation av produkten. 
Med en specifikation kan man starta konstruktionen av artefakten. Under arbetets 
gång uppstår ett flertal mindre designprocesser då nya krav eller möjligheter 
uppkommer. Dessa i sin tur kan beskrivas enligt ovanstående sätt. Löwgren och 
Stolterman (2004) menar att det är en fullständigt dynamisk process. Man menar med 
detta att alla delar i processen påverkar de övriga kontinuerligt. »Visionen påverkar 
den operativa bilden som hela tiden konfronteras med designsituationen och så 
vidare» (Löwgren och Stolterman, 2004).  

Att utforma digitala artefakter är ett designarbete säger Löwgren och Stolterman. 
Denna studie beskriver utvecklingen av en digital artefakt – det SMS-baserade 
systemet som ett stöd för demokratiska processer. Författarna hävdar att det både är 
nödvändigt och fruktbart att betrakta denna utveckling som en designdisciplin. De 
påpekar att den grundläggande frågan är vilken slags kunskap som designern behöver. 
De skisserar kunskapsfältet interaktionsdesign. Dessa teorier kan ses som applicerbara 
även då rollerna inte är renodlade. Detta kan ge ett stöd i diskussionen kring – 
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forskarens olika roller. Vilka roller som en forskare eller designer kan ta kan även 
sägas vara beroende av den bakgrund och erfarenhet som denne har.  

Designprocessens tre abstraktionsnivåer enligt Löwgren och Stolterman används 
även i fallstudiebeskrivningen av [demos]-projektet som en intern abstraktionsnivå för 
analys. Här använder studien sig av dessa abstraktionsnivåer, för att jämföra de olika 
fasernas intention och resultat, som en beskrivningsmodell. Denna 
beskrivningsmodell förklaras närmare i slutet av detta kapitel. 

3.4 Participatory Design – Kollektiv design 
Participatory design (PD) kan förklaras som en händelse som sker inom en 
deltagarkontext. Man kan i design även inkludera planering. PD:s rötter kan spåras 
tillbaka till 1960 och 1970-talets skandinaviska arbete med fackförbund. Dess 
föregångare inkluderar även aktionsforskning och Sociotechnical Design. Konceptet 
kollektiv design dök upp i början av 90-talet för att särskilja och karakteriserade 
därmed ytterligare en dimension av PD (Granath 1991, 1993). Utvecklingen av 
metoder under denna period fokuserades på de inledande skedena av designprocessen 
(programmeringen). Man skapade avancerade metoder för att samla in data och 
systematiserade dessa med hjälp av program och scheman. Under denna tid var 
experten den som ofta representerade den anställde. En bra expert ansågs ha förmågan 
att lyssna på alla inblandade och därefter överföra denna information på lösningar 
som alla deltagare kunde acceptera. Då marknaden globaliserades och mer avancerad 
produktionsteknik kom att användas insåg man att det krävdes ett större engagemang 
från hela organisationen. Detta krävde att man utvecklade metoder och modeller samt 
byggde organisationer som strävade efter att placera arbetaren i centrum. Vilket i sin 
tur ledde till behovet av ytterligare metoder som även involverade deltagande från 
användarna (arbetarna).  

Ett tidigt exempel på en kollektiv designprocess av ett komplett produktionssystem 
är designandet av Volvos monteringsfabrik i Uddevalla (Ellegård 1991, Granath 1991, 
1993). Den dimension som man där lade till de demokratiska processerna var att 
deltagarna nu även var att betrakta som experterna. 

Dialogen mellan deltagarna är nyckeln inom den kollektiva designprocessen. I 
denna är det användarnas expertkunskap som kommer i fokus. Ytterligare viktiga 
koncept framkommer hos Donald Schön (1983). Han beskriver reflektion-i-handling 
vilket har påverkat uppfattningen om designteamets kollektiva reflektion26. Detta 
reflekterande sker, beskriver Schön, genom kommunikation vilken består av tre olika 
typer av dialog: en inre dialog, en interpersonell dialog mellan deltagarna samt den 
dialog som sker genom designobjektets design. Inom kollektiv design kan den inre 
dialogen göras synlig genom designaktiviteterna där designmodellen eller objektet 
manipuleras och omformas. Deltagarna bygger även upp en samling av lösningar och 
exempel vilka blir en del av deras gemensamma praxis.  

En summering av ovanstående kan bli att metoder och teorier som rör design har 
förändrats genom åren. Olika ambitioner och mål har varit i fokus. Trots det är det i 
ett flertal designsituationer idag så att de personer som påverkas eller berörs av 
resultatet dessvärre aldrig blir involverade i själva designprocessen. Beslutsfattandet 
blir centraliserat, fragmenterat och berör ofta enbart en mindre grupp människor. 
Designprocessen i sig däremot har egenskaper som står emot detta och sätter fokus på 
integration och interaktion. 

Då deltagande bygger på multidisciplinära eller korsdisciplinära aspekter krävs 
interaktion. Detta tillåter aktörer från olika discipliner att interagera. En 
multidisciplinär sammansättning kan även medföra svårigheter och problem. Dessa 
måste diskuteras och göras synliga för att nå förståelse och samarbete inom 
designprocesserna. Det kan exempelvis handla om deltagarnas arbetssituation, olika 
kulturer i form av grupperingar samt organisatoriska spärrar. 

                                                
26 Begreppet kollektiv reflektion härrör sig från Granath (1991) och baserar sig på erfarenheter från designprocesser på Volvos 

fabrik i Uddevalla 
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Samarbete uppstår inte bara av sig själv utan det krävs kunskap och kompetens. En 
kollektiv designprocess är en deltagande designaktivitet (participatory design 
activity). Aktörer deltar med sin expertkunskap, sina egna värderingar och intressen 
och skapar kollektivt ett designresultat. De påverkar även varandras kunskap och 
värderingar under processens gång och skapar på så sätt en gemensam kunskap. 
Designprocessen skapar genom detta ny kunskap. 

I de tidiga faserna av designprocessen kan det råda en viss förvirring och deltagarna 
måste sätta sig in i de synvinklar som råder. Under denna period försöker man finna 
ett gemensamt språk och förståelse för deltagarnas medhavda perspektiv. Detta kräver 
att det förs en dialog. Även rollerna inom gruppen behöver utrönas. Deltagarna har 
ofta två roller. Dels är de experter på sitt eget område och dels brukare (användare) av 
de övrigas kunskap och kompetens.  

Det kan även behövas externt stöd i de designprojekt där man är ovan vid kollektiv 
design. Detta kan vara en katalysator, resursperson eller någon annan som underlättar 
arbetet. Då en forskare deltar i en kollektiv designprocess kan detta ses som interaktiv 
aktionsforskning. Hultman och Klasson (1994) föreslår en modell där både deltagarna, 
forskarna och företagen skapar kunskap och erfarenheter då de utför studier på 
förändringsprocesser. Denna modell har flera likheter med en kollektiv designansats 
och forskning på designprocessen. En kollektiv designprocess kan ur forskarens 
synvinkel även ses som ett designfall. En fallstudie där relationen mellan 
designprocessen och resultatet därav är det studerade föremålet. Designprocessen gör 
relationen mellan arbetsorganisation, tekniska system samt den spatiala strukturen 
mer uppenbar. 

I studiens analyskapitel kommer jag att fokusera på vilken roll som användarna 
skulle ha haft enligt den ursprungliga visionen och vilken roll de faktiskt fick i 
projektet. 

3.5 Model-View-Controller (MVC) – innehåll v.s. layout 
MVC är inte ett sätt att »rita och berätta» det är ett sätt att vara och tänka. För att 
förklara denna systemteori på ett enkelt sätt kan man säga att vyn (the View) är 
kopplad till användarens ögon, kontrollen (the Controller) är kopplad till användarens 
hand och slutligen är modellen (the Model) kopplad till användarens hjärna 
(begreppsbild). Ur detta kommer inte några färdiga modeller vilka kan generera 
källkod. Snarare resulterar detta i en begreppsbild och en förståelse för dess 
omgivning. Det kan vara lätt att blanda ihop MVC, som är ett synsätt, med 
användargränssnitt27 skapade för att hantera motsvarande komponenter.  

Detta synsätt, eller paradigm, kommer ursprungligen från Smalltalk-80 och används 
för att hjälpa till att hålla isär begreppen under de olika faserna av design. Det kan 
även hjälpa oss skapa en gemensam bild och vision av en designprocess. Smalltalk-
8028 är ett fönsterbaserat mycket interaktivt gränssnitt. Denna typ av gränssnitt har 
senare även lånats av utvecklarna av Apples Lisa, Macintosh samt flera andra 
Macintosh imitationer (Burbeck). Det centrala begreppet bakom Smalltalk-80’s 
användargränssnitt är Model-View-Controller (MVC) paradigmet. I ett Smalltalk-
gränssnitt sker input främst via musen och output är en blandning av grafik och text 
efter behov. Inom MVC sker användarens input, omvärldsmodellen och den visuella 
återkopplingen till användare skiljt ifrån varandra och hanteras av tre olika objekt – 
var och en specialiserad på sin uppgift. Vyn arbetar med det grafiska och/eller den 
textuella outputen. Kontrollen översätter musens rörelser och tangentbordets input 
som ges av användaren. Denne för då befälet över modellen och/eller dess vy för att 
göra de förändringar som krävs. Slutligen ansvarar modellen för att avbilda 
applikationsdomänen och des attribut. Den svarar på frågor angående tillstånd samt 
utför operationer på detsamma. Det viktigaste i detta synsätt är att särskilja dessa tre 
komponenter och förkroppsliga dem som abstrakta objekt. 

                                                
27 UML (Unified Modelling Langage) är ett objekt-orienterat generellt språk för modellering. Man skapar modeller av 

system/processer för att enklare förstå och bygga. Bland tidigare modelleringsspråk återfinns de konceptuella ex. CMOL 
28 Trygve Reenskaug anses vara den som ligger bakom detta paradigm från Xerox PARC på 70-talet 
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Detta paradigm är för många av dagens programmerare en självklarhet och det enda 
sättet att skriva program enligt. Men det är inte enbart ett systemperspektiv som tas! 
Detta är i mångt och mycket ett praktiskt och hanterbart sätt att dela in 
››verkligheten›› i.  Efter att ha deltagit, både som programmerare och projektledare i 
olika typer av designprojekt, har jag upplevt att detta sätt att dela in olika funktioner 
och relationer i känns både bra, intuitivt och praktiskt att anamma. Även relaterat till 
andra teorier som PD och interaktionsdesign görs ofta en uppdelning enligt dessa eller 
liknande principer. 

För att det inte ska bli för tekniskt inriktat kommer jag att försöka ge alternativa sätt 
att se designprocessen på enligt MVC paradigmet. Först kommer jag dock att försöka 
förklara vad MVC går ut på med hjälp av ett par exempel.  
• En modell är ett objekt vilket representerar data eller en aktivitet. Man tänker sig 

då oftast en tabell i en databas men det kan lika gärna vara en tillverkningsprocess 
på en fabrik eller en demokratimodell 

• En vy är någon form av visualisering av modellens status  
• En kontroll ger möjlighet att förändra modellens status 
Smalltalk ger möjligheter till att länka modeller, vyer och kontrollerna på ett enhetligt 
sätt. Detta medför att man kan visa hur modellens status förändras. Detta kan vara 
beroende av påverkan av kontrollen eller vara av ett internt beroende. 

MVC betyder ett flertal saker för många människor. Ett enklare sätt att förstå MVC 
kan vara där – Modellen är data, vyn är fönstret på skärmen och kontrollen är 
»klistret» mellan dessa. Ett annat bra exempel på varför man med fördel önskar 
separera dessa är hemsidor. Där kan vyn representeras av css29, modellen är då html-
koden med innehållet och kontrollen delvis bestå av webbläsaren. 

Om vi i stället applicerar synsättet på en vardagsföreteelse som att hantera 
bankkonton. Där ges ett flertal modeller av vårt konto. En modell kan vara åtkomst 
via bankomaten en annan är »bank på telefon» och en tredje är att ta kontakt med en 
bankkamrer. Då vi vill kontrollera vårt kontosaldo ges vi vyn av bankkontot. Vyn 
skiljer sig åt men bankkontot är detsamma. Då vi gör ett uttag använder vi oss av de 
olika kontroller som hör ihop med de olika vyerna som vi har av vårt bankkonto. 

Det finns anledning att separera kontrollen av datorn från den vy som presenteras 
av den. Denna är att man då kan ge användaren möjlighet att välja vilken kontroll hon 
vill ha. Till exempel kan en handikappad person eventuellt behöva använda sig av en 
annorlunda kontroll än andra. Man kan idag kontrollera gränssnittet lika bra med 
ögonrörelser, luftströmmar som man vant sig att använda tangentbordet eller 
muskontrollen till. 

En av mina teoretiska favoritteser, som jag lånat från Brenda Laurel, gäller 
oanvändbarheten av explicita användarmodeller, eg. att försöka sig på att modellera 
användarens intentioner inom ett program: 
• Användaren skapar modeller av vad som sker inuti ett program. Dessa modeller 

startar ofullständiga men blir alltmer sofistikerade ju längre tiden går.  
• Om du skapar en modell av användarens modell, kommer de att göra en modell av 

modellen 
• Så, för att vara idén om den explicita användarmodellen trogen måste du då 

modellera deras modell av din modell och så vidare i all oändlighet. 
Detta visar på paradoxen med den explicita användarmodellen – användare tenderar 
att skapa sig en modell om vad som sker inuti datorerna. Om man då bygger en 
modell i datorn, av användarens modell av datorn, kommer denna modell att bli en del 
av användarens modell och då behöver du en modell-modell o.s.v. Detsamma kan 
sägas gälla för oväntat användande av en artefakt. De modeller av modellen vi som 
brukare gör stämmer inte alltid överens med den modell som designern skapat. Detta 
kan ge nya och oväntade användningsområden av modellen. 

Flera av de ovan givna exemplen har varit inriktade på användandet av system. 
Dessa hade lika gärna kunnat gälla våra olika uppfattningar om saker och ting och den 

                                                
29 css – cascading style sheets  
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begreppsbild som vi bildat oss. Det är utifrån detta paradigm som jag kommit att 
betrakta systemutveckling. Kollektiv design innebär att det är många inblandade som 
samarbetar i designprocessen. Vid ingången händer det att deltagarna har olika 
begreppsbilder kring syftet med processen eller designen. Den ursprungliga visionen 
skiljer sig åt beroende på »varifrån man kommer». Kommunikation och samarbete är 
mycket viktigt. För att förstå varandra och för att så småningom skapa en gemensam 
bild använder jag mig av MVC paradigmet. Man kan komplettera med ett 
beskrivningsspråk. Vilket måste bestämmas av de inblandade.  

3.5.1 En annan vy på modellen – »missbruk» eller »misstag» 
All design leder fram till en produkt i någon form (Löwgren och Stolterman, 2004), 
den är ett resultat av en medveten handling av en designer. Författarna påpekar att det 
inte nödvändigtvis är så att varje egenskap hos designen är ett resultat av ett medvetet 
designbeslut. De menar att många artefakters egenskaper är mer ett resultat av 
oväntade eller oönskade sidoeffekter. 

Som jag i inledningskapitlet beskrev har jag funderat över hur nyttan med 
teknikstöd kan uppnås. Det intressanta som uppstår genom »misstag» eller kreativt 
»missbruk». Hur påverkas vi av tekniken och hur påverkar vi tekniken. Löwgren och 
Stolterman (2004, s 186) menar att tekniska artefakter i hög grad samspelar med oss 
människor och vårt sätt att leva. Det är vår egen hållning som styr hur vi ser på detta 
samspel. Ett exempel kan vara att alltid ha på sin mobiltelefon samt alltid svara på 
anrop eller att välja att stänga av den emellanåt. Själv är jag övertygad om att den 
feedback som fås genom att den som söker mig nås av ett röstmeddelande är fullt 
tillfredsställande. Men, jag är väl medveten om att andra aldrig stänger av sina 
telefoner utan känner ett tvång i att alltid vara tillgängliga. Här verkar vi inte riktigt ha 
hunnit ikapp tekniken ur ett kulturellt perspektiv. Det bildas ofta »för-eller-emot» 
läger i sammanhanget. Detsamma upplevde jag mig se hända under arbetet med VR-
teknik. Utrustningen utvecklas många gånger inte för att fylla ett behov eller täcka ett 
visst syfte. Den utvecklas snarare utifrån ett teknikfokus där man vill » gå framåt» och 
skapa »nytt». Inte alltid »nyttigt». Detta ses inte alltid som positivt framförallt av dem 
som anser att dessa medel kan användas till »viktigare» saker. 

Man kan även hamna i andra änden av detta resonemang där man har teknik men 
inte använder den till vad den ursprungligen var menat för. Det vill säga man 
upptäcker vad den passar bättre till. Bättre i relation till de egna behoven. Det går inte 
att vara för eller emot i detta. Båda vägarna kan fungera och generera praktisk eller 
opraktisk »nytta». 

Designen av en artefakt har ofta en intention. Men användningen av artefakten 
följer inte alltid denna intention och är ofta mycket större än denna. Att vi låser oss 
vid att betrakta ett objekt utifrån ett förväntat beteende benämns även för functional 
fixedness.  Andra områden använder begrepp som serendipity30 för innebörden att 
man av en slump gör en lyckosam upptäckt. Min grundtanke och diskussion rör sig 
dock om att man haft en intention med en design och att denna sedan använts till 
annat. I mitt inledningskapitel har jag valt att använda mig av uttrycken kreativt 
»missbruk» eller »misstag». 

Detta kan återkopplas till MVC paradigmet. Vi har fått en annan vy av modellen. 
En förutsättning för att byta vy är givetvis att det finns kontroller som stödjer den nya 
vyn. Jag har även deltagit i ett konstrelaterat projekt31 där man använde sig av en 
traditionell telefonsvarare. Med en mycket liten modifiering kunde även den som 
ringde till svararen tala in ett nytt meddelande och på så sätt byta ut det gamla. 
Funktionen fanns inbyggd. Det brukar dock vanligtvis enbart vara ägaren till mobilen 
som talar in nya hälsningsfraser. 

                                                
30 sv. Serendipitet, myntades av Horace Walpole i ett brev till Horace Mann 1754 
31 Projektet [visklek] drevs av studio[12-21] under våren 2004 
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3.6 Begreppsbestämningar 
Följande avsnitt ger en inblick i de begreppsbestämningar som ligger till grund för 
fallstudiebeskrivningen. [demos]-projektet, som är det studerade objektet, rör sig 
inom ett flertal ämnesområden. Först och främst är det ett forskningsprojekt där man 
undersökt möjligheten att utveckla teknikstöd och mobila tjänster för att stödja 
demokratiska processer. Målgruppen för projektet var gymnasieungdomar samt 
förtroendevalda politiker. Deras och omvärldens vana av IT-användning studerades. 
Detta föranleder en beskrivning av dessa områden. Kompletterande studier av 
omvärlden har utförts inom projektet. 

3.6.1 Demokratibegreppet 
Demokrati, (fr. grek. demokratia, »folkvälde»), (Från Wikipedia, den fria 
encyklopedin). 
Demokrat (Af Grek. d¯emos folk kr¯atein herska), anhängare af folkvälde. - 
Demikratï, folkvälde; det statsskick, enligt hvilket de frie medborgarna, 
antingen omedelbart eller medelbart, utöfva statens styrelse. (Ur Projekt 
runeberg - nordisk familjebok 1800-talsutgåvan). 
Af gr. δηµοκρατια, af δηµο, folk (jfr DEMAGOG), o. -κρατια, styrelse, 
regering. #styrelseform i hvilken makten hvilar hos »folket», dvs. där alla 
(myndiga) medborgare (direkt l. indirekt) deltaga i l. hafva (större l. mindre) 
inflytande på ledningen; folksuveränitet, folkvälde, mångvälde; motsatt 
ARISTOKRATI 
BETYDELSE: tr.: göra (mera) demokratisk, förläna en (mera) demokratisk 
prägel åt (ngt), reformera i demokratisk riktning, sänka l. närma till »folket» 
(gm att aflägsna det exklusivt förnäma l. aristokratiska); i pass. ofta med intr. 
bet. (ur SAOB). 

Hur beskriver man begreppet demokrati? Detta begrepp inrymmer en mängd 
tolkningsmöjligheter. En grundtolkning kan tas från ordböckerna. Där förklaras 
demokrati som »folkvälde» vilket bl.a. i Sverige definieras som folkstyre. Folkstyre 
innebär ett politiskt system där regeringsmakten företräder folkviljan. Man förutsätter 
att det finns entydiga kriterier för medlemskap samt regler som reglerar inträde och 
utträde ur detta. Demokrati bygger på maktdelning. En av demokratins tidiga främsta 
förespråkare anses vara Charles-Louis de Secondat Montesquieu. Demokratins 
maktdelning bygger på principen att den offentliga makten i en stat konstitutionellt 
måste delas mellan olika maktpoler för att dessa ska uppväga varandra och utöva 
kontroll över varandra. Dessa poler brukar vara: 
• en verkställande makt (president, regering etc.) 
• en lagstiftande makt (parlament) 
• en dömande makt (domstol). 
Demokratins rötter återfinns i antikens Aten, där medborgarna genom 
handuppräckning fattade beslut. Dock gällde detta bara fria manliga medborgare – 
kvinnor och slavar ansågs vara mindre värda. Detsamma gällde för de fattiga. Ordet 
demokrati användes av de grekiska filosoferna. Aristoteles delade in styrelsesätten i 
»goda», de som främjade det allmänna bästa samt avarter av dessa, dvs. de som 
främjade egenintresset. 

Goda styrelsesätt ansågs vara monarki, aristokrati och politeia32. Exempel på de 
senare avarterna ansåg han vara tyranni, oligarki och demokrati. Således menade 
Aristoteles, enligt sin definition, att demokrati enbart gynnade vissa grupper (detta 
benämns snarare idag som proletariatets diktatur). Han föredrog monarki men menade 

                                                
32 Politeia – den grekiska titel på Platons verk »Staten» som beskriver styrelsesättet i en Polis, »stad» (eng. city-state). I detta 

verk förklaras, genom Sokrates, det fundamentala i hans politiska filosofi (stilistiskt presenterat genom konceptet Utopia) och 
hans etik. Detta verk är även berömt för sin litterära stil. Den är skriven som ett samtal mellan Sokrates och flera andra 
studenter under en middag. Sokrates och hans vänner diskuterar idealstaten snarare än den Atenska demokratin. 
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att denna lätt övergick i tyranni. Aristokrati löpte en något mindre risk att övergå i 
oligarki. Minst risk att övergå i sin avart löpte politeia. Det moderna 
demokratibegreppet stämmer i sin nuvarande betydelse mer överens med Aristoteles 
politeiabegrepp än hans demokratibegrepp. 

Vår tids moderna demokratibegrepp bygger på John Lockes senare filosofi. Denna 
finns publicerad i Essays on the Law of Nature och Two Treatises of Goverment 
(1683). I den senare angriper Locke monarkin som styrelseskick. Alla människor 
anses vara födda fria och jämlika, styrda av förnuftet, varvid naturlagar upprätthålls. 
Locke föredrog, precis som Aristoteles, monarkin. Monarken skulle ha en folkvald, 
lagstiftande församling vilkens vilja monarken skulle genomdriva (Wikipedia, 2005). 

3.6.2 Grundläggande kriterier för en västerländsk demokrati 
Studiens demokratidefinition baserar sig inte på en av författaren djupare genomgång 
av den teori som finns inom området. Det nära samarbetet med demokratiforskare 
inom projektet har gett studien dess teoribas. Detta avsnitt redogör för denna och de 
begreppsbestämningar som varit och är tongivande.  

Följande krav anses normalt måste vara uppfyllda för att man ska kunna tala om 
genuin demokrati, enligt dagens mått: 
• Allmän och lika rösträtt 
• Fria och hemliga val 
• Yttrandefrihet 
• Rörelsefrihet 
• Religionsfrihet 
• Åsiktsfrihet 
• Pressfrihet 
• Rättsskydd 
Dessa kriterier gäller för de så kallade medborgarna. Principen om medborgarskap är 
central i demokratins definition. Märk väl att under en stor del av demokratins historia 
har det bara varit män, inte kvinnor, som betraktats som fullvärdiga medborgare. På 
motsvarande sätt har inte heller slavar haft medborgerliga rättigheter. Barn och 
ungdomar tillerkänns inte heller alla medborgerliga rättigheter ens i vår egen tid. 

Förutsättningar för en rättssäker demokrati är att valen är hemliga, allmänna, 
regelbundna samt att det råder yttrande- mötes- förenings- åsikts- och pressfrihet samt 
respekt för mänskliga rättigheter. Dessutom måste majoritetsprincipen gälla i någon 
form exempelvis vid val och riksdagsval. 

Genom att sortera ut ett antal skolor (demokratimodeller) har forskare försökt 
åskådliggöra demokratibegreppet byggt på ovanstående grundläggande 
demokrativärden.   

Demokratiskolorna eller modellerna uppfattar bl. a statens, politikernas och den 
enskilde medborgarens uppgifter och funktion på olikartade sätt. Ett antal av 
perspektiven åskådliggörs av Folkesson i tabellen nedan (Tabell 1). 

Individdemokrati • Individen i centrum. 
• Det är individen som bäst känner till sina egna 
personliga preferenser, inte staten. 
• Individen själv är kapabel att fatta självständiga beslut 
i enlighet med sina känslor och övertygelser. 
• Enligt detta perspektiv förkväver staten individens 
frihet. Man hindrar medborgarna från att fullfölja sina 
egna privata livsprojekt. Statens roll bör snarare vara 
neutral.  
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Kollektiv demokrati • Allmänintresset sätts före egenintresse. 
• Tillsammans med andra arbetar man mot ett 
gemensamt mål. Alla individer är jämlika.  
• Statens roll är att fördela resurser solidariskt. Den kan 
inte heller ställa sig neutral i värdefrågor. 

Direkt demokrati • Denna form intar oftast ett lokalt perspektiv. Varje 
enskild medborgare har möjlighet att påverka i alla 
samhällsfrågor. Utgår från aktivt deltagande genom ting 
och byastämmor. 
• Historiskt har dessa varit beslutsforum på lokal nivå 
men har idag blivit allt svårare att tillämpa praktiskt. 
Dock förekommer fortfarande folkomröstningar och 
olika former av stormöten. 

Indirekt demokrati • En vidareutvecklad form av den direkta demokratin 
som formats av praktiska skäl, då det kan vara svårt att 
samla alla medborgare på en och samma plats. 
• Innebär att man väljer politiska representanter som 
företräder de enskilda individerna. 
• Här intar de politiska partierna centrala roller. 

Deltagardemokrati • Det yttersta tecknet och ett mått för hur livskraftig 
demokratin är. Måttstock är deltagande i (och mellan) de 
återkommande valen. 
• Den enskilde måste tillåtas påverka och aktivt delta. 
De folkvalda politikerna måste hållas med strama tyglar 
och kunna ställas till ansvar. 

Elitdemokrati • Enligt denna modell är det orealistiskt att ta för givet 
att medborgarna är intresserade, insatta eller ens 
lämpade att aktivt delta i det politiska styret. 
• De folkvalda har enligt detta perspektiv tillmätts stort 
förtroende och förutsätts ha överblick och kunskap om 
specifika sakfrågor. De bedriver relativt ostört styrande 
med stöd av sitt mandat. 

Substansdemokrati, 
Processdemokrati 
samt 
Den tunna, snabba 
och starka 
demokratin 

• Övriga skolor som nämns i litteraturen. Innehåller få 
nyare inslag och belyses inte vidare i detta sammanhang. 

Tabell 1 Demokratimodeller (D. Folkesson, ID, Växjö, 2002). 

Folkesson menar att somliga av demokratiskolorna överlappar varandra i viss mån. 
Många går tämligen lätt att relatera till den politiska höger-vänsterskalan. Han pekar 
även på att modellerna i de flesta fall är extrema och dragna till sin spets. Detta 
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medför att varken väljare eller folkvalda kan förväntas ansluta sig till alla 
förutsättningar en skola anger. Denna strukturering av demokratimodellerna syftar till 
att differentiera bland demokratibegrepp och vad de står för, samt att påvisa att 
människor kan mena många olika saker, inte att rangordna dem i någon mer eller 
mindre demokratisk ordning. 

3.6.3 Svensk E-demokrati 
Att studera IT-lösningar som en möjlig väg för att motverka ett upplevt demokratiskt 
underskott var ett av målen med [demos]-projektet.  

E-demokrati står för elektronisk demokrati. Det handlar om interaktionen mellan 
medborgarna och politiker eller myndigheter och förvaltningar, informationsteknik 
och dess påverkan på demokratiska processer i olika delar av samhället. Den Svenska 
regeringen har definierat användandet av IT för att värna och fördjupa demokratin 
som en viktig framtidsfråga. I regeringens (justitiedepartementet) proposition 
Demokrati för det nya seklet (2002), beskrivs hur man ser att »medborgarnas förmåga 
att söka och hitta information, skaffa sig kunskap liksom att föra en dialog på Internet 
kommer att ha en stor betydelse för medborgarnas deltagande i den politiska 
processen i framtiden». Prioriteringen var att utveckla tekniker och metoder inom IT-
utvecklingen för att främja en representativ demokrati med brett medborgerligt 
deltagande. 

Enligt Folkesson (2002c) är E-demokratin inte utan definition och begränsningar. 
Den har mer och mer kommit att rymma uppfattningar eller värderingar i linje med 
den direkta modellen (snarare än den indirekta) och deltagardemokratin (snarare än 
elitdemokratin). Vi (medborgarna) har lärt oss och förväntas, att med hjälp av Internet 
och mobiltelefonen, bättre kunna skaffa oss information. Detta förväntas leda till att vi 
diskuterar, deltar i och direkt påverkar den politiska beslutsprocessen. Folkesson 
(2002c, s 5) menar att »nyttan med politiska företrädare ignoreras på intet sätt, men 
framför allt är det den enskilde individen och dennes nya tillfällen att synas, märkas 
och göra sin röst hörd som står i centrum». Detta medför att även det 
individdemokratiska synsättet kan skymtas i e-demokratibegreppet. Folkesson 
påpekar även att tankarna bakom den kollektiva tolkningen inte bör försummas i detta 
sammanhang. »IT-utvecklingen har – i synnerhet gentemot ungdomar – bl.a. lett till 
skapandet av nya gemenskaper, communities, upplevda identiteter och till steg i 
riktning mot, vad somliga kallat, en Global by» (Folkesson, 2002c, s 5). 

Sveriges riksdag antog i december 1999 tre övergripande mål för den nationella 
ungdomspolitiken. De tre målen ingår i ett system för styrning, uppföljning och 
analys, och anger tydliga prioriteringar för vad man från politiskt håll önskar sträva 
efter under kommande år. Målen statuerar att: 
• Ungdomar skall ha goda förutsättningar att leva ett självständigt liv. 
• Ungdomar skall ha verklig möjlighet till inflytande och delaktighet. 
• Ungdomars engagemang, skapande förmåga och kritiska tänkande skall tas till 

vara som en resurs. 
E-demokrati bygger på olika sorters kommunikation mellan medborgare och politiker 
på Internet. Idag finns möjlighet att genomföra virtuella omröstningar via Internet. Att 
ha val via Internet motiveras med att det är snabbare, enklare och säkrare än 
traditionella metoder. Säkerheten kan dock diskuteras ut flera perspektiv. Jag vill 
dock framlägga det som i nuläget kan ses som ett av de viktigare. Val kan förknippas 
med bombhot och terroristattacker. Många gånger kan inte valdeltagarna ta sig till 
vallokalen på grund av detta. Terrorattacker är ett problem då det samlas mycket folk 
på en och samma fysiska plats. Att utföra valet via Internet skulle kunna minimera 
dessa risker. Däremot skapas problem för dem som inte har möjlighet till 
Internetuppkoppling.  

Att använda Internet för petitioner och debatter är ytterligare ett exempel vad e-
demokrati kan vara idag. Namninsamling för olika frågor samt att genomföra virtuella 
petitioner är ofta enklare, snabbare och billigare än att göra fysiska dito. Man är 
oberoende av tid och plats, förutsatt att man använder sig av Internet. Fördelen är att 
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man kan koppla information som hör samman med frågeställningarna. Nackdelen är 
främst, återigen, att alla inte kan anses ha tillgång till Internet. Politiska debatter via 
Internet kräver att politikerna deltar själva i debatten för att locka till sig deltagare. 
Samverkan är a och o. Politiker, medborgare och förvaltningar behöver samverka för 
att politik ska kunna utvecklas över Internet. Medborgarna måste få känna att 
politikerna finns till hands för dem för att skapa engagemang och kommunikation 
mellan dessa parter. 

3.6.4 Lokala styrelser som ett led i att föra ut demokrati till 
gymnasieskolan 

Ett återkommande tema i skolan är elevens rätt till inflytande. Denna rätt stöds av 
FN’s Konvention om barnets rättigheter33 vilken även återkommer i skollagen34. 
Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar (Skollagen, SFS 1985:1100, 1 kap, §2). Vidare uttrycker 
skollagen35 att eleverna ska ha inflytande över hur deras utbildning formas. Ett led i 
denna demokratisträvan är försöksverksamheten med lokala styrelser på 
gymnasieskolor. Denna regleras i SFS 1997:642 och har sitt ursprung i en 
regeringsproposition Lokala styrelser med elevmajoritet36. 

Försöken med lokala styrelser startade den 1 juli 1997.  Det är kommunernas ansvar 
att inrätta lokala styrelser med elevmajoritet. I Växjö genomfördes en utredning 
initierat från politiskt håll. Denna presenterades sedan för gymnasienämnden. 
Utredningen pekade ut Katedralskolan och Kungsmadskolan som de skolor som hade 
de bästa förutsättningarna för att införa en lokal styrelse. Kommunfullmäktige gav 
gymnasienämnden rätten att införa en lokal styrelse inom dess verksamhetsområde 
från och med 1 juli år 2002. Därefter har försöksverksamheten förlängts varje läsår 
fram till 2004/2005.  

Valförfarandet skiljer sig åt runt om i landet. Det varierar mellan direkta val, 
valberedningar samt utsedda representanter. Det är ytterst gymnasienämnden som 
tillsätter den lokala styrelsen. Anledningen till detta är att den lokala styrelsen inte är 
folkvald i enlighet med kommunallagen. Innebörden blir att varken ledamöterna eller 
väljarna måste vara 18 år fyllda eller folkbokförda i kommunen. Gymnasienämnden 
beslutar även om representanter utifrån skall få ta plats i den lokala styrelsen 
(Skolverket 2001:11f) 

3.6.5 IT-användande i dagens Sverige 
Mycket av den statistik som presenteras här kan kännas gammal och inaktuell. 
Påpekas bör att det är detta underlag som studien baserar sig på. Det är viktigt att 
känna till hur tillgången och användningen av IT var under den tid då studien 
genomfördes. I vissa fall har denna information dock kompletterats med något nyare 
statistik men här görs inte anspråk på att statistiken är den senaste inom området. 
Inom studieområdet fokuseras inte enbart på ungdomarna och deras användning och 
kompetens inom IT-området, utan denna omfattar även de förtroendevalda och deras 
vanor. 

Tillgång till och användning av persondatorer i hemmen 
År 2003 hade 80 procent av Sveriges befolkning i åldern 16-74 tillgång till en 
persondator i hemmet. 9 av 10 kvinnor i åldersgruppen 35-44 år hade samma år 
tillgång till en persondator i hemmet. Bland män är andelen störst i åldersgruppen 45-
54 år, 88 procent. Både bland män och bland kvinnor var åldersgruppen 65-74 år den 
med minst tillgång till persondator i hemmet, 45 procent bland kvinnor och 62 procent 
bland män. Totalt hade 21 procent av befolkningen i åldern 16-74 år under 2003 

                                                
33 Konventionens artikel 12 
34 SFS 1985:1100 
35 SFS 1985:1100, 5kap §2 
36 1996/97:109 
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tillgång till persondatorer som hyrs av arbetsgivaren genom löneavdrag. 19 procent av 
männen och 23 procent av kvinnorna hade tillgång till en persondator via sin 
arbetsgivare. Störst andel individer med tillgång till hyrd persondator fanns bland 
männen i åldersgruppen 45-54 år, 35 procent, och bland kvinnorna i åldern 35-44 år, 
31 procent (Källa: SCB (2004b)). 

Enligt en undersökning genomförd av Nordicom har användningen av 
persondatorer i hemmet ökat för samtliga åldersgrupper mellan åren 1996 och 2001. 
Under år 2002 har det däremot skett en minskning. För männen har andelen som 
använder persondator i hemmet en genomsnittlig dag minskat med åtta procentenheter 
och i åldersgruppen 25-44 år var minskningen tio procentenheter. Den åldersgrupp 
som till största del använder persondator i hemmet år 2002 var individer mellan 15-24 
år, 37 procent. Den lägsta datoranvändningen fanns bland individer med låg 
utbildning, 12 procent, och individer i åldersgruppen 65–79 år, 11 procent. 

Enligt undersökningen använde, under en genomsnittlig dag år 2003, omkring en 
tredjedel av svenskarna en persondator. 

En genomsnittlig vecka använder 58 procent av den svenska befolkningen 
persondatorer i hemmet. Motsvarande siffra för en genomsnittlig månad är 65 
procent. Män använder i genomsnitt oftare datorer, liksom individer i åldersgruppen 
15-24 år samt högutbildade. Källa: Nordicom (2002b). 

Tillgång till och användning av Internet i hemmen 
Enligt Nordicoms undersökning hade 66 procent av den totala befolkningen tillgång 
till Internet i hemmet år 2002. 

Denna andel har ökat kraftigt för varje år sedan 1995 men tillgången varierar i olika 
grupper. De grupper där stora andelar hade tillgång till Internet, omkring 80 procent, i 
hemmet, år 2002, var pojkar och män samt individer i åldern 15-54 år. En kategori 
som avvek kraftigt från denna nivå är åldersgruppen 69-79 år där endast 25 procent 
hade tillgång till Internet i hemmet. 

Det finns många undersökningar som visar att internetanvändningen i Sverige ökar. 
Av dessa kan vi utläsa att totalt kunde 49 % av svenskarna kalla sig regelbundna 
Internetanvändare år 2000. Med regelbundna Internetanvändare menas de som är ute 
på nätet varje vecka. Vi kan också utläsa att Internetanvändningen i gruppen 15-19 år 
ökade markant mellan år 2000 till 2002. 

En förutsättning för att IT ska kunna fungera stödjande i en demokrati är att en så 
stor och representativ andel av befolkningen som möjligt är IT-användare. 

IT-användandet bland förtroendevalda 
Statistik som den som tidigare presenterats i detta avsnitt visar att ungdomars vanor är 
relativt kartlagda. För de politiskt förtroendevalda är situationen en helt annan. De 
undersökningar som gjorts har oftast utförts eller beställts av enskilda kommuner. Det 
är i synnerhet brister i de folkvaldas hantering av e-post som konstaterats. I en test 
som utfördes av Stockholms läns landsting visade det sig att en stor del av politikerna 
inte öppnade den e-post dom fått tillsänt sig. Det fanns ett flertal anledningar till detta. 
Många fritidspolitiker ska hantera sitt ämbete på sin fritid hemifrån där det saknas bra 
uppkopplingsmöjligheter, saknar en »kommunadress» och tvingas använda sin privata 
och liknande. Situationen ser olika ut beroende på vilken »sorts» politiker som 
studeras (Folkesson, 2002c). Kommunalråd och andra fast arvoderade politiker (ca. 
10 % av politikerkåren) har sannolikt bättre förutsättningar för att kommunicera via 
IT än de resterande 90 % som sköter sitt uppdrag på mer frivillig basis konstaterar 
Folkesson (2002c). 

3.7 Sammanfattning av teoriram och utgångspunkter för 
empirisk undersökning 

Utifrån genomgången av teorier med anknytning till området kan ett antal antaganden 
göras avseende samband mellan visionen av ett genomfört projekt och dess faktiska 
resultat. Hypoteser som ska testas är följande: 
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• För att öka deltagandet i demokratiska processer tillförs tekniska möjligheter 
• Användarmedverkan/användarrepresentation påverkar resultatet 
• En kollektiv designprocess kan ur forskarens synvinkel även ses som ett 

designfall. En fallstudie där relationen mellan designprocessen och resultatet 
därav är det studerade föremålet 

• Betraktande av systemutveckling genom användandet av MVC paradigmet. 
Tongivande i detta är att kunna migrera utvecklade system mellan olika tekniska 
hjälpmedel och plattformar.  

• Designen/artefakter används inte alltid till det de ursprungligen var tänkta för 

3.7.1 Forskningsfråga, teoriram och empirisk undersökning 
Syftet med denna fallstudiebeskrivning är att redogöra för och analysera resultatet 
från studieobjektet. Detta studieobjekt är det Vinnovafinansierade projektet [demos]. 
Studien syftar till att undersöka om man genom att använda sig av vardaglig teknik 
kan utforma ett system som ett stöd för demokratiska processer. Med hjälp av de 
valda teorierna vilka diskuterats i detta kapitel analyseras designprocessen och dess 
utformning samt påverkan på resultatet. En enkel modell för att studera detta ges av 
Löwgren och Stolterman (2004). De delar in designprocessen i tre abstraktionsnivåer. 
Studiens syfte är att studera ovanstående teorirams antaganden med utgångspunkt i 
forskningsfrågan – Hur man genom användandet av vardaglig teknik kan utforma ett 
system som stödjer demokratiska processer. Utifrån denna frågeställning kommer 
följande områden att undersökas: 
• Vad händer då man tillför tekniska möjligheter till demokratiska processer? 
• Vilka tekniska möjligheter? 
• Hur förde man in de tekniska möjligheterna (design)? 

Utformningen av fallstudiebeskrivningen har delats in i följande delar: 
1) Genomgång och undersökning av samtliga av projektets tre faser 

a. Insamlande av information 
- genom dokumentation samt egna undersökningar 
- genom observation samt deltagande som projektmedlem och 
projektledare 

b. Genomgång och sammanställning av information 
2) Analys av kvalitativ och kvantitativ information från de tre faserna 

a. En induktiv process 
- genom analys under datainsamlingens gång 
- genom att skapa en kronologisk ordning 
- genom att sammanställa diskussioner och slutsatser 

3) Rapportskrivning 
a. Beskrivning av problemformulering samt kontextuell påverkan  
b. Beskrivning av projektets tre faser 
c. Redogörelse av nyckelelement – analys 
d. Diskussion kring undersökningsresultaten 

 
Som undersökningsmodell för analysen används Löwgren och Stoltermans tre 
abstraktionsnivåer av designprocessen. Den används som en övergripande analys av 
de tre faserna och projektets resultat (se Figur 7 Designprocessens tre 
abstraktionsnivåer enligt Löwgren och Stolterman (2004)). Med hjälp av denna 
modell analyseras den ursprungliga visionens uppfyllelse i resultatet. Den 
ursprungliga visionens migration till operativ bild och specifikation i form av en 
prototyp presenteras. Denna analys ligger sedan till grund för besvarandet av de 
frågeställningar och antaganden som ställts upp med hjälp av forskningsfråga samt 
teoriram. 
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4 Projektet [demos] - »Mobilen i 
demokratins tjänst» 
Vi använder oss ofta av teknikstöd för att kommunicera med varandra. Det kan vara 
en privat dialog med någon man känner mer eller mindre väl. Men det kan också vara 
en kommunikation med en eller ett flertal okända personer. I fallet med de så kallade 
»Camcorders» sker en kommunikation med en omvärld där mottagaren är totalt 
okänd. Även sändaren kan vara anonym. 

På alla sidor av den politiska skalan tar människor fram sina videokameror, mobiler 
eller liknande för att visa vad man anser är sanning eller för att påvisa orättvisor. Man 
använder sig av vardaglig teknik, ofta sådan som man enkelt kan bära med sig. I 
projektet [demos] har man använt sig av mobiltelefonen och dess sms-tjänst som ett 
försök att stödja demokratiska processer. Valet av just mobiltelefoner och sms baserar 
sig på att detta är enkel teknik och att den är lättillgänglig. Det är en teknik som vi är 
vana vid i vår vardagliga kontext, på samma sätt som vi vant oss vid att dokumentera 
våra liv med hjälp av video eller foto. Video är inte längre enbart till för att filma 
bröllop och semestrar, lika lite som telefoner bara används för att tala i.  

I detta kapitel beskrivs [demos]-projektets bakgrund och syfte samt dess 
utvecklingsfaser. Jag har valt att dela in denna fallstudiebeskrivning i tre delar som 
följer projektets genomförande. De tre delarna är: 

• Fas 1 - Förstudie 

• Fas 2 - Konceptutveckling, implementation och test av prototyp 

• Fas 3 - Syntes och spridning 

Efter beskrivning och presentation av faserna görs i kapitel 5 en analys och 
sammanställning av resultatet av studien. 

4.1 Bakgrunden till [demos]-projektet 
Tanken med att starta ett helt nytt projekt kring mobil kommunikation kopplat till 
demokratiska processer föddes under våren 2002. Projektet [demos]37 startades av 
Studio[12-21]38, Interactive Institute i samband med att studion etablerades i Växjö.  

Den grundläggande ambitionen med [demos]-projektet var att, med gruppen 
ungdomar i fokus, studera och praktiskt testa hur mobila lösningar kunde stödja och 
underlätta tillgänglighet samt kommunikation i demokratiska sammanhang. Man 
önskade skapa nya former för ungdomar och politiska företrädare att mötas och 
kommunicera. Projektet fick namnet »Mobilen i demokratins tjänst» och ur detta 
växte arbetsnamnet [demos] fram. Detta blev senare även namnet på 
systemprototypen. Jag har valt att använda mig av denna kortare benämning i denna 
avhandling. 

En utgångspunkt i [demos]-projektet var att utnyttja befintlig teknik samt 
genomföra projektet i linje med de vanor och beteendemönster som man upplevde 
fanns hos den aktuella målgruppen. Hela 95% av unga svenskar i åldern 15 till 24 
hade vid tidpunkten för projektstarten tillgång till en mobiltelefon. Statistik över 
skickade sms-meddelanden visade att detta sätt att kommunicera inte bara var något 
mycket vanligt utan närmast en självklarhet för de allra flesta unga. Utifrån denna 
bakgrund föddes tanken om att konstruera en mobil prototyp (en ny tjänst som hela 
tiden kan justeras, utvecklas och byggas på) baserad på mobiltelefonens sms-teknik. 

                                                
37 Övriga partners var: Vinnova, ID-institutet, Växjö kommun, Växjö universitet, Tech Group, Wireless Maingate, Citec 
38 Studio [12-21] intar ett perspektiv på demokratifrågor där det är av stor vikt att i arbetet med morgondagens vuxna relatera 

frågor kring teknik- och konceptutveckling till frågor som har med vårt samhälle och nya former för demokrati att göra (ur 
Studiobeskrivningen, 2003) 
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4.2 [demos]-projektets syfte och problemformulering 
I projektet [demos] projektbeskrivning beskrivs syftet med projektet som: 

»Projektet syftar till att utveckla vidareförbar kunskap om de mobila tjänsternas 
roll och möjligheter i demokratiska processer. Med de två målgrupperna 
beslutsfattare på lokal/regional nivå; gymnasienämnd, fritidsnämnd, 
jämställdhetsråd samt demokratiutskott, samt ungdomar 15-19 år kommer bl.a. 
innovativa mobila tjänster och deras användning i demokratiska sammanhang 
att utvecklas. Inom ramen för projektet finns stora möjligheter att på ett 
experimentellt sätt pröva nya former som stärker den demokratiska 
medvetenheten, utvecklar deltagandet, stärker den lokala självstyrelsen och 
utvecklar former för att fatta gemensamma beslut över nätet. Två konkreta och 
fungerande nätforum, Avatopia och Kärnhuset är fokus». 

Genom att välja att ta fram ett verktyg som använde sig av mobiltelefonens sms-
funktion, lämnade projektet den breda samhällsdemokratin och fokuserade istället på 
den lokala skoldemokratin, i det här fallet på Katedralskolan i Växjö. Ambitionen har 
varit att skapa ett lokalt engagemang och ett faktiskt deltagande kring frågor som 
känts nära och angelägna för alla inblandade - personal likaväl som elever. Projektet 
Mobilen i demokratins tjänst syftar främst till: 

»att genom utvecklande av innovativa tjänster knutna till mobil teknik – skapa 
nya former för ungdomar och politiska företrädare att mötas och 
kommunicera». 

Mer specifikt förväntades projektet att bidra med: 
• två konkreta exempel på innovativa mobila tjänster och deras användning i 

demokratiska sammanhang inriktade på unga, som en bra testgrupp för en större 
population. 

• analyser av tekniska krav och möjligheter avseende mobila tjänster i demokratiska 
processer. 

• analyser av bärande brukskvaliteter hos mobila tjänster i demokratiska processer. 
• analyser av de mobila tjänsternas samspel med de demokratiska processerna. 
Ett antal olika drivkrafter låg bakom initieringen av [demos]-projektet. Bland dessa 
bör nämnas beslutsfattarnas uttryckta önskan att öka kommunikationen med 
ungdomar. Man var medveten om att ett verktyg för detta kunde vara att använda sig 
av ny teknik i mötet med dessa. Även senare års ökande antidemokratiska krafter, 
vilka satt demokratin i centrum, sågs som en anledning till att engagera nya 
människor i det politiska arbetet. I slutbetänkandet från ungdomspolitiska kommittén 
Politik för unga (1997) poängterades samtidigt att det är viktigt att unga får »verklig 
makt». Kommittén menade vidare att unga måste »öka sin delaktighet i 
beslutsprocessen». Man insåg att det kommer att behövas »nya kommunikationsvägar 
och mötesplatser» för att skapa delaktighet och deltagande i att påverka ens vardag 
och det samhälle man lever i.  

De nya mediernas växande betydelse var en annan viktig faktor bakom [demos]-
projektet. Genom att korsa olika tekniska plattformar önskade man skapa intressant 
social dynamik. Ett exempel på den »cross-media» som har kommit att bli till 
»standard» är TVs debattprogram där man har lagt till sms-tjänster. Tittarna ges en 
möjlighet att direkt göra sin röst hörd och uttrycka sina åsikter. Detta kan benämnas 
»användarskapat innehåll»39 och är en viktig aspekt på den ökning som skett av sms 
användning. Även chatt och mail bör räknas in i detta. Projektets problemformulering 
har definierats som:  

Hur gestaltas mobil kommunikation för att skapa opinion, undersöka mandat 
samt främja deltagande i demokratiska beslutsprocesser i en användardesignad 
applikation? 

                                                
39 user-generated content 
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4.3 [demos] målgrupp 
»Projektets resultat kommer att vara av intresse för den svenska industrin kring 
mobila tjänster, för andra potentiella användare av mobila tjänster i 
demokratiska sammanhang, samt för forskarsamfundet som studerar digitala 
medier ur design- och samhällsperspektiv».40 

I de i föregående avsnitt nämnda målsättningarna för projektet fanns att två konkreta 
exempel skulle genomföras. Vinnova drog ned budgeten från 3,6 till 2 miljoner kr. 
Som ett resultat av detta fanns då enbart utrymme för att genomföra ett fall (case).  

Som testplattform samt målgrupp valdes därför den »Lokala styrelsen» på 
Katedralskolan i Växjö. Styrelse bestod av 13 ledamöter av vilka eleverna var i 
majoritet. Prototypen som skulle utvecklas inom projektet avsågs kunna stödja 
kommunikation, legitimitet och beslutsfattande för den demokratiskt valda styrelsen. 
Tanken var att ta fram ett sms-verktyg som utformats tillsammans med ungdomar, för 
ungdomar, i enlighet med ungdomars vanor och preferenser. Denna 
konceptutveckling beskrivs närmare i kommande avsnitt. 

Den lokala styrelsen på Katedralskolan bestod av 13 ledamöter varav: 
• 7 elever (varav 1 är ordförande) 
• 4 lärare 
• 1 övrig personal 
• 1 rektor 
Mandatperioden var på ett år med möjlighet att kandidera för omval. Till styrelsen 
adjungerades även representanter från fackförbund och elevråd. Elevmandaten 
fördelades på de olika programmen. Även bland personalgruppen fördelades 
mandaten över programmen så att varje program fanns representerat. Till detta tillkom 
sedvanliga suppleanter. Rektor innehade en garanterad plats vilket reglerats i 
förordningen41. Elevrepresentanterna valdes genom öppna val där eleverna delats in i 
valkretsar utifrån sin programtillhörighet. Detta förfarande skiljde sig dock runt om i 
landet där liknande försök hade inletts. Dessa försök kan variera mellan direkta val, 
valberedningar och utsedda representanter. 

                                                
40 Ur Projektbeskrivningen för [demos] -projektet 
41 SFS 1997:642 
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4.4 Fas 1 – Förstudiens aktiviteter och dess resultat 
Arbetet med att definiera framtida mobila tjänster inleddes i augusti 2002 med en 
förstudie i vilken ett flertal undersökningar genomfördes. Dessa redovisas i 
kronologisk ordning i detta avsnitt.  Syftet med förstudien var att hitta och välja ut en 
relevant problemställning som kunde kopplas till projektets målgrupper: 
gymnasieungdomar samt folkvalda politiker inom Växjö kommun. De områden som 
förstudien omfattade var: 
• demokratiska processer 
• kommunikation mellan folkvalda och ungdomar  
• engagemang bland ungdomar  
• mobila tjänster 
Efter studier i form av en omvärldsanalys fann man att den kvantitativa information 
som fanns, i form av statistik och kartläggningar, enbart gav information om 
tillgången till IT i Sverige. För att fylla i luckor genomförde projektet ett antal egna 
studier. Den första studien som genomfördes undersökte gymnasieungdomar i Växjö 
och deras inställning till demokrati. En annan studie berörde hur ungdomar använde 
mobiltelefonen samt hur mycket pengar de spenderade på mobiltelefonen. Ytterligare 
en studie undersökte de politiska representanterna och i hur stor grad de använde sig 
av mobil teknik som ett stöd i sitt politiska arbete.  

Följande avsnitt ger en sammanfattning av den forskning som bedrivits i projektet 
och de konkreta projektexempel vilka hämtar sitt innehåll från projektets 
sammanställning av förstudiefasen. I denna rapport (Förstudie – inom projektet 
»Mobilen i demokratins tjänst», 2002) beskrivs mer detaljerat resultaten från 
omvärldsanalysen, projektets egna studier samt genomförda workshopar. 

4.4.1 Omvärldsanalys – IT användningen, engagemang och 
demokratiska experiment  

Projektet inleddes med att söka information kring tillgång och användning av IT i 
Sverige. Det har tidigare gjorts ett flertal studier för att kartlägga svenska folkets 
tillgång och användande av Internet. Forskningsgruppen för Samhälls- och 
informationsstudier42 har bl. a. dragit slutsatserna att: 
• Män i högre grad än kvinnor använder Internet 
• Högutbildade i högre grad än lågutbildade använder Internet 
• Höginkomsttagare i högre grad än låginkomsttagare använder Internet 
• Boende på större orter i högre grad än boende på mindre använder Internet 
• Yngre i högre grad än äldre använder Internet 
Unga har generellt sett bättre tillgång till Internet, datorer samt andra medier än vad 
många äldre har. 94 % av alla 16 -19 åringar i Sverige har tillgång till en dator med 
Internetuppkoppling. 

Denna typ av statistik visar tillgång till IT. Däremot upplevde man inom projektet 
att det saknades mer kvalitativa resultat. Man fann inte information i lika omfattande 
grad som visade på när man använder och till vad samt vad man tycker om tekniken. 
Då detta relaterades till projektets syfte upplevdes att man inte hade tillräcklig med 
information för att fatta vissa beslut och gå vidare. För att fylla i dessa luckor 
planerades och genomfördes ett antal egna studier. Dessa studier fokuserade då främst 
på den målgrupp som man ämnade samarbeta med. 

En andra del studerade hur man kunde få en »stärkt demokrati med hjälp av IT». 
Där såg man att Internet ansågs ha en stor potential att öka demokratin. Alla Sveriges 
289 kommuner hade en hemsida vilka hade en skiftande kvalité. Det fanns ett flertal 
sätt att använda IT och mobila tjänster i demokratiska processer. Exempel som man 

                                                
42 dessa siffror gäller för 2002/2003 då [demos]-projektets omvärldsanalys inleddes 
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fann var frågepaneler via hemsidan (Avesta), kommun-hemsidan som ett forum för 
invånarna (Bengtsfors), demokratikalender (Botkyrka) samt rådslag med hjälp av e-
demokrati (Kalix) med flera liknande försök. Studien undersökte även ett flertal 
exempel där man startat projekt med syfte att engagera ungdomar. I Vännäs fann man 
Projektet Hedra (2001) där man ville skapa en offentlig arena för lokal debatt. 
Haninges ungdomsråd satte upp en egen hemsida med ett debattforum. I Haparanda 
skapade man ett rådslag. Ungt val (2002) var ett politiskt val för alla gymnasieelever i 
Sverige.  

[demos]-projektets förstudierapport skissade med vägledning av dessa resultat på 
en trestegsskiss. Den var tänkt att teoretiskt beskriva förhållandet mellan den 
demokratiska beslutsgången och hur IT-teknik kunde användas i denna: 

Information -> Kommunikation/diskussion -> Beslut 
Denna trestegsskiss bygger på att man »för att fatta ett demokratiskt beslut alltid 
måste inleda med att från exempelvis kommunalt håll informera medborgare och 
andra om att ett beslut är på gång. Man går således på bred front ut med information 
som, i skissens nästa steg, måste diskuteras mellan alla som berörs och intresserar sig 
för den aktuella frågan. När en kompromiss slutligen nåtts - efter att alla parter fått 
tycka till och säga sitt - är man redo att fatta ett beslut» (Folkesson, 2002c, s21). 

4.4.2 »Politikerenkäten» – Kommunpolitikern i Växjö, social bakgrund 
och det politiska uppdraget 

Man önskade få en kompletterande och fördjupad bild av de förtroendevaldas tillgång 
till IT, mobila tjänster och hur de använder dessa. En enkät delades ut till de 
förtroendevalda i kommunens gymnasie-, kultur- och fritidsnämnder. Dessa nämnder 
valdes med utgångspunkt från att de handhar frågor som till stor del berör 
gymnasieungdomar. Enkäterna delades ut till ca 40 förtroendevalda och besvarades 
under respektive nämndsammanträde, 37 svarade.  

En sammanfattning av enkätsvaren visade att de flesta av de förtroendevalda hade 
e-postadresser. Flertalet hade dock enbart privata adresser dvs. de hade inte erhållit e-
postadresser genom kommunen. Enbart ett fåtal ledamöter presenterade sina 
kommunala e-postadresser på kommunens hemsida. Studien visade även på vissa 
skillnader, vilka kan vara av intresse att belysa, mellan gymnasienämndens ledamöter 
och de två övriga nämnderna.  Det visade sig att gymnasienämndens ledamöter: 
• är i större utsträckning tillgängliga hela dagarna 
• har fler politiska uppdrag 
• har mer kontakt med medborgarna  
• använder Internet i större utsträckning 
Enligt Sennehed på ID kan det vara så att: för ledamöter som lägger mindre tid på 
politiska uppdrag ökar betydelsen av e-post. Man kan anta att möjligheterna att själv 
välja tidpunkt för att svara är en viktig faktor. Viljan att använda nya mobila tjänster 
och tillgången till mobiltelefoner är stor i den tillfrågande gruppen. Det största hindret 
var då det innebar privata kostnader för nya tjänster. Enkäten redovisas i sin helhet i 
förstudierapporten Enkät kring Kommunpolitikern i Växjö och IT (Folkesson, 2002a). 

4.4.3 Kommunpolitikern i Växjö och dennes inställning till sms och 
mobiltelefoner 

För att kontrollera de förtroendevaldas vanor och inställning till att använda sig av 
sms-tjänsten genomfördes ett praktiskt försök. Först skickades en sms-fråga ut till ett 
antal utvalda kommunpolitiker. Veckan därpå kontaktades dessa via en enkät med ett 
antal uppföljningsfrågor. 

Sms-meddelandet utformades så att det såg ut att vara en fråga från en intresserad 
medborgare. Frågan »Tycker ditt parti att skatten ska höjas efter valet?» sändes till 27 
kommunpolitiker veckan före valet år 2002. 
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Resultatet blev att åtta stycken (30 %) returnerade ett svar via sms medan 18 
folkvalda (67 %) aldrig hörde av sig. En valde dock att i stället för att sms:a ringa upp 
via mobilen och ge sitt svar. En svarsfrekvens på 30 % kan tolkas som att detta 
kommunikationssätt har en viss potential i framtiden.  

Vid den tidpunkt då testet genomfördes ansågs sms fortfarande vara en ny och 
oprövad metod, framförallt i dessa sammanhang. I dagsläget, med ökat tekniskt 
kunnande samt en viss utveckling av sms-tjänsten, kan och har denna metod kommit 
att få en ökad betydelse för den demokratiska samhällsdebatten. 

För att ytterligare ta reda på vad orsakerna till svarsbortfallet var skickades även en 
enkät ut till de 27 kommunpolitiker som tidigare fått sms-frågan. 

I enkäten frågades om anledning till att man inte svarat (gällde enbart för dem som 
aldrig svarade) samt hur ofta eller om de överhuvudtaget använder sig av sms-
tjänsten. Man undersökte även vilka fördelar eller nackdelar de trodde att det fanns 
med att kommunicera via sms, samt om de som folkvalda kunde tänka sig att i 
framtiden använda sms som ett redskap för en förbättrad dialog med medborgarna. 
Det inkom enbart 17 svar (se Tabell 2). Bland dessa fanns de 6 personer som skickat 
tillbaka ett sms-svar samt den person som ringt upp avsändaren. De övriga 10 som 
svarade på enkäten hade inte svarat på sms-frågan. Bland orsakerna till att dessa 10 
inte svarat var det enbart en som sade sig »ha glömt bort det», resten kryssade i 
»annat». Som orsak till sin passivitet angavs den vanligaste orsaken vara att man inte 
lyckats svara. Detta kunde bero på att exempelvis sms-funktionen inte fanns 
tillgänglig på flera av mobiltelefonmodellerna. Bland övriga anledningar fanns en 
svarande som inte hade en mobiltelefon längre, samt en som hade en ny men som inte 
hunnit lära sig denna. 
 

Vad var anledningen till att ni inte svarade? ANTAL: 
Fungerade inte – felmeddelande, funktionen saknas o.dyl 5 st 
Har ingen mobil 1 st 
Har ny mobil, inte lärt/läst instruktionerna 1 st 
Funktionen saknas i mobilen 1 st 
Tar för mycket tid 1 st 
  

Hur ofta använder du sms på mobilen??  

dagligen 1 st 
flera gånger/vecka 2 st 
en gång/vecka 2 st 
mindre än en gång/vecka 8 st 
aldrig 4 st 
Tabell 2 Enkätsvar från folkvalda kommunpolitiker i Växjö angående sms kommunikation med 
medborgare 

Bland de upplevda fördelarna fann man att de tillfrågade tyckte att det var billigt, kul 
och intressant samt att det kunde användas för att avtala möten. Nackdelar ansågs vara 
att det var krångligt och svårt att svara nyanserat, kunde uppfattas som kränkande, 
opersonligt eftersom man hellre ville ha fysiska möten med medborgarna. Att kunna 
använda sms som ett framtida verktyg trodde sju av de 13 som svarat. Fyra tyckte att 
man skulle använda det ungefär i samma skala som idag och resterande fem trodde 
inte alls på detta sätt att kommunicera. Övriga kommentarer var att man trodde på sms 
som verktyg om det utvecklades mer samt att det kunde vara ett bra komplement till 
traditionella metoder. 
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4.4.4 Gymnasieungdomar i Växjö och deras inställning till demokrati. 
Beskrivningen av kommunpolitiker i Växjö kunde göras relativt detaljerad. 
Kunskapen om vad som gällde för ungdomar i åldern 16 - 19 år som studerade på 
gymnasiet i staden var däremot mer bristfällig. Därför genomfördes ytterligare två 
studier vilka hade som mål att undersöka projektets målgrupp. 

Ungdomsstyrelsen hade under 2002 och 2003 genomfört en studie, LUPP (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken). Växjö kommun var en av tio utvalda kommuner 
som deltog. Studien syftade till att hitta nya metoder för att följa upp och utveckla den 
kommunala ungdomspolitiken. Totalt skulle 96 frågor besvaras. Jag väljer att här 
kortfattat summera ett urval av dessa (15 stycken) vilka kan relateras till [demos]-
projekt. Kvantitativ data från denna undersökning finns även presenterad i rapporten 
LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

Vid en genomgång av svaren visade det sig att ungdomar lägger olika innebörd i 
begreppen »politik» och »samhällsfrågor». Över hälften av dem som svarade sade sig 
vara intresserade av samhällsfrågor Knappt en tredjedel tyckte att politik var 
intressant. 
• Sex av tio ungdomar har tagit eller kan tänka sig ta kontakt med en politiker 
• Ca 44 % skulle kunna tänka sig vara medlem i ett politiskt parti 
• Fyra av 10 är positiva till att chatta/debattera politik på Internet 
Ungdomarna sade sig vilja prioritera frågor som kriminalitet, droger, rasism, 
arbetslöshet och jämställdhet. Frågor kring djurens rättigheter, föreningsstöd, 
kulturverksamhet etc. vilka vuxenvärlden ibland ser som »typiska ungdomsfrågor», 
kom däremot långt ned på listan. 

Det ansågs även viktigt att gruppen ungdomar ska kunna få möjligheter att träffa 
beslutsfattare i kommunen. Hela 78 % ville prioritera sådana möten. Däremot kunde 
knappt en fjärdedel tänka sig att själva delta! Liknande svar tyder på att man anser att 
det är viktigt att ungdomarna själva är med och får sätta sin prägel på 
samhällsdebatten. Däremot tycks man inte personligen vara intresserad av att avsätta 
sin fritid till detta.  

4.4.5 Ungdomar och mobiltelefoner – en studie av vanor, användning 
och tankar om framtiden 

För att inom projektet undersöka även ungdomars vanor och tankar om framtidens 
mobila teknik lades i november 2002 en enkät ut på Kärnhuset. Kärnhuset är 
benämningen på den gemensamma webbportal som finns för Växjö kommuns 
gymnasieskolor. Enkäten bestod av 15 frågor och deltagandet var frivilligt. Totalt 
svarade 126 ungdomar på enkäten trots vetskapen om att de inte kunde vara anonyma. 

Nedan redovisas en sammanställning av svaren. För kvantitativa data som rör 
enkäten hänvisas till rapporten Ungdomar och mobiltelefoner - en studie av vanor, 
användning och tankar om framtiden (Folkesson, 2002b). 

För att ta reda på vilken typ av teknik som ungdomarna i projektets målgrupp 
använde sig av ställdes enklare frågor som vilket märke man hade på sin mobiltelefon 
samt mobilnätsoperatör. De allra flesta visade sig ha kontantkortsabonnemang. 
Användandet av sms-tjänsten visade sig vara fördelade enligt följande: 
• två av tio gymnasieungdomar skickade inget eller maximalt två sms per vecka 
• närmare hälften skickade tre till tio sms per veck 
• knappt 10 % skickade över 30 sms per veckan.  
Den vanligaste mottagaren för dessa sms var kompisar och pojkvän eller flickvän. 
Enbart ett fåtal hade provat på att surfa via mobiltelefonen med WAP tjänsten. 40 % 
uppgav att de aldrig stänger av sin mobiltelefon. Lika många stänger av den »som det 
faller sig». Man upptäckte att vanligast förekommande var att man använde sig av 
mobiltelefonen då man väntar på någon (70,6 %) eller förflyttade sig fysiskt (61,9 %). 
Kostnaderna styr mobiltelefonanvändandet, vilket var föga oväntat. Man ansåg att ny 
teknik ska vara enkel, snabb, snygg och praktisk. Man hyste en mycket stor tilltro till 
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vad framtidens mobiltelefoner skulle kunna erbjuda för tjänster (se Tabell 3). 
  

Vad tror du man kan använda mobiltelefoner till i framtiden? 
1. Mobiltelefonerna kommer att kunna användas till »allt»/det allra mesta 
2. För att handla/betala varor och tjänster med 
3. För att spela (nätverks)spel 
4. Mobiltelefonerna kommer att användas som de gör idag 
5. Som dagens datorer 
6. För att positionera folk 
7. För att ta kort och skicka bilder/filmer 

Tabell 3 Rangordnade enkätsvar på den öppna frågan »Vad tror du man kan använda 
mobiltelefoner till i framtiden?» 

Bland några av de mer intressanta eller udda svar som inte återfinns i tabellen ovan 
kan nämnas: för att titta på TV, för att förflytta personer, som vapen samt som 
identifiering. Värt att notera kan vara att fem personer uttryckte sig mycket skeptiskt 
angående ny teknik och den framtida utvecklingen på området. »Det skapar problem», 
»är onödigt» och »är bara besvärligt», var några av kommentarerna. 

4.4.6 Studie om mobilteknik för den demokratiska processen 
Efter de ovanstående studierna fanns en hel del kunskap om målgruppernas 
användning av dagens mobila tjänster. Efter att fritt visionerat kring framtida tjänster 
under en workshop undersöktes vilka förutsättningar som fanns för att genomföra 
dessa. Dels undersöktes vilket teknikstöd som det kunde tänkas finnas behov av. Man 
gjorde även en analys över de tekniska och strukturella förutsättningarna. 

Projektets syfte var att definiera och testa funktioner som kan stödja demokratiska 
processer. De funktioner som hade identifierats var: information, diskussion, 
beslutsfattande och genomförande inom demokratiska processer. Målet var att testa 
och stödja dessa genom att skapa en prototyp baserad på mobilteknik. Den tekniska 
plattformen skulle vara tillgänglig med dagens teknik men även kunna fungera för 
framtida lösningar. Dessutom förutsattes att den tekniska plattformen måste finnas 
tillgänglig inom Växjö kommun.  

Den studie Mobilteknik för den demokratiska processen43 som följde på detta 
använde sig av en förklaringsmodell av den mobila värdekedjan hämtad från Barnes 
(2002). Modellen delades in i två huvudområden; innehåll samt infrastruktur och 
tjänster. Inom området infrastruktur och tjänster finns följande processer: 
• Mobil transport 
• Mobila tjänster och leveransstöd 
• Mobila gränssnitt 
Aktörer för mobil transport var leverantörer av utrustning för infrastruktur samt 
mobilnätsoperatörer. För mobil transport kunde man använda sig av teknik som GSM, 
GPRS och 3G44. Mobila tjänster och leveransstöd innefattade tjänstestöd för 
exempelvis sms, wap och mms. Även mobilnätsoperatörerna tillhandahåller i ökande 
omfattning mobila tjänster. I och kring de mobila gränssnitten utvecklas applikationer 
och användargränssnitt. Aktörer här är leverantörer av operativsystem och 
klientprogramvara (webbläsare). Inom området Innehåll finns processerna: 
innehållsproduktion, formatering samt marknadsföring. Som exempel på aktörer som 
arbetar med innehållsproduktion kan nämnas CNN, SVT och Reuters. Exempel på 
formaterat innehåll i den mobila värdekedjan kan vara aktiekurser, on-linespel, 
väderinformation och nyheter. 
                                                
43 Mobilteknik för den demokratiska processen, ingår i [demos] projektrapport Förstudierapport (Folkesson, 2002c) 
44 I Europa har man valt UMTS som 3G-standard 
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4.4.7 Sammanfattning av resultaten i Fas 1 
Som ett resultat från projektets första fas har jag identifierat följande definitioner och 
avgränsningar vilka påverkar projektet. Vissa av dessa fanns med redan i Vinnovas 
utlysning men har tagits med här därför att de bidrar till att strukturera och avgränsa 
projektet. Dessa sammanställs i nedanstående tabell (Tabell 4). 

 
Mobil tjänst • En tjänst som kan konsumeras oberoende av fysisk plats. 

• Utdrag ur Vinnovas utlysning: »Utlysningen inskränker 
sig inte till enbart den aktuella standarden för 3G, utan 
även andra tekniklösningar för mobil datakommunikation 
kan användas. Det gäller även tillämpade tjänster som 
byggs med hjälp av andra tekniker, t.ex. traditionell GSM-
teknik eller trådlösa datanätverk i olika former» 

• »Denna utlysning avgränsar sig till sådana elektroniska 
tjänster som i första hand konsumeras trådlöst: i bilen, på 
gatan, på caféet o.s.v. Avgränsningen ligger i sådana 
tjänster där användningssituationen är mobil – d.v.s. i 
första hand ligger utanför den fasta datorarbetsplatsen. 
Med tjänst menas i detta fall inte traditionella teletjänster 
t.ex. vanliga telefonsamtal och datauppkoppling.» 

Demokratisk 
process 

• Nedanstående enkla modell beskriver teoretiskt den 
demokratiska beslutsgången: 
Information  -> Kommunikation/Diskussion  -> Beslut 

Demokratibegrepp • E-demokratin har mer och mer kommit att rymma 
uppfattningar/värderingar i linje med den direkt-
demokratiska modellen (snarare än den indirekta) och 
deltagardemokratin (snarare än elitdemokratin). 
Medborgare förväntas, genom de nya möjligheter som 
exempelvis Internet och mobiltelefonen anger, bättre 
kunna skaffa sig information och på detta sätt diskutera, 
delta i och direkt påverka den politiska beslutsprocessen.  

Prototyp • Denna ska beskriva den tänkta applikationen på ett sådant 
sätt att funktion och känsla kan upplevas. 

• En prototyp behöver inte vara en komponent i den färdiga 
applikationen. 

Mötesplats • Mötesplatsen kan vara av antingen fysisk eller virtuell 
form. I detta projekt avses den virtuella mötesplatsen. 

• Aktörer möts med ett mål och för att avhandla något 
ärende. Aktörerna kan dela ett gemensamt mål. 

Tabell 4 Definitioner och avgränsningar som resultat av [demos]-projektets första fas. 
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4.5 Fas2 – Konceptutveckling, implementation och test av 
prototyp 

I anslutning till tidigare nämnda studier genomfördes tre workshopar med syftet att 
låta ungdomarna fundera fritt och reflektera kring sin egen syn på framtidens mobila 
teknik. Man ville i första skedet främst studera om den mobila tekniken kunde vara ett 
verktyg för att driva frågor och intressen inom ramen för ett samarbetsprojekt.  

Detta arbete utmynnade i att ett antal tjänster kunde identifieras och analyseras. Det 
framkom främst tre intressanta tjänster vilka man valde att fokusera på. De tre 
tjänsterna var: mandatundersökning, opinionsbildning och publicering. Institutet för 
lokal och regional demokrati (ID) deltog i och hade en mycket framträdande roll i 
denna konceptutveckling. Under projektets implementation fokuserades på att bygga 
en systemprototyp för dessa identifierade tjänster. 

4.5.1 Workshop 1 - 3, ett fritt reflekterande kring framtidens mobila 
teknik 

I detta avsnitt presenteras de idéer, åsikter och förslag som blev resultatet av de tre 
workshopar som anordnades under vecka 5 och 7 år 2003. Närvarande vid respektive 
workshop var ungdomar boende i Växjö kommun, huvudsakligen i åldern 16-19 år. 
De tre workshopar som genomfördes skedde i samarbete med och på plats hos: 
• Workshop 1: Mediaprogrammets elever, årskurs 2, 17-18 år, Kungsmadskolan i 

Växjö 
• Workshop 2: Den lokala styrelsens medlemmar, gymnasieelever + lärare på 

Katedralskolan i Växjö 
• Workshop 3: Cirka 20 ungdomar, ålder 16-23 år, medlemmar i Tech Group45 i 

Växjö 
Det övergripande syftet med dessa workshopar var att påbörja en reflektion kring 
framtidens mobila teknik. Man skulle även fundera på hur denna kunde användas för 
att driva frågor inom ramen för det framtida samarbetsprojektet [demos]. Bland de 
metoder och verktyg som användes för workshopen fanns plenumdiskussioner, 
grupparbete, röstningsförfaranden samt enskilda redovisningar. Betoningen låg på 
visioner och den nytta man trodde sig se då man använde sig av nya hjälpmedel som 
stöd för kommunikationsprocesser. Utförligare beskrivning återfinns i 
projektrapporten Sammanställning av Workshop 1-3 inom projektet »Mobilen i 
demokratins tjänst» Folkesson (2002c). Ur denna rapport sammanfattar jag nedan i 
punktform några av de förslag och visioner som jag funnit där. Medtaget är enbart 
tankar som i någon mån är möjliga att implementera, samt som utifrån tidigare gjorda 
avgränsningar ansågs vara av intresse för projektet.   
• Gemensam kalender: kunna göra anteckningar, reservera tider och boka 

gemensamma möten, »automatisk påminnelse» (t ex ljus- eller ljudpåminnelse). 
Kalendern kan kompletteras med en »mobil anslagstavla», personliga gränssnitt. 

• Registerprogram - som kan vara knutet till den gemensamma kalendern: 
innehålla adresser, telefonnummer, mobilnummer, e-post etc. Kunna göra 
informationsutskick och kontaktlistor/etiketter skrivas ut. Olika användarkonton 
med olika tillgång/behörighet 

• En applikation knuten till en hemsida på Internet: personliga hemsidor 
• Påkalla uppmärksamhet - exempelvis knutet till en kalender, en hemsida 

eller ett forum: t ex genom ljus- eller ljudsignaler, påkalla projektdeltagarens 
uppmärksamhet  

                                                
45 Tech Group har blivit (2006) Nätverket SIP, som står för "Samhällsförändring I Praktiken" och Booster Riksförbund . Tech 

Group har länge bestått av två stora delar - föreningar och projekt. För att kunna lägga krut på båda verksamheterna och för att 
fler större satsningar ska kunna komma till, har Nätverket SIP och Booster Riksförbund bildats 
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• Virtuella möten eller chattar: med kamerafunktion, röststyrd 
• Opinionsundersökningen - tyck till med hjälp av mobiltelefonen: för att 

anordna opinionsmätningar, »veckans fråga», kompletterande hemsida, 
»intresseväckare» via sin mobil med detaljerad information och en fördjupad 
diskussion på nätet.  

• Namninsamlingen - som komplement till opinionsundersökningen: liknande 
sätt som opinionsundersökningen, en protestlista snarare än »veckans fråga».  

• sms:et som verktyg för att skicka/få information: förbättrad teknik, 
massutskick, sms blir e-post/e-post blir sms. Talsyntes.  

• Positionering + ICQ-funktion applicerad på mobiltelefonen: Positionering av 
projektmedlemmarna, »ICQ-funktion», d v s lämna meddelanden som anger 
»status».  

Resultatet visade på en stor bredd med ett flertal kreativa lösningar. I detta skede 
beslutades, mycket på grund av budgetnedskärningen, att projektet skulle fokusera i 
första hand på att hantera en specifik situation. Målgruppen den lokala styrelsen på 
Katedralskolan kom att vara den målgrupp som kom i fokus. Man valde därför ut de 
frågeställningar som var av störst intresse för dem. Den lokala styrelsens 
ansvarsgrupp presenterade under ett arbetsmöte en utvald situation ungefär på detta 
sätt: 

»Ledamöterna i den Lokala styrelsen på Katedralskolan tillsätts varje år genom 
fria val där alla har möjlighet att delta. Efter det att elever och personal har valt 
sina representanter tappar många intresset för de nytillträdda ledamöterna. Endast 
en minoritet verkar veta vilka frågor som representanterna hanterar och vad den 
Lokala styrelsen har för funktion. Just därför är den demokratiska legitimiteten 
svag, vilket leder till svårigheter då styrelsen ska fatta beslut i särskilda frågor som 
rör skolan. Ledamöterna representerar sina väljare, men har i själva verket väldigt 
svårt att veta vilka åsikter man ska driva då naturliga kommunikationskanaler idag 
saknas mellan representanten och de som röstar. En ny mobil prototyp borde 
därför sikta mot att stärka dialogen mellan den Lokala styrelsen och dess väljare, 
så att styrelserepresentanterna på ett bättre sätt kan företräda de tankar, idéer och 
preferenser som finns ute på skolan. Annorlunda uttryckt, behov finns av ett verktyg 
som på ett smidigt sätt kan samla in åsikter kring en särskild fråga så att styrelsen 
får en tydlig fingervisning om vilket beslut man bör fatta i frågan.»46  

I samband med denna utvalda situation (scenario) kunde det identifieras ett antal 
tjänster som ett system skulle stödja. De tjänster som man valde att fokusera på var: 
• Mandatundersökning. Som vald att representera är det önskvärt att man ska kunna 

undersöka samt få bekräftelse på om den egna inställning och den drivna linjen är 
representativ för gruppen. Frågeställningar och svar skulle kunna förmedlas med 
sms och sammanställningen kunna presenteras via webben. I framtiden kan det 
även vara tänkbart att man vill kunna presentera resultatet via mobil 
kommunikation. Prototypen skulle stödja att det endast var en begränsad grupp 
som fick utföra opinionsundersökningarna. I ett framtida system var det dock 
önskvärt att systemet medger att alla ska kunna utföra detta. 

• Opinionsbildning och virtuella affischer var tjänster som skulle vara tillgänglig för 
alla medlemmar. Användarna skulle kunna, via ett webbgränssnitt, skapa en 
namninsamling eller presentera ett budskap på en virtuell affisch. Dessa tjänster 
kan ses som en motvikt till representantens opinionsyttring i en 
opinionsundersökning. 

Innan man startade arbetet med att utveckla prototypen skapades även ett par 
användarfall. Några tänkbara scenarier undersöktes och man analyserade vilka 

                                                
46 Fritt sammanställt citat av en projektmedarbetares mötesanteckningar från ett arbetsmöte med ansvargruppen för den lokala 

styrelsen. 
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gränssnittsbehov47 som kunde finnas. De undersökta fallen var: »Kolla meddelande», 
»namninsamling», »skicka meddelande», »skapa meddelande», »skapa motion» samt 
»virtuella möten». Att svara på ett sms-meddelande innebar en kostnad för den 
enskilde användaren eftersom denne använde sin egen mobiltelefon. Det beslutades 
därför att deltagarna måste kompenseras ekonomiskt för detta. Detta innebar problem 
eftersom man inte kunde använda sig av förbetalda sms. Den utvalda leverantören av 
prototypens gateway kunde inte hantera detta. Det beslutades därför att systemet 
skulle tillhandahålla någon slags metod för att hantera detta.  

4.5.2 Sms-verktyget [demos] – en förklaringsmodell 
Utifrån ovanstående utvalda scenarier och de identifierade tjänsterna skapades en 
förklaringsmodell. I förklaringsmodellen av det nya sms-verktyget utgick man ifrån 
följande åtta grova steg. Denna beskriver den tänkta användningen av prototypen, från 
fråga till fråga vilket kan skisseras i enlighet med nedanstående Figur 8. 

 
Figur 8 Förklaringsmodell av sms-verktyget [demos] 

I bilaga 1 återfinns en översiktsbeskrivning av [demos] prototypen. 

                                                
47 Detta innebar att man konstruerade bilder på hur menyer för dessa tjänster kunde se ut på en mobiltelefon. 
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4.5.3 Utvecklingen av prototypen 
Med förklaringsmodeller samt användarfallen startade själva utvecklingen av 
prototypen. Det fanns sammanställt ett antal krav på hur denna plattform skulle 
utformas. Man skulle bygga systemet kring en central plattform. Kring denna skulle 
det finnas mobiltelefoner uppkopplade mot respektive mobilnätsoperatör samt 
traditionella pc-baserade arbetsplatser uppkopplade mot Internet. Dessa sistnämnda 
bestod av aktörernas egna redskap48 då de kommunicerade med systemet. På den 
centrala plattformen var det tänkt att hantera tjänsternas funktionalitet. I denna ingick 
även lagring av data samt gränssnittet för presentation av innehållet i databasen. Detta 
var tänkt att ske via ett webbgränssnitt. Dessutom skulle den centrala plattformen 
hantera all kommunikation med mobilnätsoperatörerna. Detta skulle ske via en s.k. 
Gateway49. 
Med bakgrund av studio[12-21] arbetsrutiner fanns kraven på användandet av fri 
programvara, bland annat av flexibilitets- och kostnadsskäl. Ett grundkrav var därför 
att systemet i huvudsak skulle använda sig av komponenter baserade på öppen 
källkod50.  
Resultatet av denna utvecklingsfas blev slutligen ett system (se Figur 9) som kunde 
ställa frågor, vilka sändes vidare med sms till deltagarna. De svar som kom tillbaka, 
via sms, lagrades i en databas och kunde därefter samanställas och presenteras via 
projektets hemsida. 

Figur 9 Systemöversikt över prototypen utvecklad i [demos]-projektet 

Utvecklingsarbetet drog ut på tiden och resultatet av den första prototypen blev av 
flera skäl långt ifrån vad som ursprungligen var tänkt. Dessa faktorer beskrivs 
närmare i analyskapitlet. I bilaga 2 [demos] Systemspecifikation version 1.2 finns en 
detaljerad systembeskrivning. 

4.5.4 [demos]-projektets testperiod 
Så snart prototypen var klar skickades den första »frågan» ut. Detta skedde den 8 
december 2003. På grund av en stor instabilitet både i systemet och dess databas samt 
hos den valda gateway-operatören kom inte den första frågan ut mer än till ett fåtal av 
de som registrerat sig. Under hela testperioden, vilken varade till maj 2004, gick delar 
av systemet ned upprepade gånger och behövde ofta startas om vilket blev särskilt 

                                                
48 På skolan fanns datorer uppkopplade till Internet via portalen Kärnhuset. 
49 Gateway, en nätsluss som skickar trafik mellan olika typer av datornät. I [demos] fall den nätsluss som systemet kopplades till 

för att kunna skicka sms till samtliga mobilnätsoperatörer. 
50 eng. open source 
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svårt för projektteamet att göra, då prototypen befann sig hos konsultfirman. 
Databasen med frågorna stämde sällan, och varje fråga med tillhörande svar 
sorterades och korrigerades manuellt.  

För att delta i projektet anmälde man sig via Kärnhusets hemsida. På så sätt kom 
inte heller några »obehöriga» åt att använda systemet. Varje användare blev i och med 
detta även identifierad. Man gick in på [demos]-projektets hemsida och registrerade 
sitt mobilnummer. Via denna hemsida kunde man även skicka sina »bonus-sms51». 
Resultatet av frågorna fanns även sammanställda här. Under testperioden ställdes 
följande frågor: 
• Behövs läxhjälp i fler ämnen än matte? 
• Tycker du att rumstemperaturen är låg på Katedralskolan? 
• Har det varit en bättre utspridning av proven under den senare delen av terminen? 
• Har din klass ett komplett ifyllt provschema för vårterminen på Kärnhuset? 
• I vilket av följande ämnen behövs läxhjälp? Välj sh, eng eller nk. 
• Tycker du att innehållet under jämställdhetsdagen var bra? 
Frågorna skapades och sammanställdes av den lokala styrelsen. De hade för att skapa 
och skicka ut frågorna, vid varje tillfälle, hjälp av projektteamets demokratiforskare. 
Frågorna skickades ut ungefär en till två gånger i månaden.  

Då systemet fungerat behjälpligt och testperioden på gymnasieskolan tog slut fanns 
mycket erfarenhet om vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra. Det 
upplevdes dock att där fanns en stor potential i prototypens ursprungliga koncept. 
Med bra programmerar- och systemeringsstöd inom projektteamet gjordes därför en 
genomgående förändring av prototypen. Främst delades koden upp enligt ett 
objektorienterat synsätt vilket förenklade vidareutvecklingen av prototypen. Detta 
första steg var nödvändigt för att få prototypen att fungera i en »vanlig» miljö. 

4.5.5 Sammanfattning av Fas 2 
Denna fas ägnades främst åt traditionell systemutveckling, med en låg grad av 
användarmedverkan, av den prototyp som då den var klar skulle testköras på 
Katedralskolan. Utvecklingen drog ut på tiden och den anlitade konsultfirman kunde 
inte leverera en avtalad prototyp i tid. Testperioden, som skulle genomföras hos 
användarna på gymnasieskolan, fick skjutas upp ett flertal gånger och först ett halvår 
försenat kunde den första testen startas. Som hjälp under programmering av 
prototypen hade ett par studenter engagerats vilka fått till uppgift att utveckla olika 
delar av denna. Det var i detta skede som jag tillträdde som projektledare. Eftersom 
projektet, vid mitt inträdande, redan var mitt inne i utvecklingen och konstruktionen 
av prototypen låg detta arbete kvar hos konsultföretaget. Det finns på grund av detta 
alltför knapphändig information52 om denna fas.  

Förseningarna medförde emellertid att tidsplanen inte kunde hållas samt att 
testkörningen inte gick att genomföra under den period som avsatts för detta. 
Testkörningen startade alldeles innan juluppehållet och fortsatte därefter under 
vårterminen 2004. Mycket möda lades ned för att prototypen skulle kunna flyttas från 
konsultfirmans lokaler och plattform till ursprungligen avsedd plats dvs. på studions 
egen server. Detta arbete blev under våren möjligt då studion och projektet kunnat 
knyta ytterligare egen personal till sig med erforderlig kompetens. Detta innebar för 
studions del att få all utrustning och programvaran körbar i sin egen miljö. Detta 
krävde en hel del åtgärder och förändringar av prototypen innan denna kunde fungera 
i avsedd miljö. Min roll i detta läge blev främst att ikläda mig den traditionelle 
konsultens/projektledarens roll och arbeta på att få en fungerande prototyp. I detta 
hade jag stor hjälp av att jag tidigare arbetat med systemering och systemutveckling. I 
projektteamet fanns även i detta skede ID53 (Institutet för lokal och regional 
demokrati, Växjö). Projektet kunde också anställa ytterligare ett par 

                                                
51 Bous-sms var den lösning som skapats för att kunna ge de deltagande ersättning för kostnaden då man svarade på en sms-fråga. 
52 De dokument som funnits är främst fakturor med debiterade timmar för systemutveckling.  
53 http://www.id-vaxjo.com/ 
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projektmedlemmar för programmerar- och analysstöd. Dessa medarbetare var av stor 
vikt för projektet och tillsammans kunde man därmed arbeta som ett team där vi 
kunde dra nytta av varandras skiftande kompetenser.  

Med ett utökat projektteam inleddes delar av fas tre och pågick därför parallellt 
med fas två under dess slutperiod. Under själva testperioden dokumenterades löpande 
de frågor och kommentarer som användarna hade. Teamet genomförde även ett flertal 
intervjuer under denna period. Resultatet av dessa beskrivs i nästa avsnitt i samband 
med den övriga värderingen för att särskilja dessa aktiviteter från implementationen 
och systemtestningen som skedde under fas två. Det dök upp frågeställningar främst 
om den kryptiska kod som användarna tvingades inleda varje sms-svar med. Denna 
kod innebar att alla svar inte godkändes. Dessutom nådde inte frågorna ut till alla 
deltagare. Både prototypen och den valda gatewayen var instabila, vilket sågs som 
den största orsaken till att frågor »bara försvann».  

4.6 Fas 3 och 4 – [demos]-projektets värdering samt 
syntes och spridning 

Så snart systemet var igång och den lokala styrelsen hade börjat använda det för att 
ställa frågor påbörjades projektets tredje fas. Eftersom man hade skiftande kontakt 
och tillgång till de olika nivåerna av deltagare, genomförde det nybildade 
projektteamet ett antal utvärderingar av olika karaktär. Teamet hade ont om tid för att 
hinna fånga upp tankar och åsikter kring systemets startperiod eftersom jullovet 
närmade sig. Frågeställningarna fanns redan, det var tiden för att hinna med att 
intervjua deltagarna som var kritisk. Därför genomförde man flera olika typer av 
intervjuer för att få en större bredd på urvalet. Dessa intervjuer presenteras mer 
detaljerat i detta avsnitt. 

4.6.1 Intervjuer med representanter från den lokala styrelsen 
Den grupp som man tidigare hade haft tätast kontakt med var representanterna i den 
lokala styrelsen. Med dessa genomfördes intervjuer54 vilka byggde på kvalitativa 
tankar, åsikter och synpunkter från fyra av dem. Dessa personer kan sägas ha utgjort 
kärnan i den ansvarsgrupp som utsetts som representanter för att medverka aktivt i 
projektet. Gruppen bestod av en lärare samt tre elever. De kan sägas, utifrån sin 
position, ha stor kunskap om både [demos]-projektet och prototypen. Varje 
intervjutillfälle var på 30 - 45 minuter. Som utgångspunkt för intervjuerna utgick man 
från ett frågeformulär bestående av sex frågor vilka hade en bredare karaktär. 
Intervjuerna planerades och genomfördes så att projektteamet skickade två personer. 
Den ene var enbart med för att anteckna och observera under intervjuerna. Den andre 
ställde frågorna och kunde då fokusera på svar och eventuella följdfrågor. Vad 
framkom då ur dessa intervjuer? Nedan följer ett sammandrag av den 
sammanställning som gjordes av intervjuarna.  

Sammanfattande kan sägas att man var mycket nöjd med deltagandet i projektet. 
Kontakten och information mellan de olika aktörerna ansågs ha fungerat bra. Däremot 
insåg man att viss information kring introduktionen av systemet kunde ha varit 
tydligare.  

Avseende tjänsten och hur den uppfyllde förväntningarna underströk 
intervjupersonerna att man fått så gott som den form och det innehåll som man 
förväntat sig. Man ansåg att den var »pedagogiskt genial». Den var lätt att förstå och 
lätt att sköta. 

Man upplevde sig ha haft möjlighet att påverka prototypens utformning genom att 
man fått vara med att forma de frågor som skulle skickas ut. 

Eftersom de intervjuade själva varit med att ta fram den fråga som hittills skickats 
ut via systemet ansåg man att den varit lätt att förstå. Däremot hade man haft svårt att 
hantera den kod som man måste inleda svaret med. 
                                                
54 dessa intervjuer skedde under vecka 51, 2003. vilket var i omedelbar närhet av att den första frågan skickats ut och alldeles 

innan juluppehållet. 
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Alla intervjupersoner trodde på idén med att via sms ställa frågor, samla in åsikter 
och uppfattningar. Huruvida man kunde påverka skoldemokratin på Katedralskolan 
eller ej genom prototypen upplevdes som osäkert. Man var överens om att man 
troligtvis var tvungen att hålla isär den breda demokratin ute i samhället och den 
avgränsade skoldemokrati som finns på skolan. Till den sistnämnda ansåg man att 
prototypen mycket väl kunde utvecklas och användas för att stärka demokratin lokalt 
på skolan. Man diskuterade även att systemet eventuellt kunde användas som en 
inkörsport för ett ökat engagemang för demokratifrågor bland målgruppen. För att 
detta skulle ske trodde man att det krävdes att den lokala styrelsen verkligen tog till 
sig de åsikter som framkommer och att man lät dessa synas i de beslut som fattades. 
Deltagarna måste m.a.o. uppleva att det lönar sig att besvara frågeställningarna. Man 
såg även det positiva i att elever som i vanliga fall satt tysta och inte vågade/ville 
uttala sina åsikter med detta verktyg nu hade en större möjlighet att engageras. En 
utmaning för den lokala styrelsen befanns även ligga i att engagera fler lärare till att 
delta. Deras deltagande och engagemang i projektet ansågs alltför lågt. 

4.6.2 Intervjuer med [demos]-användare 
Förutom intervjuerna med den lokala styrelsen under första veckans fråga gjorde 
teamet telefonintervjuer och samtalade med elever på plats i skolan. Först 
genomfördes sju telefonintervjuer och därefter informella samtal med ett tjugotal 
elever på plats i skolan.  

Av de sju telefonintervjuade var det enbart två som hade fått den utskickade sms-
frågan. Ingen av dessa hade dock svarat på den. Av de övriga tjugo eleverna var ca 
hälften användare och de övriga hade aldrig anmält sig till systemet. Den ursprungliga 
tanken med dessa intervjuer var att enbart intervjua användarna av systemet. Då det 
var ont om tid och svårt att få tag på ett representativt urval frångicks detta mål något. 
Intervjuer skedde på plats i skolan under samtalsliknande former. Ambitionen med 
intervjuerna var att ge en allmän bild av hur [demos]-projektet initialt uppfattats. Med 
andra ord ett försök att ta reda på deltagarnas »första intryck». 

Undersökningen visade att samtliga tillfrågade elever kände till [demos]-projektet. 
Detta genom att man hade tagit del av den allmänna information som getts på skolan 
om projektet. Några menade att projektet däremot inte var någonting som man 
gemensamt talade särskilt mycket om. Detta misstänktes bero på att endast en fråga 
hittills gått ut. Däremot verkar samtliga elever väldigt klara över vilka det var som 
hade valt att delta.  

Det framkom uppfattningar om att prototypen var ett verktyg för opinionsbildning. 
Däremot var man mer okunnig om den roll som verktyget kunde spela för den 
enskildes möjligheter att väcka opinion. Man såg det främst som ett stöd för de valda 
representanterna i den lokala styrelsen för att erhålla opinionsunderlag. Systemet 
ansågs med andra ord vara till för att »hjälpa» den lokala styrelsen. Att projektet 
skulle kunna leda till att eleverna själva blev mer engagerade och delaktiga tycktes 
hamna i skymundan. 

Utifrån samtalen framkom även att projektet aktualiserat elevernas uppfattning om 
demokratibegreppet.  

Anledningen till varför den första frågan inte nått alla användare i tid var känd av 
projektteamet. De intervjuade däremot hade inte nåtts av någon information om vad 
som var orsaken till detta. Man visade sig ha ett flertal egenkomponerade orsaker att 
komma med. Man kunde exempelvis undra om någon kompis fått frågan i stället för 
dem själva.  

Trots att minst hälften av de intervjuade hade anmält sig till systemet uppgav ingen 
att man hade svarat på den första frågan. Som orsak gavs att mobiltelefonen var 
försvunnen, att man inte svarat i tid eller att man helt enkelt struntat i det. Det senare 
alternativet var det vanligast förekommande.  

Det var svårt att dra några större slutsatser ur detta material. Vad man kunde sluta 
sig till var att projektet känts till och att man inte engagerat sig särskilt mycket i att 
svara på den enda fråga som hittills skickats ut.  
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4.6.3 Enkätutvärdering av [demos]-projektet och dess genomförande 
på Katedralskolan 

Ett omfattande enkätformulär lades ut på Katedralskolans intranät Kärnhuset under 
perioden 15 – 28 april. Detta skedde i testperiodens slutskede och enkäten låg ute i 14 
dagar. Syftet med denna var att undersöka både personalens och elevernas tankar och 
åsikter om: 
• Ny teknik 
• Mobil kommunikation i allmänhet 
• [demos]-projektets genomförande i synnerhet 
Enkäten och dess sammanställning finns bilagd denna avhandling. Den åskådliggör de 
kvantitativa och de kvalitativa svar som registrerats av 46 personer under de dagar 
som enkäten låg ute. Enkäten bestod av både stängda och öppna frågor och inleddes 
med en utförlig instruktion om dess syfte samt hur man skulle fylla i den.  

Av dem som svarade hade hälften fått samtliga frågor, resterande hälft hade fått 
några men inte alla. Majoriteten, 78,7 % tyckte att frågorna skickats ut med ett lagom 
intervall. En majoritet tyckte även att frågorna som skickats ut varit intressanta (87 %) 
och lätta att besvara (87,5 %) och lätta att först (94,1 %).  Däremot tyckte hälften av 
de svarande att frågorna varit »för små». En kommentar från ett flertal av användarna 
var att man önskat större och mer engagerande frågor. Sådana frågor kunde beröra 
arbetsmiljön på skolan och saker som engagerade i vardagen. Hanteringen av bonus-
sms ansågs vara en relativt dålig funktion. De flesta hade inte heller använt sig av den. 
Det främsta argumentet var att man tyckte det var osmidigt att gå till hemsidan för att 
skicka det. De flesta angav att de skulle ha deltagit även utan bonus-sms. 
Förvånansvärt få hade använt hemsidan för att ta reda på resultatet av frågorna. För 
ytterligare mer detaljerade svar och samtliga frågor som ställdes hänvisas till bilaga 3 
Enkätsammanställning. 

4.6.4 Gruppintervjuer - den »sista kommentaren» från användarna  
Efter att testperioden avslutats genomfördes ytterligare ett antal intervjuer i form av 
gruppintervjuer. Dessa genomfördes som ett komplement till den större 
enkätundersökning som strax innan hade genomförts.  

Frivilliga representanter från olika grupperingar på skolan samlades och man 
samtalade med dem om deras upplevelser och åsikter om testperioden och prototypen. 
Som underlag hade projektteamet resultatet från enkäten och kunde därför ställa 
kompletterande frågor vilka kunde ge en mer belysande bild till främst varför man 
valt att inte svara på sms-frågorna. 

Samtalen videofilmades. Teamet hoppades genom detta även kunna utläsa ur 
materialet hur relationerna och eventuella spänningar var inbördes i de olika 
grupperna. Samtalen inleddes med att teamet mötte ett par mindre grupper. Dessa 
representerade de »vanliga» eleverna på skolan. Därefter hade man bokat möte med 
en grupp representanter från den lokala styrelsen. Tyvärr kunde enbart en av dem 
komma och delta i intervjun.  

Det som gick att utläsa ur samtalen med användarna var att man sade sig ha lite 
eller ingen alls information om projektet. Men, då man påmindes av övriga 
gruppmedlemmar om att man faktiskt fått information, dels på möten i aulan och dels 
i klassrummen via elevråden, drog man sig till minnes att man faktiskt kände till 
projektet. Deltagarna i denna grupp hade inte svarat på enkäten och representerade 
elever från det första året. Vi hade tidigare uppmärksammats på att deltagandet och 
engagemanget varit lägst i denna grupp. Det mest tydliga budskapet blev att det var 
enbart de frågor som engagerat och berört personligen som man brytt sig om att svara 
på. Övriga frågor var ointressanta och lämnades utan åtgärd dvs. man svarade inte. 

Samtalet med representanten från den lokala styrelsen visade sig ge information 
kring hur frågorna hade hanterats inom den lokala styrelsen. Det fanns frågor som 
elevrepresentanterna önskat ställa men som stoppats av de vuxna representanterna i 
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styrelsen. Elevrepresentanterna hade överlag önskat ställa mer engagerande och 
debattväckande frågor än de vuxna representanterna. 

Dessa påståenden får stå oemotsagda då vi inte lyckades få någon av de vuxna 
representanterna eller andra lärare att ställa upp på några intervjutillfällen. 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att prototypen upplevdes som ett 
potentiellt verktyg och som ett stöd för demokratiska processer inom den lokala 
demokratin. 

4.6.5 [demos]-projektets syntes och spridning samt en ny version av 
prototypen 

Det sista samrådet (sms-frågan) på Katedralskolan skickades ut den 17 maj 2004 och 
därmed ansågs testperioden av prototypen vara slutförd. [demos]-projektet gick då in i 
den sista och avslutande perioden vilken syftade till att sprida kunskap, erfarenheter 
och lärdomar om projektets genomförande. Detta ansågs vara en mycket viktig del av 
projektet. Både projektledningen och projektdeltagare har kommit att medverka vid 
flera konferenser, seminarier samt informationsdagar och liknande, både regionalt och 
internationellt.  

Man har också undersökt på vilka relevanta sätt som den framtagna prototypen 
skulle kunna vidareutvecklas. Det främsta av dessa är den koppling som gjordes till 
det EU-finansierade projektet [miki-wiki]. Detta projekt kunde ta den upplevda 
potential som man under testperioden fann hos prototypen och vidareutveckla den till 
ny och vidareförbar kunskap. Där kunde man använda sig av systemet i nya och 
annorlunda kontexter. Prototypen gjordes i samband med [miki-wiki]-projektet även 
om helt enligt MVC konceptet. De olika delarna särades åt, gränssnittsytor 
identifierades och placerades utanför själva systemet (modellen). En önskan var att i 
framtiden även kunna koppla sms-plattformen till valfri mobilnätsoperatör för att på 
så sätt vara oberoende av gateway. 

De förändringar som gjordes av prototypen mynnade ut i att man gavs ytterligare 
möjligheten till att använda prototypen i skiftande kontexter. Den omdesignade 
prototypen prövades vid ett flertal konferenser i försök att skapa en ny typ av dialog 
mellan konferensdeltagare. Man ville även undersöka om systemet kunde användas 
för att skapa en ökad dialog. Denna version av prototypen döptes till [SMSNavigator]. 
Förutom att systemet gjorts om hade ett verktyg55 för att visualisera innehållet i 
databasen lagts till. Detta innebar att man via en hemsida kunde se och manipulera 
frågor och svar 3-dimensionellt. 

Först ut blev ungdomsmässan Dag X56 i Växjö den 28 mars 2004. Totalt 
registrerades 158 mobilnummer under dagen. Tre »ja eller nej» frågor ställdes. Svaren 
skickades till två olika telefonnummer, ett för ja och ett annat för nej. Svarsfrekvensen 
varierade. På första frågan fick vi in 20 svar. På den andra frågan svarade 13 st. och 
på den tredje och sista enbart 3 svar. Resultatet av sms undersökningen visades på 
storbild. För att ”locka” ungdomarna att svara så lottades 6 biobiljetter ut under 
dagen. Trots vissa problem med uppkopplingen till servern fungerade röstningen bra. 
Dock klagade ungdomarna på att det kostade pengar att sms:a. 

Därefter deltog projektteamet i en lokal (Videumdagen) samt en internationell 
konferens (NCWS57) där vi presenterade projektet och hade en posterutställning. 
Under 2004 presenterades projektresultatet på ytterligare konferenser samt seminarier:  
• Konferens Youth on the move, 4-6 juni, Växjö. Workshop samt posterutställning 
• Konferens Offentliga rummet, 3-4 juni, Eskilstuna.  
• Seminarium/paneldebatt Keps av eller på, 13 maj, Växjö 
• Internet Citys IT-mässa, april, Växjö 
• Reactive festival, 15-17 juli, Karlshamn 
                                                
55 Trendtec, utvecklat av Interactive Institutes studio Sense i Åre. 
56 Dag X är en av Sveriges största ungdomsmässor. Målgruppen för mässan är högstadie- och gymnasieungdomar samt studenter 

från Växjö universitet. Syftet är att uppmuntra unga människor  att våga ta steget att förverkliga sina idéer och göra det som de 
tror på. Temat för Dag X 2004 var: ”Våga vara egen”. 

57 NCSW, Nordic Conference on Web Services, Växjö, 2003 
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• Konferens SITI, 16-18 juni, Konserthuset, Stockholm. Sms-frågor samt utställning 
och workshop 

Den första större nationella konferens där man på nytt testade den »nya» sms 
plattformen [SMSNavigator], var en traditionell tvådagarskonferens58 med ett 70-tal 
deltagare vilka befann sig på en och samma fysiska plats. Den andra konferensen59 
skilde sig från detta då den tog plats samtidigt på nio olika orter runtomkring i 
Sverige. Deltagarna i detta fall var ca 1500 stycken. I båda fallen användes [demos]-
systemet som ett realtidsverktyg med syfte att öka interaktionen mellan 
programledning, arrangör, föreläsare och deltagare med möjlighet till direkt feedback. 

Den första konferensen skedde i Hultsfred. Projektteamet var även involverat i 
planeringen av konferensen. På plats under konferensen fanns en person från studion 
som var skickad att representera verksamheten. Det övriga teamet stod för support av 
systemet på distans under konferensdagarna. Systemet fungerade hela dagen och var 
stabilt. Däremot visade man sig ha problem med täckning i området. Detta var 
beroende på vilken mobilnätsoperatör som deltagarna hade. Ursprungligen ville 
projektteamet även testa att använda sms-tjänsten under forumdiskussioner. Man 
baserade sig på misstanken att det under denna typ av diskussioner fanns ett flertal 
deltagare som aldrig gjorde sin röst hörd. På grund av den dåliga täckningen togs 
detta inslag bort. Antalet frågor som var planerade till sju drogs ned med två. De 
konferensansvariga ansåg att det fanns en risk för att man skulle »skapa en irritation 
över de många meddelandena». Totalt ställdes förutom välkomstmeddelandet fem 
frågor: 
Onsdagen den 27/10 
• Kl 10.55 : Välkommen till SMS Navigator. Här kan du göra din röst hörd :-) 

Glöm inte att svara på frågorna med koden som ni får med. Lycka till! 
• Kl 11.10: Hur kan vi ta vara på 15-åringars idéer för att utveckla tjänster och 

produkter? 
• Kl 12.45: Vilken frågeställning har varit viktigast för dig idag? 
• Kl 14.45: Bör man tjäna pengar på kultur? Vad tycker du om det? 
• Kl 16.10: Fritt forum! Vilka är dina egna reflektioner?  
• Kl 19.30: Ger Mötesplatsforumet nya affärsmöjligheter & kontakter? 
• Kl 22.00: Hur sammanfattar du första dagen? 
Torsdag 28/10 
• Kl 12.30: Vad tycker du om Mötesplatsforumet? Betyg 1-5? 
Man ställde olika typer av frågor, frisvarsfrågor och ja/nej frågor. Svaren som kom in 
var seriösa och engagerade. Systemet användes även under dagarna för att rösta via. 
Ett mycket uppskattat inslag då man i realtid kunde följa resultatet via bildskärm eller 
storbildsprojektion. 

Under konferensen IST04 i Haag, Holland deltog studio[12-21] tillsammans med 
Interactive Institutes Sense studio. De båda studiornas respektive system [demos] och 
Trendtec presenterades tillsammans med det gemensamma konceptet 
[SMSNavigator]. [SMSNavigator] användes för att marknadsföra samt undersöka nya 
användningsområden i sammanhanget mobila tjänster. Under IST konferensen 
initierades även ett försök till samarbete med holländska partners. Avsikten var att 
använda [demos]-systemet som ett verktyg för ungdomar att göra sina röster hörda 
samt att skapa ett forum för dem. Detta med anledning av den vid denna tid 
uppblossade kritiska situationen i Holland med ett flertal upplopp där främst 
ungdomar medverkat. 

Under projektets slutfas förekom diskussioner med Katedralskolans rektor om att 
fortsätta använda systemet. Fortsättningen var även föremål för diskussion med 
gymnasienämnden. Denna beslutade dock att man inte var beredd att skissa på någon 
fortsättning. Även försöket med lokala styrelser var föremål för diskussion och där 
                                                
58 Konferensen »Mötesplatsforum» i Hultsfred 
59 SVIT04 
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fanns krafter för att dessa skulle tas bort. I samband med detta löpte emellertid 
projekttiden ut och i dagsläget har projektteamet ingen kunskap om vad som skett 
vidare i dessa frågor. Systemet [SMSNavigator] finns emellertid kvar som ett resultat 
av projektet och har fortsatt använts i andra sammanhang. 
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5  Analys av [demos]-projektet 
 
I detta kapitel ges en bild över och en sammanfattande analys av [demos]-projektet. 
Det ger en beskrivning av hur tidigare diskuterade metoder och teorier använts inom 
projektet, samt dessutom en reflektion. Förklaringsmodellen som används återfinns 
hos Löwgren och Stolterman (2004) och bygger på deras fördjupade abstraktionsnivå 
av designprocessen vilken finns beskriven mer utförligt i teorikapitlet. Här jämförs 
hur visionen ser ut i relation till den s.k. operativa bilden samt specifikationen vilka är 
ett resultat av designprocessen.  

Löwgren och Stolterman pekar på att designern ofta upplever att den operativa 
bilden förändras till det sämre. Det vill säga att avståndet mellan vision och operativ 
bild snarare ökar än minskar. Denna utveckling behöver inte leda till en försämring. 
Vad jag erfarit är att det viktigaste i detta transformationssteg är att de inblandade får 
en sinsemellan motsvarande operativ bild och att avståndet mellan dessa inte blir 
alltför stor. En operativ bild omvandlas så småningom successivt till en alltmer 
konkret modell. Den får då en form som man kan kommunicera kring och med. Den 
operativa bilden förfinas och övergår till att bli en specifikation för en blivande 
produkt. Löwgren och Stolterman (2004) påpekar att det är viktigt att notera att man 
inte talar om en linjär eller en iterativ process utan om en fullständigt dynamisk 
process. De ger en jämförelse mellan en konstnärlig och en ingenjörsmässig process. 
Konstnären anses arbeta i en ständig kreativ process där hon ändrar på skisser som i 
sin tur ändrar föreställningen om målet. Detta påverkar i sin tur de ideal som hon vill 
ge uttryck för, vilka i sin tur påverkar skisserna. I ingenjörsmässiga processer upplevs 
en strävan att få en så kontrollerad process som möjligt. Man försöker i möjligaste 
mån slå fast specifikationen som därefter ska stå emot all påverkan som framkommer 
under arbetets gång. I [demos]-projektet ledde specifikationen till en prototyp. 

[demos]-projektet följde en serie utvecklingsfaser som liknar Löwgren och 
Stoltermans teorier om designprocessens faser. Jag har därför valt att dela upp 
analysen i tre delar med hjälp av deras struktur. 

5.1 Projektets vision 
Projektets ursprungliga vision går att finna främst i projektbeskrivningen för [demos]-
projektet. Denna uttrycker tydligt ett flertal visioner vilka grundade sig på ett antal 
antaganden som jag analyserat och sammanfattat i följande tabell: 

 
 

Ungdomar – inflytande – demokrati 
Bakgrund och antagande Vision 
• Beslutsfattare har uttryckt behov av att 

öka kommunikationen med de unga 
medborgarna.  

• Ökade antidemokratiska krafter i 
samhället har satt demokratin i 
centrum. 

• Ett slutbetänkande från 
ungdomspolitiska kommittén menar på 
att det är viktigt att unga får verklig 
makt. 

• Unga människors engagemang 
kanaliseras på nya vägar. 

 

Den typ av nya mötesplatser som 
projektet avsåg att utveckla skulle kunna 
vara bra exempel på hur nya 
kommunikationsvägar kan leda till en 
ökad delaktighet samt ge möjlighet att 
enkelt skapa nätverk kring viktiga frågor 
som man vill vara med om att påverka 
och driva. 
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Demokrati och ny teknik 
Bakgrund och antagande Vision 
• Att fatta beslut över nätet som ett 

direktdemokratiskt inslag i politiken 
fanns enbart på debattnivå. Nya 
mötesplatser sågs vara bra exempel på 
hur allt fler aktivt kan delta i 
diskussion. Flera utredningar och 
propositioner hade pekat ut vikten av 
att utveckla metoder för att använda IT 
och annan ny teknik för att öka 
deltagandet i den demokratiska 
processen. 

Man såg inom ramen för projektet stora 
möjligheter att på ett experimentellt sätt 
pröva nya former som kunde stärka den 
demokratiska medvetenheten, utveckla 
deltagandet, stärka den lokala 
självstyrelsen och utveckla möjligheten 
till beslutsfattande över nätet. 

De nya medierna 
Bakgrund och antagande Vision 
• Offentlig kommunikation karaktäriseras 

av en riktning från makthavare och 
innehållsproducenter till medborgarna. 
Det finns en motströmning av 
användargenererat innehåll. 

• Intressant social dynamik skapas då 
olika digitala medier korsas. 

Det finns ett stort behov av att ligga i 
framkant vad gäller kunskapen om 
ungdomars behov och vanor för att kunna 
möjliggöra nästa generation tjänster. 

Nätforum och dess möjligheter 
Bakgrund och antagande Vision 
• Ett nätforum är en värde/intresse-

gemenskap, oftast med en avgränsad 
målgrupp med eget språk, regler och 
etik. 

• Moderna nätfora är inte enbart 
oorganiserade platser för möten utan 
tillåter intressant social dynamik som 
underlättas av avskilda rum och 
uppvisar även många fenomen som är 
viktiga för demokratidiskussionen. 

Fenomenet ansågs ha en potential att 
spela en viktig roll i dagens demokratiska 
samhälle och skulle kunna vara svaret på 
hur dagens politiska partier och vårt 
politiska system kan behöva omformulera 
kanaler för den demokratiska processens 
tre delar, diskussion – beslut – 
genomförande. 

Mobil telefoni och dess möjligheter 
Bakgrund och antagande Vision 
• Den svenska mobiltelefonanvändningen 

ligger långt fram. Däremot har inte 
forskningen hängt med då det gäller det 
nya landskapet av kombinerade mobila 
tjänster. Internationell forskning 
kännetecknas av stor splittring. 
Forskningen hämmas av att företagen 
håller hårt i alla fakta runt tekniska 
protokoll och plattformar. 

Det måste till ett tryck på aktörerna inom 
mobiltelefoni för att kunna erbjuda 
tjänster med en bred tillgänglighet. Ett 
sätt att uppnå detta sågs vara att 
oberoende institut och grupper 
samarbetade runt framtagningen av 
tjänstekoncept och prototyper av tjänster. 

 
Tabell 5 Sammanställning av analysen över [demos]-projektets grundläggande antagande, vilka 
ligger till grund för projektets vision 

Sammanfattningsvis kan man se att visionen ligger till grund för projektets mål vilka 
var att: 



  59 

• »utveckla vidareförbar kunskap om de mobila tjänsternas roll och möjligheter i 
demokratiska processer. Med de två målgrupperna beslutsfattare på lokal/regional 
nivå; gymnasienämnd, fritidsnämnd, jämställdhetsråd samt demokratiutskott, samt 
ungdomar 15-19 år kommer bl.a. innovativa mobila tjänster och deras användning 
i demokratiska sammanhang att utvecklas. Inom ramen för projektet finns stora 
möjligheter att på ett experimentellt sätt pröva nya former som stärker den 
demokratiska medvetenheten, utvecklar deltagandet, stärker den lokala 
självstyrelsen och utvecklar former för att fatta gemensamma beslut över nätet. 
Två konkreta och fungerande nätforum, Avatopia och Kärnhuset är fokus60».  

• Man ville bidra med två exempel i form av prototyper på innovativa mobila 
tjänster (i demokratiska sammanhang) samt ett flertal analyser. 

De metoder man ville använda sig av baserade sig på användarcentrerad utveckling. 
Det lades även stor vikt vid att »de programmerare som är med i projektet känner till 
bakgrundsmaterialet som har använts vid tjänsteframtagningen eller om möjligt är 
med genom hela processen»61. 

5.2 Visionen och »verkligheten» i [demos]-projektet 
Hur väl har då visionen stämt överens med verkligheten? I detta avsnitt redogörs för 
den dokumenterade vision som främst återfinns i [demos]-projektets 
projektbeskrivning (se Tabell 5). Denna sätts mot den upplevda verklighet som 
representeras av projektdeltagarnas observationer samt de intervjuer och enkäter som 
gjorts med målgruppen. 

I projektbeskrivningens syfte avsåg man att projektet skulle bidra med två konkreta 
exempel på innovativa mobila tjänster. Dessa beskrevs i projektbeskrivningen som två 
separata fall (case). Redan i inledningsskedet drogs dessa två fall ned till ett enda då 
Vinnovas ekonomiska stöd för projektet minskades drastiskt. Den ursprungliga 
visionen var därmed omöjlig att genomföra och man bildade en ny vision baserad på 
den ekonomiska verkligheten. Det fall som valdes ut var Kärnhuset som var/är Växjö 
kommuns nätforumsajt för elever på kommunens gymnasieskolor. 

Här har jag funnit att den vision som genomsyrar projektbeskrivningen även 
överensstämmer mycket väl med Kärnhusets egen vision om en framtida utveckling. 
De lärare på en av gymnasieskolorna, Kungsmadskolan, som länge skött driften av 
Kärnhuset och som också drev utvecklingen av densamma, hade fört diskussioner 
både internt och med gymnasienämnden om framtida utvecklingsbehov. Deras vision 
återfinns uttalad i projektbeskrivningen genom följande: »Förutom att en mobil kanal 
tekniskt kan erbjuda möjlighet till interaktioner i det dagliga skolarbetet och 
skolmiljön och i kontakten hem och skola, ger den goda möjligheter för kommunens 
politiker och officiella tjänstemän att utforska nya kommunikationsvägar och andra 
former av mötesplatser». Detta var vad som gav projektet en plattform för att med 
Kärnhuset samarbeta inom området mobila tjänster. 

Ett annat av målen var att utveckla prototyper för mobila tjänster vilka på sikt 
kunde användas i fler sammanhang än för de som projektet avsåg. På grund av 
nedskärningen blev det enast en enda prototyp som utvecklades varför allt fokus kom 
att läggas på denna.  

Man avsåg även att göra en hel del framtidsrelaterad konceptframtagning kring 
tredje generationens (3G) mobila tjänster. Redan i projektets inledningsfas 
konstaterades dock att regionen inte hade 3G-täckning samt att så gott som ingen av 
projektdeltagarna ägde mobiltelefoner som stödde denna teknik. Även det praktiska 
experimentet som genomfördes i projektets förstudiefas bevisade detta. Man ägde inte 
heller, i flera fall, mobiltelefoner som klarade av sms-tjänsten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att i detta inledande skede var Vinnovas nedskärning 
av budgeten det som påverkat projektet mest med avseende på dess ursprungliga 
vision. Det är givetvis svårt att säga vilka resultat som kunde ha kommit fram om den 
ursprungliga visionen kunnat genomföras. Dock anser jag att det med största 
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sannolikhet hade gått att genomföra betydligt mer omfattande och jämförande 
undersökningar om där hade funnits flera kontexter att »krocka» projektresultatet mot. 
Resultatet blir på grund av nedskärningen mera ensidigt och har därmed ej kunnat 
jämföras utifrån andra frågeställningar eller målgrupper.  

Man kan tydligt se att det i detta läge fortfarande var projektägarens vision som var 
rådande. Därefter var det dags att överföra denna vision på samtliga projektdeltagare 
(projektledare, utvecklarna samt målgruppen). Jag, forskaren hade ännu inte startat 
mitt arbete i projektet. Sammanställningen och analysen grundar sig därför enbart på 
att jag har tagit del av den dokumentation som finns. Förutom dokumentationen har 
jag kunnat ha en nära dialog med studions dåvarande föreståndare, vilken för övrigt 
var en av dem som stod bakom den ursprungliga visionen. 

5.3 Visionens övergång till en operativ bild 
Följande avsnitt fortsätter att följa Löwgrens och Stoltermans fördjupade abstraktion 
av designprocessen och jämför den ursprungliga visionen med den operativa bilden av 
vad man upplevde ske samt hur denna kan ligga till grund för den specifikation som 
representeras av den utvecklade prototypen. Det är för övrigt i slutet av denna period 
som jag kommer in i studion och dess forskningsmiljö.  

Den första operativa bild som visionen övergick i uppstod under förstudiefasen. 
Visionen var att denna fas skulle ägnas åt kunskapsuppdatering, projektuppläggning 
samt studie av de två fallen. Som tidigare beskrivits blev projektbudgeten neddragen 
och man fick enbart pengar för att genomföra ett enda fall. Kunskapsuppdateringen 
gjordes genom att man genomförde ett antal lokala studier inom projektets 
målgrupper vilka redovisas i det empiriska kapitlet. Resultatet av denna låg till grund 
för den operativa bild som tog form. 

Förstudien visade att ett grundläggande problem för ungdomarna var att hitta 
former för att visa sitt engagemang gentemot demokratifrågor. Detta styrkte projektets 
vision om att stötta detta engagemang genom att utveckla tjänster som ett stöd för 
skapandet av nya mötesplatser. 

Gymnasieungdomarna i Växjö visade sig ha en stor tillgänglighet till samt kunskap 
om IT och ny teknik. Detsamma gällde även för de förtroendevalda 
kommunpolitikerna. Där var tillgängligheten relativt stor medan det tekniska 
kunnandet var något mindre. Undersökningarna som gjordes i förstudiefasen visade 
även vilka mobiltelefoner deltagarna hade samt vilka tjänster som var tillgängliga 
eller aktiverade. Det var i dessa undersökningar som det tydligt framkom att 3G-
tekniken inte var tillräckligt utbredd bland användarna. Ingen av de tillfrågade hade 
en 3G-telefon. 

Inom projektet drogs efter ovan nämnda undersökningar slutsatsen att intresset för 
demokratiska frågor var och är stort bland ungdomar. Särkilt intressanta var de frågor 
som mer direkt berör den enskilda personen. Intresset för partipolitik upptäcktes vara 
betydligt mindre. Man valde, på grundval av dessa iakttagelser, därför att under 
projektet fortsättningsvis bygga grunden kring konkreta ämnen och sakfrågor utan 
partipolitiska förtecken. Den genomförda sms-studien visade också på att det fanns en 
framtida potential i att bygga sms-stöd för dialog tillsammans med dessa grupper.  

Man kom fram till att en framtida prototyp måste ha en hög tillgänglighet. Detta 
kom att ha en central betydelse för projektets vidareutveckling. Man ställde krav på 
möjligheten för de två målgrupperna att komma åt tjänsten på ett enkelt sätt. Den 
skulle vara lätt att använda samt kunna användas vid vilken tid på dygnet som helst. 
Denna målsättning kom ur de uttalade önskemålen om att använda sig av den 
tilltänkta sms-plattformen »när som helst och var som helst».  

Hos projektdeltagarna fanns det en uttrycklig målsättning att sms-
stödsanvändandets resultat skulle kunna uppfattas av användarna. Man önskade att 
inte enbart skapa ytterligare ett forum för alla att »tycka till». De ungdomar som 
aktivt deltog, chattade eller ställde frågor skulle också kunna se att detta lönade sig. 
Det fanns en förhoppning att förtroendevalda och andra personer med makt var 
tvungna att ta till sig denna dialog och själva tillmötesgå ungdomarnas engagemang. 
Vidare ansåg man att fortsättningen med att bygga en prototyp skulle basera sig på de 



  61 

befintliga strukturer som fanns och som man ansåg fungerade bra. Kärnhuset ansågs 
ha en stor roll i detta samt att man utöver detta även behövde skapa ett fördjupat 
samarbete med elevråd, kommunens Ungdomslots och Växjö kommuns hemsida. 

Så såg vid denna tidpunkt den operativa bilden ut vilken tycks ha delats av 
projektägaren och målgruppen och som även kan sägas överensstämma väl med den 
vision som projektet startade med. Det som tydligast skilde sig från den ursprungliga 
visionen var att det helt enkelt inte fungerade att använda 3G-teknik i regionen. Den 
operativa bilden blev i stället att man skulle utarbeta en sms-tjänst baserad på GSM-
nätet. Det är möjligt att detta faktum begränsat de möjligheter till eleganta lösningar 
som hade kunnat göras med hjälp av en modernare plattform. Detta sågs emellertid 
inte som något hinder och det fanns även angivet i Vinnovas utlysning att andra 
tekniska lösningar (som GSM) var möjliga.  

I ett tidigt skede i projektet hade ett konsultföretag i regionen anlitats för att 
genomföra delar av förstudiens omvärldsanalys av främst de tekniska plattformar som 
kunde vara aktuella. Detta företag tog även över projektledarrollen i denna första fas. 
Anledningen till att man anlitat ett externt konsultföretag visade sig vara att, då 
projektet startades var Studio[12-21] fortfarande under uppbyggnad och all 
verksamhet behövde ske i nära samarbete med externa partners. Målsättningen var 
dock att inom en snar framtid utöka studions bemanning och även driva ytterligare 
projekt. 

Det verkar som om det är i detta skede som det blir tydligt att den ursprungliga 
visionen antagit två olika vägar. Min analys är att den vision och operativa bild som 
ansvariga för projektet samt målgruppen hade vid denna tidpunkt fortfarande 
överensstämde till största delen med visionen som framgår av projektbeskrivningen. 
Konsultföretagets vision och sedermera operativa bild tycks i detta skede ha 
transformerats från, en användarcentrerad ansats till att gå mot en traditionell 
systemutvecklingsmodell enligt vattenfallsmetoden62 (se Figur 10), alternativt att de 
aldrig hade någon annan vision är denna.  

 

                                                
62 eng. ”Waterfall model” en sekventiell systemutvecklingsmetod där varje steg flyter vidare till nästa steg då det föregående är 

färdigt. Ursprunget till begreppet vattenfall citeras från en artikel av W.W. Royce publicerad på 1970-talet. Royce själv 
förordade en iterativ process för systemutveckling och använde aldrig själv begreppet ”waterfall”. Han beskrev vad som idag 
benämns vattenfallsmetoden som ett exempel på en metod som var ”riskfylld och som skapade misslyckanden”. 
(en.wikipedia.org/wiki/Waterfall_Model, 2006) 
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Figur 10 Vattenfallsmetoden, en sekventiell utvecklingsmodell 

Jag har funnit, genom att studera dokumentation från förstudien, att resultatet av 
förstudien mynnade ut i en konceptutvecklingsstrategi. Denna strategi gick i stort ut 
på att inte cementera dagens demokratiska beslutsprocesser utan snarare utveckla nya 
demokratiska processer där man kan söka engagemang för att sedan kanalisera detta 
engagemang till demokratiska processer. Man sökte även inrikta sig på att skapa 
virtuella mötesplatser.  

Sammanfattningsvis kan påpekas att övergången från vision till operativ bild 
påverkades av att:  
• De två fallen blev till ett på grund av ekonomiska nedskärningar. 
• Den tänkta tekniska plattformen (3G) inte var mogen för prototyputvecklingen, 

framförallt inte i Småland.  
• Konsultföretaget inte delade den uttalade visionen i projektbeskrivningen om vad 

det innebar att använda sig av en användarcentrerad utvecklingsmetod. 
Detta har påverkat strategin som förts med in till nästa fas utifrån vilken man startade 
konceptutvecklingen.  

5.4 Konceptutveckling och implementation – från operativ 
bild till specifikation 

Visionen och målet med denna fas var att utveckla mobila tjänster för två existerande 
fall. Som tidigare nämnts skars detta ned till ett enda fall, Kärnhuset. Syftet med det 
utvalda fallet var att stötta det pågående arbetet med digitala medier som ett av 
medlen för att främja demokratiska processer inriktade på unga i gymnasieskolan. 

En ursprunglig målsättning i utvecklingsarbetet var, som nämnts i föregående 
avsnitt, att arbeta med användarcentrerade utvecklingsmetoder vid koncept- och 
tjänsteutvecklingen. De verktyg i form av personas, scenario- och målbeskrivningar 
vilka man använder sig av då man arbetar med interaktionsdesign, ska kontinuerligt 
testas tillsammans med representanter för målgrupperna. De scenariobeskrivningar 
som jag funnit dokumenterade speglar en brist på verklig användarmedverkan och 
verkar oftast bygga på antaganden. Det kan möjligtvis ha upplevts svårt att komma in 
i skolan och genomföra detta arbete. En annan förklaring kan vara att användarna kan 
ha haft svårt att förstå den tekniska dimensionen av designprocessen. Samtidigt talar 
det faktum att det handlar om mycket vana sms-användare och engagerade unga emot 
detta antagande.  

Det underlag för konceptutveckling som jag funnit representeras av de tre 
workshopar som genomfördes. Deltagare var projektledaren, en demokratiforskare 
samt olika grupperingar vilka var tänkta att representera målgruppen. Under 
workshoparna reflekterade man kring framtida innovativa mobila tjänster. Efter att 
dessa avslutats tycks det inte skett mer av det »samarbete» som man kan förvänta sig 
då man arbetar med interaktionsdesign. Jag har inte funnit några dokument eller andra 
rapporter som visar på ytterligare deltagande i konceptutvecklingen eller 
implementationsfasen av prototypen. Konsulten upplevs ha skapat, utifrån sin egen 
bestämda operativa bild om hur systemet skulle se ut, den specifikation som blev 
grunden för den tilltänkta prototypen. 

Det är här som projektet tycks ha stannat upp i en traditionell konstruktionsfas med 
avsikt att skapa en prototyp vilken förhoppningsvis skulle avspegla användarnas 
behov. Utan närmre medverkan av dem har man skapat en kravspecifikation. Min 
slutsats blir att systemutvecklingsarbetet påverkats negativt av att projektledaren inte 
tycks ha haft tillräcklig kompetens för den planerade typen av systemutveckling enligt 
en interaktionsdesignansats. Då jag gick igenom dokument från denna fas fann jag en 
tidsplan som på ett enkelt sätt speglar konsultens syn på de olika roller som de 
medverkande hade. I denna tidsplan hade rollerna delats upp mellan aktörerna och 
deras inblandning fanns inplanerad. Här finns inte användarna med som deltagare 
någonstans under projektets konceptutvecklings-, implementations- eller 
konstruktions-faser. Vad man däremot tydligt kan se i materialet är att den anlitade 
demokratiforskaren har haft en mycket högre grad av närhet och dialog med 
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användarna. Eftersom dennes fokus inte låg/ligger på systemutveckling eller IT-frågor 
har de haft en betydligt mindre kunskap om de tekniska förutsättningar som kan 
föreligga och därigenom även haft små möjligheter att påverka specifikationen. 

Samma problematik med konsultföretagets syn på ansvarsfördelning har upptäckts 
gälla attityden gentemot programmerarna. Ett av de grundläggande kraven i 
projektbeskrivningen var att de programmerare som deltog i projektet skulle känna till 
det bakgrundsmaterial som använts vid tjänsteframtagningen eller om möjligt delta 
genom hela processen. Vid möten med de studenter som anlitats för 
programmeringsarbetet kommenteras ofta att konsultföretaget har haft dålig kontakt 
med dem. De har fått få eller inga instruktioner eller handledning. 
Programmeringsarbetet utfördes så att de fick enskilda instruktioner på vad som 
skulle lösas. Ingen övergripande bild eller förklaring om sammanhang gavs. 
Utvecklarna var med andra ord satta att var och en för sig skapa olika delar av 
systemet. Detta utan kännedom om över- eller underliggande beroenden i strukturen. 
Under samtal med dem framgick det att de ofta fått vänta på information och vid ett 
flertal tillfällen aldrig fått svar på frågor. Projektledaren var även ansvarig för att 
handleda studenterna i deras arbete med att sammanställa sina examensarbeten. Dessa 
var tänkta att beskriva [demos]-projektet och utvecklingsarbetet. Man upplevde att 
behovet av handledning ignorerades och de fick under långa stunder klara sig helt på 
egen hand. Detta ledde i sin tur även till att studenterna blev mycket försenade med 
sina examensarbeten. 

Analysen visar också på att den största problematiken för projektägaren bestod i 
samarbetet med det anlitade konsultföretaget. Eftersom de fått rollen att projektleda 
hela projektet blev den negativa effekten att både innehåll och styrning hamnat delvis 
utanför studions (projektägarens) kontroll. Jag har funnit att man avtalat om att de 
hyrda konsulterna skulle finnas och arbeta på plats i studions lokaler och använda 
studions utrustning. Det köptes även in utrustning för detta. Trots detta avtal valde de 
att arbeta i företagets egna lokaler och använde sig av egen utrustning och plattform 
(infrastruktur). Detta ser jag även som den direkta orsaken till de senare problem med 
drift och överföring av systemet som projektet hade. Jag vill påpeka att denna 
problematik var föremål för diskussion många gånger utan någon vilja till förändring 
från företagets sida. Vad hade hänt om alla haft samma vision och operativa bild? 

På grund av att konsultföretaget använde egen utrustning och programvara 
resulterade detta senare i en hel del problem då prototypen skulle »köras» på den 
plattform som inledningsvis var bestämd. Att färdigställa prototypen tog alltför lång 
tid och testperioden flyttades ideligen fram. Då beslutades att flytta all utrustning och 
med stöd av studions egna programmerare försöka komma igång med testperioden. 
Detta visade sig vara omöjligt. Under processen uppdagades att ett flertal 
licensberoenden fanns inbyggda och att proprietära63 filformat hade använts, trots att 
studions arbetsrutiner tydligt förordade oberoende och fria filformat. Studions 
föreståndare hade även ett flertal diskussioner med konsulten om vikten av att 
projektet inte skulle använda sig av programvara som innebar dyra licenser. Resultatet 
blev att för att kunna installera systemet på en neutral plattform och testa detta i andra 
kontexter, skulle stora delar av prototypen tvingas skrivas om.  

Det är under denna period som jag startade mitt operativa arbete i projektet. De 
delar som jag redogjort för och analyserat och som föregår denna period är gjorda 
med hjälp av den dokumentation som gått att finna. Dessutom hade jag möjlighet att 
utbyta erfarenheter med den demokratiforskare som var delaktig i förstudie- och 
konceptutvecklingsfasen. Under implementationen av prototypen samt testperioden 
hade jag ett inifrånperspektiv och förstahandsinformation. Ursprungligen var det tänkt 
att jag skulle tillföra projektet ett forskningsperspektiv under dessa slutfaser samt 
utvärderingen. Vid ett inledande möte med dåvarande projektledare kom vi överens 
om hur detta arbete skulle läggas upp. Tiden gick och alla försök att få insyn i 

                                                
63 Proprietär - är en beteckning för den som äger något. (Jfr proletär.) Synonymer: ägare, innehavare etc. Ordet kommer från 

franskan. I modern tid används ordet ofta för att beteckna något som inte bara har en ägare utan också är försett med 
restriktioner av ett eller annat slag, till exempel ett proprietärt format eller en proprietär codec. 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Proprietär, 2006) 
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projektet stoppades emellertid effektivt. Det var problem med att få kontakt med 
projektledaren som fortfarande satt kvar på det egna kontoret. Då representanter från 
studion och projektteamet bad om att delta i de möten man sade sig ha med 
målgruppen nekades vi detta. Det skylldes på svårigheter att vara på skolan och att för 
många personer skulle skrämma bort deltagarna. Från projektteamet önskades enbart 
sända en enda representant för att kunna dokumentera vad som gjordes där. Då vi 
senare var på skolan under skoltid för att utföra intervjuerna upplevde vi snarare en 
stor nyfikenhet och mycket kontaktskapande gällande projektet. Det är en 
nödvändighet att få tillgång till dokumentation och material rörande ett projekt för att 
kunna studera dess faser och göra en tillförlitlig analys av de olika delarna. Utöver att 
studera projektet önskade projektägaren att jag deltog operativt i det fortsatta arbetet 
som studions representant. Denna önskan uppkom ur det faktum att de tidigare haft 
små eller inga möjligheter till deltagande i de tidiga projektfaserna. Den ovan 
beskrivna situationen ledde till att jag i detta skede erbjöds att ta över 
projektledningen. På så sätt hoppades man avveckla den ej fungerande relationen med 
konsultföretaget och överföra resterande del av projektet till egen regi. 

Arbetet med att få kontroll över projektet och att få tillgång till systemet blev inte 
ett enkelt arbete. Utifrån min egen erfarenhet som systemutvecklare och konsult fann 
jag det efter ett tag svårt att förstå varför arbetet med prototypen aldrig gick framåt. 
Det visade sig senare, efter att ha analyserat all källkod, att man tycks ha fokuserat sig 
på att utveckla ett system enbart körbart inom företagets egen miljö vilken var 
kopplad till Web Services tjänster. För projektets del innebar det ytterliga förseningar. 
Man kan fråga sig varför konsulten valde att bädda in ett så komplext system som 
Web Services för en isolerad systemprototyp som var tänkt att endast hantera sms-
frågor. Denna lösning tycks ha skapat en onödigt komplex miljö för en prototyp. 
Prototypen upplevdes instabil och företaget tycks i ett mycket tidigt skede tappat 
kontrollen över koden. En nyckelperson (programmerare) hade dessutom tidigare 
försvunnit från företaget. På grund av att ett övertagande av systemet var omöjlig 
inleddes testperioden fortsatt med hjälp av konsultföretaget.  

Då vi skulle inleda den planerade försöksperioden var det ingen i det dåvarande 
projektteamet som ännu kände till den instabilitet som jag redogjort för här. Alla hade 
varit tvungna att förlita sig på konsultens garantier att »det var färdig, bara en liten sak 
som behövde rättas till. Nästa vecka …» och så vidare. Som nytillträdd projektledare 
innebar det stora problem att inte få insyn eller kontroll över implementationen. 

Sammanfattningsvis: i implementationen syns det tydligt hur illa den operativa 
bilden stämmer överens med projektets vision. Den skeva operativa bilden medförde 
även att specifikationen som senare representerades av den utvecklade prototypen inte 
låg nära visionerna. Framförallt visar sig detta i kommentarerna om hur besvärligt 
man upplevde hanteringen av de »koder» som senare kom att inleda varje sms. I 
specifikationen anges koderna som identifierare för vilken typ av sms-transaktion det 
gäller. Exempelvis var det tänkt att systemet skulle stödja flera typer som samråd, 
namninsamling, poster samt bonusmeddelande. Dessa implementerades senare med 
en svårbegriplig lösning utan samråd med användarna. Användarnas bild av systemet 
var en annan än konsulternas.  

5.4.1 Test av den utvecklade prototypen 
Testperioden startades 8 december 2003 med att den första frågan skickades ut. 
Samtliga inblandade i det »nya» projektteamet protesterade mot den valda tidpunkten. 
Den skulle inträffa bara veckorna före det långa juluppehållet. Därmed skulle det bli 
en relativt stor fördröjning tills nästa fråga kunde skickas ut. Alternativet kunde ha 
varit att vänta med att ställa frågor via systemet till efter jul. Detta blev aldrig ett 
egentligt alternativ eftersom konsulten inte var beredd att flytta tiden framåt.  

Det blev svårt att hinna med att undersöka hur starten av testet utfallit på så få 
veckor innan juluppehållet. För att lösa detta satte teamet ihop ett antal frågor vilka 
syftade till att undersöka hur det första mötet med systemet upplevdes av användarna. 
Tidsnöden och svårigheter att nå samtliga användare gjorde att undersökningens 
tillförlitlighet och det representativa urvalet inte kunde påverkas på ett kontrollerat 
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sätt. Trots detta anser jag att det framkom ett flertal intressanta observationer under de 
samtal och intervjuer som gjordes. Framförallt fick teamet fram en hel del information 
även från »de vanliga användarna», det vill säga de som aldrig deltog i 
konceptutvecklingen. Där deltog enbart representanterna från den lokala styrelsen. 

Vilka sms-frågor som skulle ställas bestämdes av den lokala styrelsen. De fick hjälp 
och stöd i detta av demokratiforskaren vilken var den person som de under denna 
period hade mest kontakt med. Övriga teamet tilläts, vid denna tidpunkt, sällan delta i 
dessa möten. Då skolan startade igen i januari hade man hunnit med att ställa totalt 
fyra frågor innan testperioden tog slut och systemet stängdes ned. Eftersom 
prototypen ännu inte lyckats överföras utanför konsultföretaget kunde teamet inte 
heller fortsätta under egen regi. För att ställa frågor krävdes det dessutom att man 
matade in dem via servern, det gick m.a.o. inte att sända dem som sms via 
mobiltelefonen. Till de registrerade användarna sändes de ut som sms. Prototypen var 
mycket instabil och det behövdes en hel del »handpåläggning» vilket innebar att 
servrar ofta behövde startas om. Även sms-svaren behövde kontrolleras manuellt och i 
flera fall justeras i databasen. Allt detta var tvunget att ske hos konsulten. Som jag ser 
det var mycket av detta en tråkig och onödig utgift som enkelt hade kunnat undvikas, 
då det fanns ett eget team som kunnat sköta driften. 

Under de senare undersökningarna med användarna på Katedralskolan framkom det 
ett flertal gånger att man misstänkt att frågor inte alltid kommit fram. Detta finns 
också verifierat i prototypens databas. Största orsaken till detta låg i att man inte fick 
några kvittenser på om sms:et blev avsänt eller ej. Ytterligare problematik bestod av 
att man var tvungen att hantera en kod för att identifiera de olika frågorna när man 
skulle svara. Denna kod upplevdes mycket krånglig av användarna och var en stor 
källa till att projektet fick in ett flertal »ej tolkningsbara» svar. Ett sådant svar kunde 
orsakas av att det saknades mellanslag mellan koden och svaret.  

Under omarbetningen av prototypen, vilken startades så snart testperioden var 
avslutad, var dessa koder bland det första som åtgärdades för att förenkla 
användandet. Analysen av den första prototypen visade också att dessa hade kunnat 
undvikas. Specifikationen av denna andra version av prototypen kan sägas vara en 
mer kvalitativ representation av den operativa bild som fanns hos projektägaren och 
studiomedarbetarna vid ingången av konceptutvecklingsfasen. Jag identifierade vid 
genomgången av specifikationerna samt koden de delar som var funktioner och 
separerade dem från andra delar vilka inte hade med funktion att göra enligt ett 
objektorienterat synsätt uteslutande baserat på Model-View-Controller konceptet 
(MVC). Med en mer renodlad kod kunde teamets programmerare redan efter två 
veckor ha en ny version prototypen klar. Till denna kopplades även ett 
användargränssnitt för hantering av databasen vilket tidigare upplevts vara ett stort 
problem. Med stöd av denna omarbetade prototyp fanns därmed större möjlighet till 
att göra ytterligare tester. Mer om detta i kommande avsnitt. 

5.5 Projektfas 3 och 4 – Värdering, syntes och spridning 
Man kan ställa sig frågan om det valdes bra metoder för värdering. Jag anser att så är 
fallet, mest beroende på att det var de enda metoder som överhuvudtaget gick att 
använda i kontexten. Det handlar om enkäter och olika former av intervjuer. Jag hade 
gärna även gjort fältstudier för att studera när var och hur man använde sig av 
systemet. Som tidigare nämnts var det i skolmiljön vi verkade och det fanns en uttalad 
önskan om att inte »störa». Jag har emellertid ofta funderat på om det verkligen var 
från skolans håll som denna kommit, eller om det helt enkelt var så att den dåvarande 
projektledaren varit orolig för att andra skulle påverka »hans projekt». Vi har senare 
vid ett flertal tillfällen varit mycket välkomna på skolan för att utvärdera och samtala 
med eleverna. Detta både under och efter skoltid. 

Avsikten med värderingsfasen var, i enlighet med projektbeskrivningen, att göra en 
värdering inriktad på ungdomars faktiska bruk av mobila tjänster. Den operativa 
bilden började i denna fas att återigen närma sig visionen.  

De intervjuer som inledde värderingen drog igång i samband med jullovet. Det var 
ett flertal frågor som hastigt satts samman med mycken möda från de inblandades 
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håll. Trots detta visade sig svaren ha ett stort kvalitativt värde. Dessa lades till grund 
för den fortsatta frågeställningen. Tanken var, som tidigare beskrivits, att få en 
uppfattning om användarnas »första intryck». Inte minst då ett jullov närmade sig och 
man kunde misstänka att minnet av detta intryck skulle blekna relativt snabbt.  

En betydligt mer genomarbetad och omfattande enkät lades ut på Kärnhuset senare 
under testperioden. Den avsåg att spegla både personalens och elevernas tankar och 
åsikter. Vi kan se att mycket av dessa tankar och kommentarer ligger till grund för 
den senare vidareutvecklingen av prototypen. 

 Inom utvärderingsgruppen fanns diskussionen om vikten av att genomföra 
avslutande gruppintervjuer. Man enades om formerna för dessa och tog ytterligare 
kontakt med skolan. Det visade sig vara mycket svårt att få deltagare till dessa. Detta 
även om man erbjöds att genomföra intervjuerna under lektionstid. Trots detta ansåg 
vi att resultatet blev givande. Under en av gruppintervjuerna såg teamet hur tydligt 
vissa frågor gavs missvisande svar. Exempelvis inledde vi med att fråga om de 
intervjuade kände till [demos] och hur man registrerade sig som användare. Snabbt 
svarade en av deltagarna att han aldrig hört talas om [demos]. Han rättades emellertid 
omedelbart av sina kompisar som påpekade att de alla deltagit i de informationsmöten 
som man avsatt undervisningstid för. Denna typ av underliggande information 
kommer sällan fram då man intervjuar enstaka individer. Inte heller syns det i enkäter. 
Jag anser att informella gruppintervjuer kan ta fram mycket information vilken man 
aldrig hade fått om man använt sig av exempelvis enbart enkäter eller enskilda 
intervjuer. Att det var svårt att få deltagande förklarade en av dem som ställde upp på 
enskild intervju bero på att »man» inte brukade engagera sig. Hon uttryckte även att 
det oftast var samma personer som alltid ställde upp eller visade engagemang. Enligt 
henne var dessa personer desamma vilka som redan innan var aktiva inom olika 
föreningar eller politiska förbund.  

Vi i projektteamet fick under utvärderingen höra mycket om att sms-systemet var 
ett intressant redskap och att man känt sig delaktig. Trots detta hördes även relativt 
många klagomål på utformningen samt hur svaren presenterats. Vi var tre personer 
som arbetade med att intervjua, samtala samt arbeta fram en slutenkät. Förutom mig 
själv deltog en demokratiforskare samt en forskare från institutionen för pedagogik 
vid Växjö universitet. 

Då jag i efterhand undersökte svaren mer ingående upptäcktes att en del svar är 
svaren på en felaktigt ställd fråga eller följdfråga. »Som man frågar, får man svar». Vi 
var tre personer som genomförde intervjuerna och vi kom från olika discipliner och 
traditioner. Då jag kunde tala om designprocessen och användarmedverkan innebar 
detta för de övriga inte att detta inbegrep hela utvecklingsfasen. Frågor och svar 
uppfattas utifrån den egna erfarenheten och bakgrunden. Följande är ett exempel på 
detta. Under en intervju med fyra representanter från den lokala styrelsen ställdes 
nedanstående fråga och följande sammanställning gjordes (se Tabell 6): 
Känner du att du och den lokala styrelsen har kunnat påverka hur prototypen 
kommit att utformas och fungera? 
Alla styrelserepresentanter som intervjuades upplevde att de på ett aktivt sätt involverats i 
projektgenomförandet och haft möjlighet att tycka till om prototypens utformning. Man 
var väl medveten om att projektledarna på ID och Citec haft vissa ramar att följa och att 
ansvarsgruppen rimligen inte kunnat tillföra särskilt mycket då det gällde den tekniska 
biten av projektet. De fyra ansåg dock att de kunnat påverka i de frågor där det varit 
möjligt - exempelvis gällande urval, frågeformulering, antal utskick, tidsramar, 
presentation på skolan etc. De såg, vilket framgått tidigare, bonus-sms-tjänsten som 
något övervägande negativt i den mening att man som respondent borde ha möjlighet att 
utnyttja sina insamlade sms via sin egen mobiltelefon och inte enbart via Kärnhuset. Det 
fanns dock en förståelse för att detta inte varit möjligt att tillgodose inom ramen för 
Demos-projektet, men man såg att detta kunde vara en viktig bit att jobba vidare med i 
ett framtida projekt. 
Tabell 6 Sammanställning gjord av intervjuteamet gällande de svar som härrör till fråga ställd 
under intervju med fyra representanter ur den lokala styrelsen under v.51, 2003 
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Men vad var det egentligen som frågades? Om de kände att de kunnat påverka hur 
prototypen kommit att utformas. De tillfrågade svarar faktiskt inte på den dimension 
som handlar om systemutvecklingen utan snarare på att man varit delaktiga i att 
påverka vilka frågor som ställts via sms. Deras svar indikerar även att 
projektledningen haft ett ramverk som medfört att de som användare inte ansågs 
kunna tillföra någonting avseende systemutvecklingen. Man har helt enkelt låtit 
användarna få bilden av ett mycket komplicerat förfarande. På det stora hela verkade 
de fyra intervjupersonerna nöjda och kände att de kunnat hävda sina intressen och vara 
delaktiga i höstens process. Vilket vill säga, en process som de varit delaktiga i under en 
ytterst liten del av dess verkliga omfattning. 

Om användarna varit mer involverade vid utvecklingen av systemet kanske inte 
flertalet av de problem och begränsningar som fanns hade uppstått. Det främsta 
exemplet är de så kallade »koderna». Kommentarer om koderna har återkommit i 
samtliga av de kontakter som utvärderingsteamet haft med användarna. De fyra 
intervjuade representanterna för den lokala styrelsen hade förstått den första frågan 
och besvarat den utan problem. De hade ju även varit med och utformat den. Däremot 
tyckte de att den kod man ombads inleda sitt svar med innebar en hel del huvudbry. 
De efterlyste en förenkling innan nästa fråga skulle skickas ut. Tilläggas bör att de 
koder som vi numera vant oss vid att hantera, både då vi röstar i TV-program som 
Idol eller de koder som vi inleder med då vi skickar in sms-kommentarer till 
debattprogram, är långt mycket enklare att hantera än de koder som användes av 
prototypen. Som systemutvecklare har jag än idag svårt att se vitsen med den 
ursprungliga konstruktionen av dessa koder.  

Den sista fasens mål med syntes och spridning hade varit svår att genomföra om 
inte prototypen omarbetats. Detta gjorde systemet något mer flexibelt och generellt. 
Omarbetningen innebar även en konsolidering av koden. Med hjälp av denna blev den 
tredje versionen av prototypen [SMSNavigator] enklare och snabbare att genomföra. 
Den förändring av prototypen som gjordes gav ett flertal nya tillfällen där prototypen 
haft möjlighet att användas i ytterligare kontexter vilket måste anses uppfylla några av 
de visioner man hade då projektet initierades. Den operativa bild som slutligen efter 
förändringarna mynnade ut i den omarbetade prototypen representerar en god och 
utförlig specifikation för senare implementation av ett fungerande system. 

5.5.1 Projektresultatets påverkan på systemprototypen 
De resultat och den analys som kommit fram under projektets intervjuer och enkäter 
låg till grund för de senare och även de framtida förändringarna av systemet.  

En första systemanalys gjordes av en student på C-nivå inom dennes 
examensarbete64. Den problemanalys som genomfördes visade att framför allt tre 
saker behövde åtgärdas; medlemshanteringen, gränssnittet mot mobilnätsoperatören 
samt hanteringen av de meddelanden som genererades. Man fann, genom att 
analysera dessa fall mer noggrant med ALMA65-metoden, att systemet i dess 
nuvarande form var svårt att modifiera. Efter att ha gjort om systemdesignen testades 
»[demos]-version 2.0» än en gång med stöd av ALMA-metoden. Förutom de tre 
nämnda förändringsscenarierna ingick även ytterligare ett par tänkta scenarios. 
Resultatet av det senare testet visade att [demos]-v.2.0 klarade av tänkta förändringar i 
högre grad än tidigare version och att samtliga av de tre ursprungliga 
förändringsscenarierna var fullt genomförbara till en rimlig kostnad. 

Då den andra versionen av prototypen färdigställts och driftsatts kom 
projektgruppen i kontakt med en extern ungdomsgrupp som kom att involveras i ett 
nytt projekt kallat [miki-wiki]. Detta projekt var genomförbart genom att delar av 
[demos]-projektets medel kunde användas som motfinansiering. Några av 
medlemmarna i ungdomsgruppen visade intresse för de tjänster [demos]-systemet 

                                                
64 Arbetet att analysera problemställningen med ALMA-metoden gjordes som ett examensarbete i samarbete med institutionen 

för datavetenskap, MSI, Växjö universitet 
65 ALMA-metoden, Architecture-Level-Modifiability-Analysis, en metod där man på arkitekturnivå analyserar en design av ett 

system avseende kommande förändringar.  
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stödde, men utifrån egna synpunkter och kriterier på vad de ville skulle ingå i 
systemet. Exempel på nya krav var egen medlemshantering samt möjlighet att 
använda annan mobilnätsleverantör. En förändring i systemets ursprungliga design för 
att åstadkomma detta skulle innebära stora förändringar och mycket få delar skulle 
förbli orörda. Man kan konstatera att [demos]-prototypen helt enkelt inte var utformad 
för att modifieras ytterligare. 

Studentens analys stärkte dock uppfattning om att prototypen mycket väl hade en 
potential och teamet beslutade att fortsätta arbetet med systemet. Prototypen i sin 
andra version skrotades och de bärkraftiga delarna sattes ihop i enlighet med MVC 
konceptet. Arbetet skedde i två steg och resulterade i ett system som inte längre hade 
inbyggda licenskostnader samt som gick att köra på en öppen plattform (Linux). Detta 
gjorde att tillägg och webbaserade kopplingar som man senare kan önska lägga till 
kommer att kunna genomföras snabbt och relativt kostnadseffektivt. Efter dessa 
förbättringar har systemet, [SMSNavigator], använts i andra sammanhang än som stöd 
för skoldemokratin.  

En av de mindre åtgärder som gjort en större effekt på tillgängligheten var att man 
inte behövde registrera sig via en hemsida. Det räckte med att man skickade in ett sms 
till angivet telefonnummer med texten »signin» för att få vara med och deltaga. Här 
upptäcktes även att användarna saknat feedback på att de registrerat sig som 
deltagare, vilket var något som framkom under försöksperioden på Katedralskolan. I 
den senaste versionen får alla som anmäler sitt telefonnummer ett välkomst-sms. 
Utöver anmälningsförfarandet förenklades kodhanteringen. Varje svar kopplas till 
dess fråga genom att inleda med texten »Fn» där n representerade det löpnummer som 
respektive fråga hade. En »snyggare» lösning skulle kunna vara att använda sig av 
olika telefonnummer för varje fråga i stället för identifierande kod. Detta är 
genomförbart men beroende av vald mobilnätsleverantör. Under de nya testtillfällena 
användes ett visualiseringsverktyg för att åskådliggöra resultatet. Innehållet i 
databasen kan efter förändringarna ses både genom textbaserade och grafiska 
gränssnitt. Helt beroende på sammanhang och syfte. Visualiseringsverktyg kan dock 
både förvilla och förtydliga. Här återstår mycket att utforska. 

Resultatet av den nuvarande versionen av prototypen är en ny specifikation som 
kan användas för att skapa nya affärsmodeller och företag för mobil kommunikation. 
Denna specifikation gjordes dessutom i enlighet med den syn på designprocessen som 
tidigare beskrivits i teoriavsnittet. Designprocessen blev en mer dynamisk process än 
tidigare. 

Vid SVIT04-konferensen som skedde över nio orter upptäcktes helt andra effekter. 
Verktyget började användas för att exempelvis påpeka att man inte hade ljud eller bild 
och liknande tekniska problem vilka skiftade från ort till ort. Under konferensen var 
alla nio orter uppkopplade över videolänk vilket inte alltid fungerade. Man använde 
då sms-verktyget för att uppmärksamma deltagarna på de övriga orterna om detta. Ett 
exempel på kreativt »missbruk».  

På första frågan under konferensdagen var det inte många som svarade. Dock ser 
det ut som om denna första fråga uppmärksammat deltagarna på att det fanns 
ytterligare en kanal för tyckande. Redan efter den andra frågan ökade deltagandet 
markant, för att sedan avta stort vid de sista frågorna. En anledning till detta kan ha 
varit att de första deltagarna börjat lämna konferensen vid denna tidpunkt. Liksom vid 
de inledande försöken kommenterades att man behövde använda sig av en inledande 
kod, men det ställde inte till större problem. Vi, som användare, har börjat vänja oss 
vid koder för att identifiera vad det är vi svarar på. Under ungdomsmässan DagX  
testades även att använda olika telefonnummer beroende på om man valde att svara ja 
eller nej. Detta förfarande tycks upplevas som det enklaste. Men med växande vana i 
att hantera svarskoder som identifierare i vardagliga sammanhang kan användarna 
erfara att mer uttömmande svar än enbart ja eller nej även kan ges. 

Det är uteslutande genom möjligheten att använda projektmedel som 
motfinansiering i EU-projekt som den ursprungliga prototypen slutligen kunnat 
utvecklas till en fungerande systemprototyp och därmed kunnat användas i nya 
sammanhang. Genom att föra medel vidare till ett nytt projekt tillfördes vital energi, 
nya tankar och koncept till det ursprungliga resultatet. Min slutsats är att man genom 
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denna möjlighet har kunnat ta fram en mobiltelefonbaserad applikation som möjliggör 
realtidsforskning. Genom att kombinera sms-teknik med ett nätverk av kunniga 
människor kan vi få svar på olika frågor samt snabbt analysera de resultat som 
kommer fram. Meddelanden lagras i en databas och svaren på frågorna kan sedan 
dynamiskt visas via exempelvis en webbapplikation som en tydlig visuell bild. 
Systemet kan i dagsläget användas för ett flertal ändamål, t.ex. som verktyg vid 
röstning, forumdiskussioner samt för debattinlägg. Här blir telefonen en 
ställföreträdande forskare utan att forskaren behöver vara fysiskt närvarande. 
[demos]-systemet är nu ett av de digitalt och socialt baserade verktyg som tagits fram 
för att undersöka hur teknik kan förändra vår livskvalitet. 

5.5.2 Teknikutvecklingen inom mobil kommunikation 
Projektets omvärldsanalys fann inga revolutionerande uppgifter kring 
mobilanvändning. Bara året senare dök det emellertid upp mer information kring 
mobilanvändandet. Då hade även teknikutvecklingen gått starkt framåt. Så gott som 
alla mobiltelefoner hade då sms-stöd. Detta hade givetvis kunnat påverka valet av 
arkitektur om projektet genomförts senare. Dessutom kanske inte testet med sms-
frågor till de folkvalda behövt få så många svar av typen att »min mobiltelefon klarar 
inte av sms» som det fick. 

Enligt den statistik som fanns tillgänglig då denna analys gjordes (2005) och som 
gällde för 2003 syns stora skillnader i användandet av mobiltelefoner då projektet 
startade jämfört med användandet av samma teknik bara året efter. Det finns 
säkerligen färskare siffror vilka pekar på ett ytterligare ökat användande. 

Användandet av sms var mest utbrett bland individer mellan 16-30 år. Bland dessa 
skickade närmare hälften ett sms minst en gång om dagen. Bland individer i åldern 
31-40 år skickade däremot endast var femte person ett sms en gång om dagen.  

Av mobiltelefonanvändarna var det 11 procent som skickade och tog emot bilder, 
rörliga bilder eller surfade via telefonen. Att sända och ta emot bilder var den 
vanligaste tjänsten som användes, sex procent. Användandet av tjänsterna var 
vanligare bland yngre, storstadsbor, högutbildade och höginkomsttagare (Källa: PTS 
(2003a)). 

Då [demos]-projektet planerades och fick sitt Vinnovastöd var avsikten att använda 
sig av den då relativt nya 3G-tekniken. Tidigt i projektet insåg man att de flesta inte 
hade denna typ av telefoner. Det fanns inte heller någon finansiär som hade kunnat 
stötta projektet med 3G-mobiler. Av användarna (främst de folkvalda 
kommunpolitikerna) hade vissa av dem inte ens telefoner som klarade sms. Men, den 
viktigaste faktorn måste ändå anses vara att 3G inte var/är utbyggt i glesbygden. 
Fokus byttes på tekniklösningen och det utbyggda GSM-system som fanns användes.  

I nuläget har ett flertal företag utvecklat egna plattformer för sms-baserade tjänster. 
Dessa bygger ofta på att man laddar in en klient-modul (ett litet program) till sin 
mobil och via denna sedan använder sig av GPRS som sändningsteknik i stället för 
GSM. Textmeddelande kan därmed bli mycket billigare än ett vanligt sms eftersom 
man enbart betalar för den datamängd som överförs och inte en fast avgift oavsett hur 
mycket man skrivit i meddelandet. Som förtydligande exempel på detta kan ges om 
man vill svara enbart ordet OK på en fråga via textmeddelanden. Via det vanliga 
GSM abonnemanget betalas en fast avgift för att skicka ett meddelande. Denna 
kostnad blir densamma oavsett om man skriver två bokstäver eller flera meningar. 
Med GPRS däremot betalar man så att säga »per bokstav». Detta gör att det blir 
mycket att billigare att skicka bokstäverna, särskilt då i ett meddelande. Kostnaden 
blir här enbart något öre. I [demos]-prototypen hanterades så kallade bonus-sms. 
Intentionen var att ungdomarna inte skulle behöva betala själva för att koppla upp sig 
mot systemet. Lösningen var inte särdeles lyckad. Man var tvungen att skicka sina 
bonus-sms via projektets hemsida. Då syntes inte heller vem som var avsändare. 
Några klagade över att de inte ville använda detta då kompisarna trodde att det var 
nya sms-frågor från systemet och därför struntade i att läsa dem. 
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5.5.3 Olika vyer av samma modell 
Ungdomar kan vara och verka som indikatorer på funktionalitet. De besitter ofta en 
kritisk syn på artefakter och dess förmågor. I stället för att ta en artefakt för given och 
sedan anpassa sig och sina behov till den, drivs de snarare av att finna nyttan och 
möjligheterna att utföra just »det där som jag saknar». Om då inte artefakten klarar av 
deras behov eller önskemål ratas den omgående. Vuxna utgår många gånger från det 
omvända. Vi får en »häftig pryl» (eller tvingas använda genom arbetet) och försöker 
sedan anpassa oss själva eller vårt arbetssätt till denna. Man lider av en fixering av att 
använda saker och ting till vad de är avsedda för. Detta benämns »funktionell 
låsning». I min inledande diskussion om kreativa »misstag och missbruk» ville jag 
belysa just detta beteende och hur konstruktiva avvikelser från detta kan vara.  

Vinnovas utlysning som låg till grund för [demos]-projektet gällde främst att skapa 
nya tjänster inom 3G-nätet. Projektet startade med denna intention men upptäckte 
snart att det inte gick att använda sig av 3G som kommunikationsteknik. Detta ledde 
till att man frigjorde sig från en »låsning» som i annat fall hade påverkat 
utformningen på projektet. Nu kunde man i stället fokusera på att arbeta med vanlig, 
vardaglig teknik. Det där som alla ändå hade i sin ficka. Jag ser detta som något 
positivt eftersom det gjorde systemet mer vardagligt och praktiskt. 

För att inte påverkas av ytterligare funktionslåsningar genomfördes workshopar 
med ungdomar vilka var de faktiska användarna och målgruppen för tjänsten. Relativt 
snart framkom det att man ville använda sig av sms-tjänsten inom GSM-nätet. Man 
kunde då välja att svara på frågorna på sin fria tid eller närhelst man valde det. Ett 
vanligt sådant tillfälle angavs vara då man »väntade på bussen» vilket kan betecknas 
som en slags »dötid». Då vi frågat ungdomar i vilka situationer och till vad de 
använder mobiltelefonerna fick vi oftast svaret att man sms:ar då man inte har något 
särskilt att göra, exempelvis då man väntar på en kompis eller på bussen. 

Då användarna (ungdomarna) valt att de önskade ett sms-baserat system 
undersöktes de förtroendevaldas sms-vanor. Det visade sig då att flertalet inte hade 
mobiltelefoner som stödde sms tjänster. Andra hade helt enkelt ingen mobiltelefon 
alls. Sammantaget framkom att man använde mobiltelefonen till att tala i och inte att 
sms:a med.  

Att ungdomar är de som sms:ar mest och att andra använder mobiltelefonen för att 
tala i är exempel på hur man kan ha två olika vyer av en och samma modell. För att 
hantera de två situationerna och som stöd för respektive vy finns det två olika 
funktioner till detta. Detta kallas inom Model-View-Controller (MVC) konceptet för 
kontrollen. Den som är hemma inom objektorientering finner detta bekant och kanske 
självklart. Under en designprocess finner man inte sällan olika typer av användare 
med olika behov. En god design anses ha detta hänsyn inbyggt i sig. För [demos]-
projektet gällde att i den utvecklade prototypen hade inga hänsyn tagits till detta 
synsätt. Följaktligen byggdes flera beroenden in. Det mest obegripliga beroendet 
representeras av den kryptiska koden. Ett annat av att hela gränssnittet66 mot vald 
gateway var inbäddad överallt i strukturen. Detta innebar att man aldrig hade kunnat 
byta leverantör för att sända sms. Då sista (nuvarande) versionen skrevs om 
separerades alla vyer (presentationen) och kontroller (regler) från modellen (kod för 
objektmodellen). Detta skapade en mycket stor flexibilitet för framtida 
vidareutveckling av prototypen till fullskaligt system. 

Sammanfattningsvis visar detta synsätt på en möjlighet att skapa flexibla och 
hållbara lösningar. Om man dessutom kombinerar detta med en metod som stöder en 
hög grad av användarmedverkan/deltagande så menar jag att detta skapar 
förutsättningar för bättre överensstämmelse mellan vision och operativ bild samt i 
förlängningen av detta en flexiblare och mera funktionell produkt/tjänst.  

                                                
66 leverantörens API 
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5.6 Vad hände då man tillförde de efterfrågade tekniska 
möjligheterna? 

Relativt sent under studiens gång fann jag en utvärdering (Alvarsson, 2005) som 
gjorts på uppdrag av gymnasieförvaltningen i Växjö kommun. Den är helt extern och 
fristående från [demos]-projektets egna utredningar. Där har man analyserat flera av 
de faktorer vilka även jag tagit med i min egen analys.  

Utredningen visade på att en av orsakerna till svagt intresse bland eleverna i att 
engagera sig i den lokala styrelsen angavs vara hög arbetsbelastning. Man hade svårt 
att hinna med skolan och uppdraget kolliderade ofta med genomgångar och prov. 
Utvärderingsrapporten pekade på att detta mycket väl kan ha berott på bristande 
kunskap om vilken hjälp man hade rätt till vid missad lektionstid. Vid det sista 
intervjutillfället som gjordes i [demos]-projektet framkom det även att man ansåg att 
orsaken var att flertalet kamrater hade ett svalt intresse av att engagera sig. »Man 
måste ju ta tag i möjligheten att påverka då man fått den» sade någon. »Vissa är bara 
bekväma» ansåg andra. Det uttrycktes tydligt att det bara var en liten klick, ofta 
samma personer, som engagerade sig. Dessa kommentarer och åsikter kommer främst 
från den del som representeras av »de som alltid engagerar sig». Det syns också i 
intervjumaterialet att det har varit svårt att få tag på representanter från »den andra» 
kategorin, de som inte alltid engagerar sig.  

Valdeltagandet (valet av representanter till den lokala styrelsen) sades däremot vara 
högt. I utvärderingsrapporten sades det att alla elever hade erhålligt kunskaper om det 
demokratiska systemet. Man avsatte även lektionstid för att gå till valurnorna. Detta 
kan direkt ha varit av avgörande betydelse för det höga valdeltagandet samt att dessa 
val enbart genomfördes en gång varje läsår. [demos]-projektets egna slutintervjuer 
visade att detta även skiljde sig mellan vilket läsår man gick. Förstaårselever brydde 
sig inte lika mycket som de som gick senare år. Här tycks engagemanget växa 
efterhand som man känner sig varm i kläderna på skolan, vilket även var en 
kommentar från två av de intervjuade. 

En faktor som utvärderarna trodde hade en avgörande betydelse för valdeltagandet 
var mobilisering. Under deras intervjuer framkom det kritik kring informationsbristen 
samt uppmuntran till att delta i valet. Detta syntes även i [demos]-projektets enkäter 
och intervjuunderlag där man kan finna kommentarer som »Lokala styrelsen, vad är 
det för någonting?». Med detta underlag ställer jag i min analys frågan om det är 
bristen på information eller engagemang som är orsaken, eller om det bara är en 
spegling av samhället i övrigt. Under de tidigare nämnda gruppintervjuerna visade sig 
liknande kommentarer inte alltid stämma överens. De var snarare undanflykter för att 
slippa engagera sig. Så gott som hela skolan hade fått information om projektet. 

En annan faktor som kan ha påverkat valdeltagandet är instrumentella motiv. Dessa 
skulle enligt utredarna kunna ha haft en större påverkan än vad de har idag. Ett 
exempel som de ger är kring frågans natur. Denna skulle kunna engagera till 
deltagande i högre grad än vad som är fallet. Jag har i [demos]-projektets 
intervjumaterial hittat att det funnits en önskan från elevrepresentanterna i den lokala 
styrelsen att ställa mer engagerande frågor. Man berättar att man stoppats och inte 
tillåtits ställa sådana som exempelvis »Finns det främlingsfientlighet på skolan?». En 
omedelbar reaktion på detta påstående kan vara att det var ytterligare ett exempel i 
raden på skendemokrati. Samtidigt har man inte kunnat höra med den andra parten 
(skolledning och lärare) vad anledningen till detta beslut kan ha varit. En förklaring 
som hade getts deltagarna var att man ville undvika att ställa frågor som man inte 
hade resurser för att hantera utgången av på ett seriöst sätt. Det är svårt att som 
betraktare analysera denna typ av resultat då den andra sidan valt att inte vara 
tillgänglig i intervjuundersökningarna. Man kan därför bara göra egna antaganden. Ett 
skulle kunna vara att man snarare agerat med en stor försiktighet och respekt. Skolans 
ledning och lärarrepresentanter såg mycket seriöst på sin uppgift och var noga med att 
man skulle kunna ta hand om de svar man fick på de frågor man ställde. Om man 
exempelvis röstade, eller ställde frågan »om eleverna ville ha utökad läxhjälp i ett 
visst ämne» ansågs det att man då även var tvungen att kunna svara upp till det 
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eventuella svar man fick. Får man ett ja på frågan om mer läxhjälp bör man även 
kunna ge detta. Detsamma gällde den just då uppblossade debatten om 
främlingsfientlighet på skolorna. Ställer man frågan om det finns främlingsfientlighet 
på skolan och får ett positivt svar, krävs det även att man kan ta itu med saken. 
Samtidigt kan man fundera på om detta då är ett demokratiskt system om inte vilka 
frågor som helst får ställas. 

Vi vet, inte enbart av egen erfarenhet, att deltagandet i ett val blir större om 
valutgången anses viktig och om frågorna berör personligen. Detta framkom även i 
flera av intervjuerna. I analysen av intervjumaterialet visas även där att valdeltagandet 
antagligen skulle ha varit större om man varit bättre informerad om den lokala 
styrelsen och dess arbete. Som det tidigare nämnts påstod sig flera av de intervjuade 
inte ens känna till att den fanns. En fråga som måste ställas i samband med detta är 
om man fått information men inte tagit den till sig eller om informationen varit 
bristfällig. I flera fall av intervjuerna (då särkilt gruppintervjuerna67) gavs en känsla 
av att det första alternativet var fallet. Helt enkelt brist på engagemang. Man hade inte 
tagit till sig den information som getts. 

Jag har funnit att det förekommit uppfattningar om att deltagandet i projektet 
syftade till att »hjälpa» den lokala styrelsen. Den mer aktiva rollen och att deltagandet 
tjänade till att hjälpa sig själv kommer i skymundan. Att hjälpa den lokala styrelsen 
sades exempelvis även innebära att så många som möjligt anslöt sig till projektet. 
Man gjorde med andra ord detta för någon annans skull. 

[demos]-projektets undersökning gick främst ut på att ta reda på om man kände till 
systemet (prototypen) samt vad man tyckte om det. Projektdeltagarna var väl 
medvetna om att denna information kunde ha varit bristfällig. Tyvärr fanns ingen, 
eller dåliga möjligheter att påverka introduktionen av systemet på skolan då detta 
sköttes av konsultföretaget. Syftet med flera av de frågor som ställdes under 
intervjuerna samt enkäterna gällde att informera oss om hur användarna, det vill säga 
eleverna och den lokala styrelsen, ansåg att detta gått till. 

Gymnasieförvaltningens utredare hade ställt frågan om man kände till den lokala 
styrelsen till 72 lärare/personal samt 143 elever på Katedralskolan. Svaret var att 
88,2% kände till den och resterande 11,2 % svarade nej. Dessa siffror kan jämföras 
med projektets enkätundersökning med 46 elever och 0 personal svarande. På frågan 
om man kände till [demos]-systemet svarade 21,7 % Ganska dåligt och 8,7 % Mycket 
dåligt. Av resterande kände 50 % till det Ganska bra samt 19,6 % Väldigt bra.  

Känner du till [demos]-systemet? 
Väldigt bra Ganska bra Ganska dåligt Mycket dåligt 
19,6 % 50 % 21,7 % 8,7 % 

Tabell 7 Känner du till [demos]-systemet? Sammanställt resultat. Frågan återfinns i bilaga 3 

Detta visar att det trots allt är nästan 70 % som ansåg sig känna till systemet. Antalet 
svarande är dock relativt litet men samma svar dyker upp även i samtliga intervjuer. 
På frågan om hur man tyckte att informationen om projektet hade varit svarade 
förvånande nog 50% att den varit bra och 50% att den varit dålig. Jag drar samma 
slutsatser som gymnasieförvaltningens utredare att för att implementera insatser som 
dessa måste aktörerna informeras om dem. I båda fallen ansåg sig deltagarna vara 
bristfälligt informerade. Detta kan peka på att informationen måste omarbetas och 
effektiviseras. Det låga deltagande i enkätundersökningarna innebar att detta 
förhållande undersöktes ytterligare i de intervjuer och samtal som senare genomfördes 
för att styrka ovanstående utsagor. 

Det visade sig även att det fanns en brist på vilja och engagemang att delta i 
försöket med [demos]-projektet bland personalen. Vi upptäckte även att viljan från 

                                                
67 Under gruppintervjuer kunde en person påstå sig inte känna till eller aldrig ha fått information om den lokala styrelsen eller 

[demos]-projektet, varvid kamrater från samma klass protesterade och menade att man visst fått en hel del information, samt att 
det fanns information på den gemensamma hemsidan, om man bara engagerade sig lite mer. 
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personalen att sitta i styrelsen var mycket låg likaså tilltron till att eleverna klarade av 
styrelsearbetet. De var även emot att eleverna hade majoritet i den lokala styrelsen! 
Bristen på engagemang syntes även tydligt i de undersökningar som genomfördes 
under projektets sista fas. På de enkäter och intervjutillfällen som genomfördes ställde 
ingen av personalen upp. Denna brist på engagemang och tilltro till verktyget har 
troligtvis påverkat resultatet på ett negativt sätt.  

Under den period som försöken med [demos] genomfördes ute på Katedralskolan 
och deltagarna höll på med gruppintervjuerna, uppstod en debatt initierad av 
lärarfacken. Den gick ut på att ta bort de lokala styrelserna. Ett av argumenten var att 
elevrepresentanterna var omyndiga och därför inte borde ha rösträtt i skolfrågor.  

Av de 46 som svarade på enkäten hade 73,9 % av eleverna valt att anmäla sig som 
deltagare till [demos]-projektet. Av detta skulle man kunna dra slutsatsen att de flesta 
varit intresserade av att delta och att formatet för deltagande (den sms-baserade 
plattformen) var tilltalande. Bland dem som inte valde att delta angavs den främsta 
orsaken vara att man »orkade inte» eller inte var intresserade. Några få angav att de 
inte hade eller använde sin mobil särskilt ofta. Bland deltagarna syntes ett 
engagemang och en vilja att delta och påverka. Det verkar även som om införandet av 
[demos]-projektet ökade dessa ungdomarnas känsla av att delta i demokratiska 
processer. Även de svar som kom fram vid senare intervjuer visar på samma tendens. 

Som tidigare diskuterats var engagemanget och deltagandet ofta förknippat med om 
man känner sig direkt berörd av frågorna. Fler än de som uppgav att de »alltid 
besvarade en fråga» (44,1 %) angav att »det varierade från fråga till fråga» (47,1 %). 
Anledningen till att man svarade eller ej påstods just vara om frågan berörde 
personligen eller att vissa frågor var svåra att ta ställning till. På frågan om vad de 
tyckte var meningsfullt att ställa frågor om återfanns miljöfrågor/arbetsmiljö samt 
frågor om enkla saker som berörde alla.  

Till projektet hörde även en hemsida. Där fanns resultaten av alla frågetillfällen. 
Projektet förutsatte att det fanns ett stort intresse av att enkelt kunna hitta resultatet av 
frågorna. Förvånande nog var det så många som 48, %, vilket är närmare hälften av de 
tillfrågade, som aldrig ens varit och besökt hemsidan. De flesta kände till att den fanns 
men man intresserade sig inte riktigt för den. Här kan man ana att delar av kunskapen 
om den demokratiska processen inte har uppfattats. Man inser inte att den inte tar slut 
i och med att man röstat.  

På påståendet om [demos]-projektet lett till en ökad kommunikation mellan den 
lokala styrelsen och deltagarna eller ej vägde uppfattningarna jämt.  Däremot ansåg 
majoriteten att [demos]-projektet hade påverkat skoldemokratin på skolan i en positiv 
riktning. Detta kan tolkas som att projektet lyckats uppfylla några av sina syften. 

Det fanns en intention med att använda mobilteknik i detta sammanhang. Denna 
kan sägas vara delvis uppfylld. Verktyget ansågs vara ett stöd för den utvalda 
demokratiska processen som i testsammanhanget var att undersöka mandat. Övriga 
identifierade processer togs aldrig in i prototyparbetet. Jag upplevde själv ett 
avtagande engagemang och användning av verktyget. Det verkar som om man 
övergått till sina traditionella rutiner så snart nyhetens behag avtog. Den stora 
ökningen av röstningsdeltagande uppkom egentligen aldrig. Man anmälde sig till 
försöket men sedan slutade man att använda systemet. Detta kan indikera att det inte 
uppstod så stora skillnader i det långsiktiga deltagandet trots att man fick det 
efterfrågade stödet. Med en så kort testperiod och enbart ett fåtal ställda frågor bör 
dessa slutsatser dock undersökas ytterligare. Vad som däremot tydligare visats är att 
systemet fungerat väl i andra sammanhang. Troligtvis beror detta på att engagemanget 
varit mycket stort i varje enskilt fall.  

Sammanfattningsvis:  
• De flesta kände till försöket men relativt få anmälde sig eller engagerade sig i den 

lokala styrelsens arbete.  
• Motivationen till att delta berodde oftast på om frågan var direkt engagerande och 

berörde den enskilde.  
• Få var intresserade av resultatet och ställde mest upp för den lokala styrelsen, dvs. 

någon annan.  
• Man fick enbart ställa »ofarliga» frågor 
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• Personalens attityd och engagemang gentemot försöket med en lokal styrelse samt 
[demos]-projektet var skrämmande negativt.  
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6  Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras avslutningsvis de reflektioner som gjorts under fallstudien av 
[demos]-projektet och analysen av detsamma. 

6.1 Systemutveckling och designteorier 
Då [demos]-projektet initierades var förhoppningen att man skulle skapa nya former 
för kommunikation mellan ungdomar och politiska företrädare. Man ville även 
använda sig av nyutvecklade tjänster knutna till mobil teknik. Den del av verkligheten 
som man ville avbilda representerades här av de demokratiska processer som 
prototypen skulle stödja. De workshopar som gjordes med användarna gav den första 
problemställningen. Denna resulterade i ett beslut där tekniken inte skulle ligga i 
fokus för utvecklingen av applikationen utan att det var behoven på en mobil tjänst 
som styrde denna. Man skulle även främst använda sig av teknik som var vanligt 
förekommande bland ungdomarna och därmed ansågs ha en stor 
verklighetsförankring. Det var i första hand visionen som påverkade 
konceptutvecklingen.  

Det senare projektteamet fick efterhand fram flera intressanta synpunkter på hur 
man önskade att systemet skulle ha fungerat. Med dessa som ledstjärnor samt med 
stöd av analysen av prototypens kod kunde en ny specifikation skapas. Utifrån dessa 
behov gjordes genomgripande förändringar av koden och det »nya» systemet växte 
fram. Vi använde oss av ett MVC-perspektiv när stora delar av den ursprungliga 
prototypen programmerades om. Detta visade sig vara ett bra val då ytterligare 
förändringar och anpassningar inte hade gått att genomföra med ursprunglig 
kodstruktur. Alla beroenden i form av fix-program, dyra licenser, 
operativsystemsberoenden samt proprietära filformat rensades därmed bort.  

Min slutsats är att vi skapat en generell kommunikationsplattform som inte bara 
visat sig stödja demokratiska processer, utan även visat sig ge stöd åt mer »vanliga», 
vardagliga kommunikationsbehov i skiftande sammanhang. Det går att efter 
förändringarna använda systemet i ett flertal nya kontexter. Exempelvis har systemet 
använts inom konstrelaterade projekt, konferenser, paneldebatter, forumdiskussioner 
samt till trendspaning. 

Ytterligare en slutsats som kan dras är att, vad gäller både traditionell 
systemutveckling och arbetssättet inom det beskrivna projektet, så underlättas arbetet 
om man har en väl genomförd förstudie. Endast god kunskap och kännedom om 
nuvarande kontext gör att man kan placera denna i ytterligare andra kontexter. System 
avspeglar verkligheten – eller gör de verkligen det? Kan man spegla eller placera in 
»verkligheten» i en systemkontext utan att först förstå denna? Där kommer styrkan in 
i MVC-teorin. I stället för att blanda ihop vår syn (Vyn) på verkligheten (Modellen), 
bör man se till att man har kunskap om vad som hör till modellen, kontra vad som är 
vårt verktyg för att hantera/beskriva (Kontrollen) denna. Dessa teorier har tidigare 
oftast enbart använts av programmerare med ett objektorienterat synsätt. Om vi i 
stället överför detta på exempelvis mobiltelefonen kan vi idag se hur vyn (det vi 
använder den till) skiftar från att tala i den, MP3-spelare, radio, kamera till att bara 
sms:a med. Hanteringen av den (controllern) består av att välja rätt knappar, mikrofon 
eller högtalare för att utnyttja den funktion man önskar. Flera av dessa funktioner 
delar dessutom kontroller. Kan man använda sig av detta för att skapa 
beskrivningsmodeller under designprocessens gång? Olika visioner och operativa 
bilder kan mynna ut i en gemensam specifikation av modellen och interaktionen med 
denna. Man kan med andra ord av samma modell ha flera olika operativa bilder och 
visioner beroende på utifrån vilken synvinkel man antar. 

Sammanfattningsvis visar detta synsätt på en möjlighet att skapa flexibla och 
hållbara lösningar. Om man dessutom kombinerar det med en metod som stöder en 
hög grad av användarmedverkan/deltagande så kan detta stödja ett mycket tillförlitlig 
konceptframtagande. Detta visar hur väl MVC-paradigmet kan fungera även inom 
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denna typ av design, man har bara inte använt sig av den särskilt ofta i 
sammanhanget. Däremot har jag fått uppfattningen att man arbetat utifrån liknande 
koncept, med olika namn, utan at känna till MVC. Jag tror även att man genom att 
använda MVC i en kollektiv designprocess kan skapa en bättre översikt och 
förutsättningar för en gemensam uppfattning om vad vi ska arbeta med, hur vi ska 
samarbeta och varför vi ska göra detta. Konceptet kan även med fördel användas för 
att bygga broar mellan de olika discipliner som kan finnas representerade i ett 
projektteam som ett sätt att riva ner »språkbarriärer». En erfaren programmerare är 
van att utgå från denna uppdelning. Det är enkelt att skapa en visuell representation av 
begreppsmodellen, vilket gör det lättare att samtala om den. Denna typ av 
begreppsmodeller är dessutom mycket lätta att förstå. Det finns ett flertal exempel 
inom PD (användarmedverkan i design) på hur man har byggt modeller av fabriker 
(verksamheter) och använt dessa för att förklara vad uppdraget gått ut på. För flertalet 
är dessa modeller enklare att förstå än exempelvis en arkitektritning av samma fabrik. 
Förändringar och förflyttningar av verktyg, maskiner och personer kan göras mer 
överskådlig.  

6.2 Projektroller samt kontextuell påverkan 
Projektet hade efter förstudiefasen fastnat och fokuserat på en konstruktionsfas av en 
prototyp. Det är lätt att projekt fastnar i liknande arbete då detta kan kännas mer 
greppbart. Denna situation påverkade min egen roll som forskare en hel del. Studions 
egen personalgrupp var liten och hade inte tillräcklig möjlighet att påverka trots 
upprepade möten med konsulten om hur man önskade ha möjlighet att delta och 
påverka projektet. Ej heller gavs några möjligheter att komma in i projektet och delta 
bland användarna. Projektet var i ett skede då man inte kunde byta projektledning, 
utvecklare etc. utan det fick »dras» med konsultföretaget. I den andra halvan av 
projektet överfördes projektledningen till studions egen personal varvid situationen 
förbättrades. Efter det att jag tagit över projektledarskapet blev mitt arbete med 
projektet främst operativt. Det blev inte mycket tid över för akademiskt skrivande 
eller studier. Jag har dock genom detta inifrånperspektiv fått en mycket bra 
förstahandsinformation. Vad som missats är möjligheten att studera mig själv och min 
påverkan på resultatet ur ett utifrånperspektiv. Däremot har jag haft möjlighet att 
påverka slutfasen i projektet och de användarstudier som då genomfördes. Det har 
funnits möjlighet att skräddarsy frågeställningar som stämde överens med mitt 
forskningsområde. Dessutom har jag haft möjlighet att iordningsställa de försök med 
prototypen som gjordes inom projektets spridningsfas. Detta material och resultat har 
jag använt mig av vid evalueringen av systemet och dess påverkan och möjligheter. 

Inom den användarcentrerade skandinaviska designtraditionen sätts 
användarmedverkan högt. Man sätter fokus på integration och interaktion. Eftersom 
jag verkar inom denna designtradition blev situationen i [demos]-projektet, vid den tid 
jag inträdde, en ganska chockartad upplevelse. Jag hade god kunskap om studions 
arbetssätt och hade satt mig in i projektansökan samt projektbeskrivningen mycket 
noga. Fylld av iver att få möjlighet att bedriva forskning inom området klev jag in i 
projektet. Problematiken med den externa placeringen av projektledningen har redan 
diskuterats, jag vill i denna diskussion i stället återknyta till teorier om 
designprocessen. Den tillåter aktörer från olika discipliner att interagera, men man är 
medveten om att detta medför svårigheter och problem. Det krävs att man synliggör 
och diskuterar för att nå förståelse och samarbete (se teoriavsnitt 3.4). Samarbete 
uppstår dock inte av sig själv. Det krävs relevant kunskap och kompetens. En 
kollektiv designprocess förutsätts också skapa ett kollektivt resultat. Man skapar en 
gemensam kunskap. Men, för att detta ska ske krävs samarbete och dialog. Min 
slutsats är, när det gäller [demos]-projektet, att om konsulten hade haft denna 
kompetens och släppt rädslan för att samarbeta hade projektets resultat troligtvis inte 
blivit lidande av en dålig konceptutveckling och första implementation. Min roll som 
forskare hade dessutom kunnat vara mer renodlad i stället för att som senare delas upp 
mellan rollen som projektledare och forskare. 
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Hultman och Klasson (1994) menar att en kollektiv designprocess där en forskare 
deltar kan ses som interaktiv designforskning. De menar att ur forskarens synvinkel 
kan denna designprocess även ses som ett designfall. Dvs. en fallstudie där relationen 
mellan designprocessen och resultatet är det studerade föremålet. Designprocessen 
gör relationen mellan arbetsorganisation, tekniska system samt den spatiala strukturen 
mer uppenbar (Hultman och Klasson, 1994). Denna uppdelning är vad jag försökt 
hålla mig till gällandet vilka teman som tas upp i analysen. De dubbla roller som jag 
haft under projektets gång har jag inte sett som hindrande under arbetet. 
Problematiken har snarare legat i beskrivandet. Det har varit svårt att skilja på vem 
jag varit i de olika rollerna. Löwgren och Stolterman (2004) säger »att reflektera 
betyder att använda kritiskt tänkande då man undersöker sin roll som designer». Jag 
ser detta kritiska tänkande som minst lika nödvändigt att använda sig av även då man 
undersöker sin egen roll som forskare.  

Nu blev inte den inledande delen av projektet en kollektiv designprocess. Ingen 
interaktivitet kunde ske på grund av arbetsorganisationen. Däremot finns klara drag av 
detta i den senare delen av projektet då ett nytt projektteam tog vid. De personer (mig 
själv inräknad) som ingick i detta kom uteslutande från olika discipliner. Dessa 
fungerade väl ihop och kompletterade varandra. Gemensam kunskap byggdes. 
Metodval för analyser påverkades av det beteendevetenskapligt pedagogiska och 
systemdesignen främst av det systemvetenskapliga. 

Att samtidigt vara projektledare innebar vissa problem för mig i rollen som 
forskare. Tiden räckte sällan till för akademiskt skrivande. Projektet krävde löpande 
projektrapporter: allt från systembeskrivningar till rapportering gentemot finansiären 
(Vinnova). Dessutom utförs en hel del operativt arbete i form av presentationer, 
intervjuer och en otrolig mängd möten. Hur varvar man akademiskt skrivande 
(forskning) med projektarbete? Det måste skapas organisatoriska former för detta. 
Inom akademien finns fortfarande en ovana vid att forskare även bedriver egna 
projekt. Det traditionella akademiska kravet kvarstår: publicera. Jag har inget entydigt 
svar på hur detta kan lösas, enbart ett par reflektioner. Forskningsprojekt bör planeras 
utifrån ett forskningsperspektiv. Tid måste avsättas för akademiskt skrivande inom 
projektet. Ett problem med att forskaren avsätter tid att skriva kan bli att projektet 
fortsätter att utvecklas och forskaren hamnar på »efterkälken». Dessutom kommer 
projektet under skrivperioderna att sakna forskarmedverkan. I de flesta projekt jag 
stött på har man lidit av konstant tidsnöd. Hur gör man i det läget uppehåll i projektet? 
Kan man lösa det så att man är flera forskare som delar på uppgiften? Ännu ett 
problem utgörs av att den akademiska världen förväntar sig vetenskapliga artiklar. 
Frågan till organisationen är: Hur bäddar man in deltagande i projekt med kravet på 
akademiskt skrivande? Jag är övertygad att vi genom experimenterande med olika 
lösningar kan hitta en fungerande balansgång. Jag tror inte att det finns en enda 
lösning. Varje situation är unik. Att jag var projektledare och inte »bara» en 
projektmedarbetare ställde givetvis större krav på tillgänglighet med avseende på 
projektmedverkan. Det var jag som hade det yttersta ansvaret för avrapportering samt 
representation. 

En anledning till att jag involverade mig med studio[12-21] och [demos]-projektet 
var som jag i inledningen beskrev, att den akademiska plattform som lockat mig till 
Växjö universitet inte kom till. Inte heller fanns då en fungerande forskningsmiljö 
inom informatik. Som doktorander var vi pionjärer inom ämnet. Ingen hade ännu 
heller disputerat. Självklart har detta påverkat och försvårat det akademiska 
skrivandet. Studions uppbyggnadsskede innebar även det att man saknade egen 
forskningsmiljö. Dock fanns detta att tillgå inom moderorganisationen Interactive 
Institute. Men även inom ett forskningsinstitut återfinns problematiken med att 
kombinera projektdeltagande med akademiskt skrivande. Min slutsats är att 
forskningsprojekt fortfarande har problem med att finna organisatoriska strukturer för 
akademiskt deltagande. Det i sin tur kan bero på att finansiärer inte heller har 
förståelse för att denna typ av arbete måste anta icke traditionella former.  

Då man bedriver ett forskningsprojekt ställs det även krav på att man för resultatet 
vidare, att det sprids. Vid traditionell systemutveckling ligger fokus i att inte föra ut 
resultatet och berätta om det av konkurrensskäl.  
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Om man som studio[12-21] arbetar med externfinansierade projekt finns ofta krav 
på att projektresultaten formas utifrån finansiärernas krav. Då man arbetar med 
regionalt förankrade projekt förväntas dessa även ge en direkt avkastning i form av 
nya tjänster eller nya arbetstillfällen. Vid samarbete med ungdomar i kreativa 
processer kan det snarare upplevas som hämmande. Inte minst med tanke på att de 
flesta ungdomar inte kan eller ens har möjlighet att skapa exempelvis ett företagande 
av resultaten. Flera av studions projekt har snarare setts kunna ge en indirekt 
avkastning till regionen då de agerat katalysatorer för fortsatta initiativ. Dessvärre är 
dessa initiativ inte alltid mätbara under projekttiden. Många av studions 
projektresultat fortsätter att »leva» efter det att själva projekttiden löpt ut. Studion kan 
ses som katalysatorn, den som startar processen och därmed engagerar till deltagande. 
Dessa engagemang har visat sig ha förmågan att leva vidare och fortsätta av egen 
kraft. Det finns alltför få tillfällen där medel kan sökas för att arbeta med engagerande 
projekt där resultatet inte är i detalj fördefinierat. 

6.3 Informella gruppintervjuer som stöd för analys 
De intervjuomgångar som genomfördes i [demos]-projektet var av olika karaktär. Den 
första var en intervju med fyra elevrepresentanter vilka gav kvalitativa åsikter som 
underlag för hur de upplevt den första inledande testperioden. Det andra tillfället 
bestod av telefonintervjuer med en liten grupp användare. Detta tillfälle 
kompletterades även med intervjuer av typen informellt samtal på plats på skolan. Vid 
det tredje tillfället genomfördes gruppintervjuer vilka visade sig ge ett förvånansvärt 
tydligt resultat. Min egen tolkning av detta är att vid gruppintervjuerna var man flera 
och trots att videokameran var på kom man snabbt igång och diskuterade mer än vad 
man gör vid en enskild intervju. Jag tror att detta beror på att de grupper som 
intervjuades kände varandra väl och vågade ››tycka till›› inom gruppen där de kände 
sig trygga. Samspelet mellan intervjupersonerna ledde även fram till flera spontana 
uttalanden. Förfarandet kompletterar på ett bra sätt enkäter och liknande 
undersökningar. Det är svårt att konstruera relevanta frågor och ännu svårare är det att 
komma på alla upptänkliga följdfrågor som man skulle vilja ställa. Genom 
intervjuförfarandet kan man samtidigt anpassa frågorna utifrån de svar som ges. 

Andra perspektiv som togs med var de etiska riktlinjerna, tid och resurser samt när 
man bör intervjua. Det är viktigt att de intervjuade hålls informerade om resultatet 
men framförallt vad man avser med frågeställandet. Avseende den tid och de resurser 
som fanns till förfogande begränsades möjligheterna att använda sig av ett större 
underlag. Det fanns inte möjlighet att intervjua samtliga användare. Enligt Kvale 
[1997], är dock detta inte alltid en nödvändighet. Man kan få ett tillförlitligt resultat 
trots att man bara intervjuar ett fåtal. Det beror snarare på undersökningens syfte. 
Detta visar inte minst följande resultat. 

Vid telefonintervjuerna var det främsta syftet att bilda oss en uppfattning av »det 
första intrycket» av systemet som de intervjuade hade. Vi inom projektteamet kände 
att det var viktigt att fånga upp detta redan under den första testveckan. Anledningen 
var främst att det är lätt att glömma bort vad man först tyckte om en sak. Får man 
denna fråga efter ett halvår, eller ännu senare, är det svårare att minnas vad man 
verkligen tyckte. Dessutom har man vant sig vid, i vårt fall, systemet och glömt vad 
som var svårt i inledningsskedet. Den första frågan sändes ut strax innan jullovet och 
eleverna skulle då vara borta från skolan i flera veckor. Vi utgick i antagandet från oss 
själva och hur vi minns eller brukar reagera på nya saker eller tjänster. 

Det kan bli svårt att dra några tydliga slutsatser utifrån denna typ av intervjuer om 
underlaget är för litet. Projektets problematik låg främst hos den osäkra starttiden för 
försöken. Denna sköts ideligen upp. Som tidigare nämnts var projektet rejält försenat 
på grund av ett oengagerat konsultföretag. Vi blev, som jag ser det, delvis »tagna på 
sängen» vid den forcerade starten och tvingades alltför snabbt konstruera frågor och 
frågetillfällen. De första intervjuerna påverkades antagligen negativt av att starten låg 
i direkt anslutning till sista skolveckan innan jullovet. De tolkningsmodeller som man 
skapar i liknande intervjusituationer kan i sämsta fall upplevas som gissningar, vilket 
kan ha gett låsta tolkningar. 
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En slutsats är, baserat på detta, att fältstudier hade varit ett bra komplement till 
intervjuerna. Men eftersom detta var en skola och skoltid tvingades vi välja bort 
observationer. Vi hade fått indikationer på att man ansåg att det skulle ha stört 
undervisningen i alltför hög grad. Projektet fokuserade i stället på att ha ett antal i 
förväg inbokade mötestillfällen. Allt deltagande byggde alltid på frivillighet. Vid 
intervjuerna har vi även valt att inte presentera namnet på den/de intervjuade 
personerna. De videofilmade intervjuerna användes enbart och i samtycke för egna 
minnesanteckningar och analytiska slutsatser. 

Intervjuer och analys med användarna som målgrupp möjliggjordes först i 
projektets senare del. Givetvis har detta påverkat projektets möjligheter till en 
tillförlitlig analys eftersom allt skedde i efterhand. En stor brist är att jag inte kunnat 
finna någon information om målgruppen efter det att man genomfört workshoparna. 

6.4 Demokrati och deltagarkultur 
Ett av resultaten som framkom ur den svenska Demokratiutredningen (2000) var 
relationen mellan möjlighet och viljan att påverka. Det visade sig att ungdomars 
befintliga möjligheter att påverka och vara delaktiga i beslutsprocesser på olika nivåer 
i samhället inte är lika stora som deras vilja att påverka och vara delaktiga. 
Framförallt uttrycker ungdomar ofta att de inte känner sig tilltalade av traditionella 
politiska partier och folkrörelser samtidigt som de själva utvecklar nya och mer 
nätverksbaserade sätt att kanalisera sitt engagemang. Under projektets gång har man 
snarare upplevt att även om ungdomar ges möjlighet och att det skapas tillgänglighet 
utifrån deras egna villkor så är engagemanget svagt. Vad man såg var att de snarare 
engagerade sig enbart då frågan berörde personligen. Runtomkring i samhället och ute 
i kommunerna sker en utveckling mot att alltid vara tillgänglig och att ge flera 
alternativa möjligheter till kontakt. Ett tydligt exempel på detta är prioriteringen av 
24-timmars myndigheter och deras tillgänglighet via bland annat webben. Man kan 
bara hoppas på att man skapar engagemang och deltagande kring dessa. I annat fall 
kommer de att stå oanvända och ha kostat en bra slant. 

Flera av de slutsatser som projektet har gjort visar på att engagemang och 
användningen av resurser och/eller teknikstöd är starkt beroende på om man upplever 
att det finns ett behov. Även var, hur och vem som initierar detta är av stor vikt. Vi 
kan se hur det växer fram portaler, forum och bloggar vilka alla har som syfte att 
stödja engagemang och att göra det möjligt att uttrycka åsikter. Många av dem växer 
fram ur en händelse eller ett specifikt behov. Naturkatastrofer har gett oss bloggar där 
anhöriga kan söka information om sina nära och kära. Men även »du och jag» kan få 
en plats där vi kan engagera oss och uttrycka våra tankar och känslor i sammanhanget. 

Den »Svenska demokratin» innebär i realiteten att endast politikerna har rösträtt i 
sakfrågor. Vi väljer en representant ur en politisk grupp att representera oss. Man får 
rösta fram dessa representanter vart fjärde år och intresset för att engagera sig är 
sjunkande. Kan det vara så att inflytandet i sakfrågor i dagens demokrati är mycket 
lågt och att man därför inte bryr sig om att engagera sig? En av de demokratimodeller 
som presenterades i kapitel 3.6.2 kallas direktdemokrati och utgår från ett aktivt 
deltagande. Denna modell innebär i Sverige att man ibland får rösta i sakfrågor. Detta 
har inte skett särskilt många gånger (nu 6 gånger på 80 år). Oavsett vad resultatet blir 
så kan politikerna förkasta majoritetens val och besluta i annan riktning. Våra 
folkomröstningar är enbart rådgivande. Motståndarna till direktdemokrati ser denna 
modell som hopplös. Det finns dock ett flertal bra exempel där man infört 
direktdemokrati genom att ge möjligheter till att rösta i sakfrågor och där det fungerar 
bra. Ett exempel är Schweiz där en medborgare kan rösta på så mycket som 30 
sakfrågor om året. Det finns en förhoppning om en ökad direktdemokrati genom 
användandet av digitala media och ny teknik. Alla kommer dock inte att delta och 
rösta varje gång. Däremot skulle man kunna få med dem som känner sig direkt 
påverkade av en fråga, vilket kan vara ett sätt att undvika en väg mot oligarki.  

Unga människor säger sig sakna tilltro till politik och de demokratiska 
institutionerna. De tycks heller inte alltid intresserade av våra traditionella 
föreningsaktiviteter. Parallellt med detta utvecklas därför alternativa former för 
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deltagande. Det finns ett spänningsfält mellan ena sidans missnöje och passivitet och 
den andra sidans deltagande och demokratiintresse (Folkesson, 2002). Ska man se 
över det svenska demokratibegreppet och skapa en ny modell som är mer anpassad till 
dagens samhälle och det personliga engagemanget? Ett samhälle där vi direkt och 
indirekt kan uttrycka våra åsikter »i sak» oberoende av tid och plats. Tyska kommuner 
har gjort försök med att låta 16 åringar delta i kommunvalen för att förbättra den 
lokala demokratin. 

Förstudien i [demos]-projektet visade att det viktigaste och mest grundläggande 
problemet för ungdomar var att de inte hittar former för att visa sitt engagemang för 
demokratifrågor. Men var i den demokratiska processen ska man då påverka? Vilka 
avgränsningar tvingas man göra och hur påverkar dessa resultatet? Projektet fokuserade 
på ungdomar och IT:s roll i demokratiprocessen. Man har alltså inte undersökt hur 
man kan nå motsvarande resultat om man inte använder sig av IT. Ett övergripande 
syfte med projektet var just att undersöka hur man kunde använda IT som ett stöd för 
demokratiska processer.  

En demokratiprocess karaktäriseras av att en stor del av oss nås av informationen 
men en betydligt mindre del tar det till sig och skapar diskussion. Därefter fattar en 
avsevärt mindre andel själva besluten (kommunen, regeringen o s v) medan vi alla 
mer eller mindre är med i genomförandet (Folkesson, 2002). Det kanske mest 
intressanta i denna bild är diskussionsfasen. Går det att öka engagemanget, 
diskussionerna och debatten kommer demokratin att tjäna på det. Resultatet från 
[demos]-projektet visar att så var fallet och att genom att anpassa IT-stödet till 
användarnas önskemål om plattform och kontext uppnåddes ett ökat engagemang i 
demokratiska frågor. Man kom även fram till att det var inte enbart IT-stödet som 
ökade engagemanget utan även att man gavs anledning att rösta. Frågorna som 
ställdes hade för avsikt att engagera och aktivera deltagandet. Utvärderingen visade 
just på att så var fallet. Alla svarade inte alltid men då man kände sig berörd av frågan 
röstade man. 

Min slutsats blir att systemet kan verka som både en god temperaturmätare samt 
som ett demokratiskt redskap. Det är inte enbart viktigt att informera och stödja 
deltagande utan att det även är minst lika viktigt att ställa engagerande frågor. En mer 
negativ slutsats är att man måste inse att skillnaden i attityden till demokrati mellan 
lärare och eleverna var stor.  

6.5 Transformation till en digital (demokratisk) kultur 
”Ingen skulle drömma om att sätta kläder gjorda för en treåring på en 
trettonåring och undra varför de inte passar, när de var lagom för tio år sedan. 
En levande demokrati, som växer, måste också få nya former - som passar. 
(Ingvar Karlsson ur Elmbrant, 199768) 

Kan digital teknik och ungas sätt att mötas utveckla traditionella föreningars 
arbetssätt? Nya medier har blivit en viktig del av unga människors vardag. Medier har 
effekt på deras sätt att kommunicera, arbeta och skapa sociala gemenskaper. Unga 
människor förändrar sina sätt att leva och lära, de formar sina identiteter på nya sätt – 
och allt detta sker nu. 

De som är unga i västvärlden nu i början av det tjugoförsta århundradet växer upp i 
en tid av snabb teknikutveckling. Detta kan ge dem nya och helt andra förutsättningar 
och möjligheter än tidigare generationer hade. Persondatorer, mobiltelefoner, digitala 
kameror, MP3-spelare och andra digitala verktyg är idag självklara för ungdomar. 
Dessa verktyg, liksom Internets mångfald har snabbt blivit en given del både av deras 
skolarbete och deras fritid. Detta har redan fått effekt på ungdomars sätt att leka, 
kommunicera, arbeta och skapa sociala gemenskaper, vilket de kommer att ta med sig 
in i vuxenlivet. De har en större självklarhet och relation till digitala media än 
vuxenvärlden. Genom detta hittar de ofta oväntade och innovativa 
användningsområden för tjänster och verktyg, ett kreativt missbruk. Icke desto mindre 

                                                
68 Citat hämtat från [demos]-projektet Förstudierapport - ”Demokrati och IT”. D- Folkesson, (2002) 
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återfinns det stora ojämlikheter i tillgången till och kunskapen om de digitala 
medierna också inom denna ungdomsgeneration. Det kan vara skillnader mellan kön, 
klass, glesbygd kontra storstad. 

Kunskap kan överföras digitalt och kunskapsförmedlingen har antagit nya former är 
det gäller det pedagogiska uppdraget. Trots att det under många år funnits gott om 
datorer på skolorna finns det ändå kvar en stor osäkerhet och brist på erfarenhet kring 
användandet av digitala media i lärande- och kunskapsprocesser. Det är uppenbart att 
det behövs resurser och metoder för att möta och säkerställa kvalitet för att denna 
förändring ska bli lyckad. Studenterna kommer alltid att vara yngre än lärarna när de 
kommer till utbildningsanstalten. Eftersom nya och traditionella media möter 
varandra i hastigare takt är det viktigt att ge lärarna möjlighet till att skapa och 
upprätthålla förutsättningarna för pedagogisk utveckling med hjälp av digitala media. 
För att möta kvalitativa krav på undervisningen måste det etableras kunskaper och 
erfarenheter i användandet av dessa nya former. Vi måste med andra ord möta 
studenternas erfarenhet av digitala media och deras förväntningar på att utbildningen 
på ett effektivt sätt utnyttjar modern informationsteknik. En mängd frågor behöver 
besvaras kring hur vi kommunicerar kunskap.  

6.5.1 Teknisk dimension 
Det talas om de »digitala klyftorna» (the Digital Divide) i samhället. Skillnaden 
mellan de som har tillgång till teknik och de som inte har det. Alla har inte dator, 
bredband eller ens tillgång till detta. Detta kan bero på sociala och kulturella faktorer 
av skiftande slag. Några har inte råd, andra vill inte ha. Under [demos]-projektet 
upptäcktes att de flesta av ungdomarna hade telefoner med sms-tjänst. De vuxna, 
folkvalda politikerna hade inte alltid ens en mobiltelefon och i flera fall var de så 
gamla att sms inte gick att använda. Ungdomarna hade oftast kontantkort och tyckte 
att det var dyrt med sms. De vuxna med fast abonnemang reflekterade inte ens över 
saken. I dagsläget är situationen en annan. Det finns fler alternativa 
abonnemangsformer och ungdomar sms:ar som aldrig förr.  

I min inledning diskuterar jag hur tekniken kan bestämma förutsättningarna för vår 
möjlighet att handla, men det är den enskildes engagemang som är förutsättningen för 
själva handlandet. [demos]-projektet försökte ge enstaka personer och grupperingar en 
teknisk dimension för handling. Med stöd av teknik kan möjligheten till handling 
skapas och uppmuntras. Vi kan exempelvis göra vår egen musik eller ge ut våra egna 
tidningar.  

6.5.2 Organisatorisk dimension 
Dagens användare av modern teknik har en vana att dela information och använder 
inte sällan digitala media för detta. Forum och chattkanaler används. Man kan samlas 
kring hemsidor, enskilda frågeställningar eller ett gemensamt musikintresse. Ledordet 
i detta är det gemensamma. Deltagandet och engagemanget blir »skräddarsytt» för den 
enskilde individen. 

Hur väl står den svenska demokratimodellen upp mot denna struktur? Med den 
blockpolitik som idag bedrivs tvingas man välja mellan rött eller blått. Det tycks inte 
finnas någon »lila» väg att gå. Inte heller kan man ibland välja rött och ibland blått. 
Man måste välja sida för att sedan stå för den i fyra år. Få sakfrågor når ut till den 
enskilde individen och de få tillfällen som denne tillfrågas hanteras engagemanget 
respektlöst. Våra valda representanter nås sällan av vetskapen om vad de som de 
representerar anser i viktiga frågor. I tidigare avsnitt nämnde jag Schweiz som ett 
exempel på ett land där man relativt ofta har undersökt, genom folkomröstningar, vad 
medborgarna anser, innan beslut fattas. Under mitt arbete med ungdomar har jag 
upplevt att det finns ett starkt engagemang, så länge det berör den enskilde på något 
sätt. Det finns exempel på hur människor snabbt samlas med hjälp av sms för att 
störta en president eller för att prinsen av Wales syns på ett café. Deltagandet i ett 
sammanhang föder engagemang. Jag tror mycket väl att en ny demokratimodell med 
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fler sakfrågor att ta ställning till skulle kunna skapa ett större engagemang. Det är inte 
bara i SVT´s Debatt som enskilda individer vill säga vad de tycker. 

En ny svensk demokratimodell skulle kunna skapas utifrån andra länders och våra 
egna erfarenheter av ett sjunkande engagemang. En demokratimodell med fokus på 
den enskildes åsikter och engagemang. En modell med flera nivåer och med både ett 
lokalt och globalt fokus. Alla bör ha möjlighet att rösta. Alla kan göra sin röst hörd. 
Ska vi skapa engagemang och deltagande bör deltagarna engageras. Deltagande föder 
även kommunikation. 

6.6 Användare eller producent? 
I inledningen beskrevs ett flertal situationer där vanliga medborgare blev 
nyhetsproducenter. Dessa och liknande händelser har på senare tid kommit att påverka 
vår syn på vem som är användare och vem som är producent.  

Det har skett en förskjutning av användarnas roll i nyhetsskapandet. Även webben 
ger oss oändliga exempel på detta. Wiki är en plattform där vem som helst kan vara 
delaktig i att skapa innehåll. Några mer kända sådana är: Wikipedia69 och Susning.nu 
där man kan finna svar på det mesta. Bloggar tar mer och mer plats och börjar även 
vara ett vanligt inslag kopplade till större företags hemsidor. Bloggar har även 
benämnts som den fjärde statsmakten där personliga kommentarer har kommit att 
påverka politik, medier och kultur. För de som inte tycker att de får hela storyn via tv-
kanalerna eller tidningar blir bloggarna ett alternativ. Det demokratiska engagemanget 
borde fungera på ett liknande sätt som då man genom deltagande får sitt utlopp i att 
dela med sig. För detta krävs dock att man känner sig respekterad och delaktig.  

Organisationen Witness, vilka förser lokala aktivister runt om i världen med digital 
teknik, gör detta främst för att överbrygga den digitala klyftan samt ge dem ett vapen i 
deras kamp mot orättvisor och övergrepp. De blir producenter av sin egen 
dokumentation. Att stödja denna typ av projekt tycker jag är mycket viktigt och 
engagerande. Det är intressant att hålla utkik efter ny kommunikationsteknik vilken 
skulle kunna användas till liknande, att fokusera på den potential och vilka 
möjligheter som finns.  

Den tydliga övergång som skett från att vara användare till att även vara producent 
har redan påverkat innehållet i vad som produceras inom digitala media. Även 
traditionella TV producenter har börjat förstå att de inte längre har ensamrätt på att 
producera innehåll vilket sedan är tänkt att konsumeras av tittarna. Produktion och 
konsumtion går idag i båda riktningarna, där sker ett utbyte. Hur kan tekniken påverka 
samhället och hur påverkar samhället tekniken? Det finns en intressant synergi mellan 
teknik och kulturbegreppet. 

6.7 Avslutande kommentarer 
Projektet och arbetet med avhandlingen har varit en lång resa. Mycket har hunnit ske 
under tiden som jag arbetat med detta. Teknikförutsättningarna har förändrats och 
delar av det som jag kommit fram till därmed även hunnit bli inaktuellt. Vad har jag 
bidragit med? Vad ligger till grund för att jag valt att göra på just detta sätt. Jag 
avslutar med att problematisera några av de frågeställningar som jag hoppas kunna 
fortsätta arbeta med.  

Då man utvärderar organisatoriskt beteende tar man sällan hänsyn till omgivande 
faktorer som det spatiala och andra kontextuella beroenden. Byggnader och platser 
där man verkar tas ofta för givna. Detta kan sägas även gälla teknikstöd. Vi tar 
nummerlappar ur en maskin utan att tänka på denna som ett system eller reflektera 
över den tekniska lösningen. Vi använder oss av bussbiljetter med en magnetremsa 
som innehåller saldot på vårt åkkort och många, många liknande exempel. Vi 
anpassar oss till dem utan att tänka efter, både byggnader och teknik. Genom att 
använda oss av kollektiva designprocesser skulle vi kunna skapa ny mening och nya 
innebörder avseende detta för oss så självklara. Detta kan i bästa fall ge ett ökat 

                                                
69 Den fria encyklopedin, www.wikipedia.org 
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»värde» för oss själva eller vår organisation. Genom att se omgivningen med »nya 
ögon» kan vi upptäcka nya perspektiv. 

I ett exempel hämtat från industrin använde man sig av en modell av en fabrik. 
Syftet var att undersöka hur man på effektivast sätt flyttade runt lastpallar. I modellen 
kunde studeras hur maskiner, personal och verktyg påverkades. Då man resonerade 
sig fram till olika lösningar blev modellen ett stöd för argumentation. Man hade 
skapat en begreppsmodell som var gemensam för alla inblandade. En ritning över 
fabriken hade också kunnat tjäna som begreppsmodell. Denna modell var dock 
svårare att förstå, särkilt för de som var ovana vid ritningar. Detta exempel visar på 
hur viktigt det är att skapa gemensamma begreppsmodeller. Hur skapar vi metoder för 
detta? 

Flera av de metoder som används inom design kan fortfarande anses relativt unga. 
Ett gemensamt drag mellan dem är att man involverar användarna i någon grad. I 
vissa fall som fokusgrupp och i andra fall som medutvecklare. Den yttersta graden av 
medverkan kan sägas gälla för open-source utvecklare. De är oftast både användare 
och utvecklare i en och samma person. Detta innebär att den som besitter den bästa 
kunskapen (experten) är den som även genomför utvecklingen.  

Jag hoppas fortsätta arbetet med att finna det oväntade i vår vardag. Att skapa ett 
ökat engagemang och att framhäva personen/personerna som deltar. Jag hoppas även 
att fortsätta mitt arbete med att leka fram kreativt »missbruk» och »misstag» samt 
»missförstånd». Intressant är att följa och forma nya metoder och arbetssätt inom 
detta designområde, för det krävs nya metoder och verktyg för detta. 

Problematiseringen ovan pekar även på den alltmer utsuddade skillnaden mellan 
användare och producent. Digitala media är till sin utformning skapade för interaktion 
och lockar till deltagande. Det kommer ideligen nya plattformar. Vad vi har sett på 
tekniken så har den egentligen inte bytt karaktär under de senaste åren. Ändå påtalas 
att teknikutvecklingen går fort. Men vad har egentligen hänt? Förutom högre 
hastigheter, bredbandsutbyggnad vilket ökat tillgängligheten samt större och 
kraftfullare lagringsmedia – har artefakterna i sig förändrats så mycket? Den största 
förändringen ser jag i att artefakter blir mindre och mindre i storlek och att de 
samtidigt innehåller fler och fler funktioner. Var för sig är dessa inte »nya», det nya 
består snarare att de nu befinner sig tillsammans i ett och samma skal. Detta i sin tur 
kan däremot ge nya sätt att använda de traditionella funktionerna genom att de kan 
slås ihop. Vi befinner oss i en crossmedial utveckling. 

Den kommunikation som sker inom digitala media är i de flesta fall 
användargenererad. Är formatet i det offentliga utbudet ointressant skapas eget. Den 
traditionelle producenten tvingas i och med denna förskjutning av producentrollen ut 
bland sina tidigare konsumenter för att få del av deras kommunikation. Det finns en 
mötesplats i det digitala gränslandet. Hur kommer framtida nyhetsmedia att se ut? Jag 
vill vara där och se efter. 

Min avsikt har varit att skildra den samlade kunskap som jag funnit och även varit 
delaktig i att skapa om [demos]-projektet. Deltagande genom att befinna sig både 
inifrån och utifrån under betraktelsen gör att mina resonemang kan anta formen av 
diskussion. Dessa vilar i huvudsak på det teoretiska resonemang som Löwgren och 
Stolterman redogör för. Olika visioner leder till konflikter av den art som projektet 
och de inblandade upplevde under arbetet med att skapa en prototyp. Metoder finns 
för att överbrygga dessa, genom ett ökat användardeltagande i de olika nivåerna av ett 
projekt.  
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INLEDNING 
Detta dokument syftar till att ge en översiktlig bild över de sammanhang och 
systemkomponenter som ligger till grund för [demos]. Projektet [demos] ägs och 
administreras av Interactive Institutes Studio [12-21] i Växjö och genomförs via 
beviljade medel från den statliga myndigheten VINNOVA (Verket för 
innovationssystem). Utöver Interactive Institute ingår även Institutet för lokal och 
regional demokrati (ID), Växjö universitet samt Växjö kommun som samverkande 
parter i projektet. 

Bakgrund 
Tanken med att starta ett helt nytt projekt kring mobil kommunikation kopplat till 
demokratiska processer föddes under våren 2002. 
Den grundläggande ambitionen med projektet har hela tiden varit att, med gruppen 
ungdomar i fokus, studera och praktiskt testa hur mobila lösningar kan stödja och 
underlätta tillgänglighet samt kommunikation i demokratiska sammanhang. 
Hur kan då mobila tjänster kopplas till demokratiska processer och sammanhang? 
Och varför? Frågorna är inte helt lätta att besvara, men en utgångspunkt i [demos] 
projektet har hela tiden varit att utnyttja befintlig teknik samt genomföra projektet i 
linje med de vanor och beteendemönster som tycks finnas hos den aktuella 
målgruppen. Hela 95% av unga svenskar i åldern 15 till 24 har idag tillgång till en 
mobiltelefon. Statistik över skickade SMS-meddelanden visar att detta sätt att 
kommunicera inte bara är något mycket vanligt utan närmast en självklarhet för de 
allra flesta unga. Utifrån denna bakgrund föddes tanken om att konstruera en mobil 
prototyp (en ny tjänst som hela tiden kan justeras, utvecklas och byggas på) baserad 
på mobiltelefonens SMS-teknik. 

Syfte och problemformulering 
Det övergripande syftet med projektet [demos] är ”att utveckla vidareförbar kunskap 
om de mobila tjänsternas roll och möjligheter i demokratiska processer”. Projektet 
har också givits möjligheter att ”på ett experimentellt sätt pröva nya former av mobila 
tjänster som stärker den demokratiska medvetenheten, utvecklar deltagandet, stärker 
den lokala självstyrelsen och utvecklar former för att fatta gemensamma beslut”.  
Som testplattform har den ”Lokala styrelsen” med elevmajoritet i Katedralskolan, 
Växjö valts för utvecklandet av en prototyp som kan stödja kommunikation, 
legitimitet och beslutsfattande för den demokratiskt valda styrelsen. Tanken har helt 
enkelt varit att ta fram ett SMS-verktyg som utformats tillsammans med ungdomar, 
för ungdomar, i enlighet med ungdomars vanor och preferenser. 
Genom framtagandet av ett verktyg kopplat till mobiltelefonens SMS-funktion har 
projektet lämnat den breda samhällsdemokratin och istället fokuserat den lokala 
skoldemokratin på Katedral. Ambitionen har härigenom varit att skapa ett lokalt 
engagemang och faktiskt deltagande kring frågor som känns nära och angelägna för 
alla inblandade - personal som elever. 
Projektet ”Mobilen i demokratins tjänst” syftar främst till: 

att genom utvecklande av innovativa tjänster knutna till mobil teknik  
– skapa nya former för ungdomar och politiska företrädare att mötas och kommunicera. 

Projektets problemformulering har definierats som:  
”Hur gestaltas mobil kommunikation för att skapa opinion, undersöka mandat samt främja 
deltagande i demokratiska beslutsprocesser i en användardesignad applikation.” 
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GENOMFÖRANDET AV [DEMOS] PROJEKTET 
Hur har då [demos] projektet praktiskt genomförts fr.o.m. hösten 2002? Rent 
strukturmässigt kan man dela in genomförandet i tre större faser; förstudie, 
konceptutveckling och test av prototyp samt analys (syntes och spridning).  

Förstudien 
Arbetet med att definiera tjänster inledes i en förstudie i vilken två studier och tre 
workshop anordnades. En studie berörde hur ungdomar använde mobiltelefonen och 
hur mycket pengar de spenderade på mobiltelefonen. I den andra studien berördes 
politiska representanter och hur de använde mobil teknik i sitt politiska arbete. Vid de 
tre workshops var syftet att låta ungdomarna fritt fundera och reflektera kring 
framtidens mobila teknik som ett verktyg för att driva frågor och intressen inom 
ramen för ett samarbetsprojekt. Detta arbete utmynnade i att ett antal tjänster 
identifierades och analyserades. Ur analysen framkom tre intressanta tjänster; 
mandatundersökning, opinionsbildning och publicering.  

Implementering 
Under projektets andra fas konceptutvecklades och byggdes ett system för de 
framtagna tjänsterna. Denna prototyp kom, i första hand, att utvecklas för att hantera 
en specifik situation som presenterades ungefär på följande sätt av ansvarsgruppen för 
den Lokala styrelsen: 
 

”Ledamöterna i den Lokala styrelsen på Katedralskolan tillsätts varje år genom fria val där 
alla har möjlighet att delta. Efter det att elever och personal har valt sina representanter 
tappar många intresse för de nytillträdda ledamöterna. Endast en minoritet verkar veta vilka 
frågor som representanterna hanterar och vad den Lokala styrelsen har för funktion. Just 
därför är den demokratiska legitimiteten svag, vilket leder till svårigheter då styrelsen ska 
fatta beslut i särskilda frågor som rör skolan. Ledamöterna representerar sina väljare, men 
har i själva verket väldigt svårt att veta vilka åsikter man ska driva då naturliga 
kommunikationskanaler idag saknas mellan representanten och de som röstar. En ny mobil 
prototyp borde därför sikta mot att stärka dialogen mellan den Lokala styrelsen och dess 
väljare, så att styrelserepresentanterna på ett bättre sätt kan företräda de tankar, idéer och 
preferenser som finns ute på skolan. Annorlunda uttryckt, behov finns av ett verktyg som på 
ett smidigt sätt kan samla in åsikter kring en särskild fråga så att styrelsen får en tydlig 
fingervisning om vilket beslut man bör fatta i frågan.” 

 
I en översiktlig beskrivning av det nya SMS-verktyget kan man utgå ifrån en 
förklaringsmodell i åtta grova steg. Användningen av prototypen, från fråga till fråga, 
kan skisseras i enlighet med nedanstående exempel: 
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Figur: Förklaringsmodell av SMS-verktyget [demos] – från fråga till fråga 
 

Analys, Syntes och Spridning 
Det sista samrådet på Katedralskolan skickades ut den 17 maj 2004 och därmed 
ansågs den första praktiska testperioden vara slutförd. [demos] projektet är nu inne i 
sin avslutande period vilken syftar till att sprida kunskap, erfarenheter och lärdomar 
om projektets genomförande. 
Projektledning och deltagare har medverkat, såväl som åhörare som presentatörer, vid 
ett flertal konferenser, seminarier och informationsdagar – både på den lokala och på 
den internationella arenan, i forskar- såväl som näringslivssammanhang. Bland flera 
exempel kan följande nämnas: (a) konferensen ”Offentliga rummet” i Eskilstuna, 
2004, (b) konferensen ”Mobile Communication: Social and Political Effects” 
anordnad av Institute for Philosophical Research of the Hungarian Academy of 
Sciences i Budapest, Ungern, 2003, (c) konferensen ”Videumdagen” i Växjö, 2003, d) 
Nordic Conference on Web Services, Växjö, 2003 etc. 
Utöver en ambition att sprida erfarenheter av [demos] projektet har fas 3 även syftat 
till att studera på vilka relevanta sätt den framtagna prototypen skulle kunna 
vidareutvecklas och möjligen appliceras på nya demokratiska sammanhang.  
[demos] projektgrupp har i samarbete med Interactive Institutes Studio Sense i Åre 
testat [demos] prototypen  i nya sammanhang där verktygets potential undersökts. 
Som en grund för detta har olika nätverk studerats samt getts möjlighet att använda 
sig av verktyget. Nätverk kan ligga som grund för förståelsen av trender och hur unga 
använder sig av teknik. Dessa nätverk består av både fysiska och virtuella platser. Vår 
huvudfråga är att undersöka hur man bäst stödjer samarbete genom att utveckla och 
skapa aktiviteter inom befintliga gemenskaper (s.k. communities). Vad som 
framkommit hittills kan sägas att projektet aktivt undersöker hur man kan skapa dessa 
gemenskaper/nätverk av människor med [demos] prototypen som ett av verktygen. 
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Vad som är nyskapande med detta delprojekt är att vi undersöker de 
sammansättningar som får dessa nätverk att utvecklas socialt genom användandet av 
teknik. En kedja skapas mellan de delar som stödjer effektiv interaktion där kedjan 
består av de tre faserna; engagemang, analys och kommunikation. 
VISIONEN ÄR ATT SKAPA ETT SYSTEM AV 
GEMENSAMMA VERKTYG, DÄR 
[DEMOS]PROTOTYPEN ÄR ETT AV DEM 
SAMT KUNSKAP KRING RAMVERKET 
BESTÅENDE AV ENGAGEMANG, ANALYS 
OCH KOMMUNIKATION. DENNA 
VERKTYGSLÅDA INNEHÅLLER 
REALTIDSVERKTYG SAMT KUNSKAP OM 
VAD SOM FÅR BRA COMMUNITIES ATT 
FUNGERA. VERKTYGEN ANVÄNDER 
MOBIL, TRÅDLÖS SAMT PORTABEL 
TEKNIK SOM KAN REDUCERA 
MOTSTÅNDET MOT ATT ENGAGERA 
SIG.[demos]prototypen testas också under hösten 2004 i fler sammanhang bl.a. 
under två skilda konferenser, den ena pågående under två dagar och med 70-talet 
deltagare, som befinner sig i samma lokaler. Det andra sammanhanget är en nationell 
konferens med ca 1500 deltagare utspridda under konferensdagen på nio platser. I 
båda fallen kommer [demos]prototypen att användas som ett realtidsverktyg med 
syfte att öka interaktionen mellan programledning, arrangörer, föreläsare och 
deltagare och möjlighet till direkt feedback.



 94 

SYSTEMÖVERSIKT 
En ny mötesplats utvecklad för mobil teknik gör att många människor kan samlas runt 
ett gemensamt intresse utan att för den skull behöva vara på samma fysiska plats, eller 
ens vid samma tid. Denna mötesplats har skapats med utgångspunkt från ett antal 
behov som våra fokusgrupper, folkvalda och ungdomar har. Ett system med syftet att 
uppmuntra folk att delta och engagera sig i det demokratiska beslutandet är därför 
identifierat. En mycket viktig aspekt i det här arbetet är att såväl representanter som 
opinionsbildare kan interagera med gruppen i sin helhet. 
Mandatundersökning, opinionsbildning samt publicering är tre identifierade tjänster. 
Med mandat menar vi här att en representant har belägg för att aktörerna står bakom 
henne/honom i en viss fråga. En representant är en person som är vald att representera 
en grupp. Med mobil applikation avser vi ett program som tillhandahåller tjänster som 
i förstahand är avsedda att konsumeras oberoende av plats. 
I tjänsten mandatundersökning ska representanter kunna skapa, planera, utföra och 
analysera opinionsunderökningar över mobil kommunikation för att representanten 
ska få bekräftelse att deras inställning och linje är representativ för gruppen. Här ska 
frågeställningar och svar förmedlas med t.ex. SMS och efter sammanställning samt 
analys presenteras resultatet på webben. I ett längre perspektiv ses också möjlighet att 
med ny teknik utveckla prototypen och presentera resultaten till mobil kommunikator. 
Opinionsbildning och virtuella affischer är en tjänst som är tillgänglig för alla 
medlemmar och en användare ur representantens valkår ska här via ett webbgränssnitt 
kunna skapa en namninsamling eller presentera ett budskap på en virtuell affisch. 
Dessa tjänster kan ses som en motvikt till representantens opinionsyttring i en 
opinionsundersökning. 

Fysisk översikt 
Systemet är byggt kring en central plattform, mobiltelefoner uppkopplade mot 
nätoperatör och traditionella datorarbetsplatser anslutna till Internet. Mobiltelefonerna 
och datorarbetsplatserna är aktörernas redskap i kommunikationen med tjänsten. Den 
centrala plattformen tillhandahåller tjänsternas funktionalitet. I den ingår 
komponenter för datalagring och webbpresentation samt komponent/komponenter för 
kommunikation med mobilteleoperatör (via gateway).  

 
Figur: Fysisk översikt av de delar som [demos] systemet består av 



 95 

Logisk översikt 
Vi har identifierat olika användare; medlem, representant, opinionsbildare, 
urvalsgrupp och intressent. Andra aktörer kan vara mobiltelefonoperatörer, 
systemägare och systemadministratör. 
 
Systemet arbetar enligt två huvudspår. Dels representantens behov av att undersöka 
sitt mandat i medlemsgruppen och dels de enskilda medlemmarnas behov att påkalla 
styrelsen och övriga medlemmars uppmärksamhet på en fråga eller att skapa opinion. 
Båda dessa har sedan behov av att kunna publicera resultat, vilket vi behandlar som 
en egen tjänst (se figur nedan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur: Olika slags användare och intressenter samt deras behov/önskemål  
 
 
Undersöka mandat: Representantens behov av att undersöka sitt mandat i specifika 
frågor sker i tjänsten ”opinionsundersökning”. I tjänsten har här följande funktioner 
identifierats: 

• Skapa frågor 
• Planera utskick  
• Göra urval 
• Statisk analys 

Skapa opinion: Opinionsbildning kan ske i två specificerade tjänster, ”publicera 
virtuella affischer” och ”starta namninsamling”. Inom ramen för skapa opinion har vi 
även infört en tilläggstjänst – ”Uppmärksamma medlemmar på pågående fråga”. 
Inom tjänsten ”Publicera virtuell affisch” har följande funktioner identifierats: 

• Skapa affisch. 
• Planera utskick. 
• Publicera affisch 

Inom tjänsten ”Starta namninsamling” har följande funktioner identifierats: 
• Skapa budskap 
• Planera utskick 
• Skicka ut namninsamling 
• Sammanställa namninsamling 

Skapa opinion 
- Publicera virtuell affisch 
- Starta namninsamling 
- Uppmärksamma medlemmar på en 
fråga 

Publicera 
- Publicera resultat 

Undersöka mandat 
- Opinionsundersökning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Medlemmar Representant 

Opinionsbildare 
 

Intressenter 

Medlemmar 
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Inom tjänsten ”Uppmärksamma medlemmar” har följande funktioner identifierats: 
• Välja pågående frågeställning 
• Formulera propå 
• Skicka ut propå 

Publicera: Utförda opinionsundersökningar, namninsamlingar och virtuella affischer 
ska kunna läsas av den breda allmänheten (intressenter) på en publiceringsplats. 
Funktioner som här behövs är: 

• Välja pågående aktivitet 
• Publicera resultat/publicera automatiskt 

 
 

Ett användarscenario  - Katedralskolan i Växjö 
Användarna av systemet är i huvudsak elever eller personal på Katedralskolan. Låt 
oss i detta scenario anta att en ledamot ur den lokala styrelsen vill skicka ut ett 
Samråd (”en fråga”) till alla tvåor som läser samhällsvetenskapligt program på 
Katedralskolan. Följande händelser kommer att inträffa 

• Inloggning i FirstClass 
• Aktiverande av länk till [demos] 
• Bestyrkande av medlemskap 
• Val av tjänst 
• Val av urval 
• Skapa meddelande 
• Verifiera behörighet av tjänst 
• Kontrollera att det finns pengar i för att betala meddelandet 
• Reservera pengar 
• Sända ut 
• Verifiera engångsnyckel 
• Returmeddelande vid fel 

För att använda FirstClass så måste användaren vara inloggad. Vid inloggning blir 
användaren identifierad av systemet. Inloggning sker med användarnamn och 
lösenord. Inifrån FirstClass kommer användaren åt [demos] via en länk. 
När användaren aktiverar länken till [demos] undersöks om användaren är behörig 
samt är aktiverad [demos] användare. Är användaren inte behörig, dvs FirstClass-ID 
saknas, returneras ett felmeddelande. Är användaren behörig, men inte aktiverad i 
[demos] erbjuds de att aktivera sitt [demos] medlemskap. En godkänd användare 
kommer därefter till [demos] startsida. 
Från startsidan kan användaren välja vilken tjänst de vill utföra. Exempelvis att skicka 
ut ett samråd. Användaren erbjuds då att göra ett urval, i vårt fall ”alla 2:or på 
samhällsvetenskapliga programmet”. Efter att urvalet är gjort erbjuds användaren att 
skriva in titel och text. När det är klart kommer samrådet att lagras i databasen och är 
färdig för publicering. 
Vid publicering verifieras först att användaren är behörig att skicka ut Samråd. Väl 
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godkänd undersöks att kostnaden för utskick är täckt och denna kostnad reserveras i 
systemet. Nu är publikationen färdig att sändas ut via SMS-gränssnittet. 
Innan utskicket utförs verifieras ”angångsnyckeln”. Godkänd lagras samrådet i 
databasen med en status som anger att publikationen ska skickas ut. Härmed anses att 
samrådet har skickats ut och ett resultat returneras till användaren. 
Själva utskicket sker bortom användarens kontroll med en agent på [demos] servern 
som startar utskicksrutinen i ”connection-paketet”. När utskicksrutinen körs hämtas 
alla publikationer i databasen som är färdiga för att publiceras. Dessa köas i en sänd-
kö tillhörande valt SMS-gränssnitt. SMS-gränssnittet anropas och köade meddelanden 
skickas ut. Efter att utskicken är utförda hämtas eventuella SMS-svar hos operatören. 
Eventuella svar lagras i databasen. 
När en fastställd tidsperiod är slut kan användarna gå in på [demos] webbsida och se 
resultatet av ett utskickat samråd. En s.k. ”resultatposter” skapas och skickas 
automatiskt ut till deltagarna i samrådet. Den fastställda tidsperioden för att svara är 
idag en vecka. 
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TEKNISK ÖVERSIKT 
Detta avsnitt ger läsaren en övergripande syn på hur [demos] systemet tekniskt är 
uppbyggt. För utvecklare och projektledare som i ett senare projekt vill använda hela 
eller delar av [demos] systemet hänvisar vi till dokumentet ”[demos] systemspecifikation”. 
 
 

 
Figur: En schematisk tekniköversikt av [demos] Messenger system 
 
”Messenger” är en kommunikationsplattform som kan skicka och ta emot 
meddelanden genom att transportera dem emellan olika nätverk. Flera olika klienter 
kan hanteras. Med en klient/användare menas här ett projekt eller arbetsgrupp. Dessa 
användare måste skapas via det webbaserade administrationsgränssnittet av 
huvudanvändaren, ”master user” (uid=1). 
Administrationsgränssnittet kan även användas för att skapa grupper, meddelanden 
samt att i övrigt konfigurera systemet. Alla användare, som skapats av huvudkontot 
(projekt/arbetsgrupper), kan vara samtidiga användare av systemet. Dessa kan även 
logga in på samma administrativa webbgränssnitt för att utföra aktiviteter som; skapa 
egna användare och grupper eller för att skicka ut nya meddelanden. 
De användare som de skapar kan normalt sett inte koppla upp sig gentemot messenger 
systemet utan används enbart som mottagare av ”från-meddelanden”. Detta påminner 
om användandet av adressboken i flertalet e-postklienter. Som komplement till det 
administrativa gränssnittet kan man även använda s.k. XMLRPC anrop för att få 
fjärrkontroll över systemet genom andra ramverk. 
Systemet består av ett antal paket vilka är inkluderade i en ”manager”. Genom dessa 
managers kopplas de olika paketen ihop. I nuvarande version är följande paket 
(managers) tillgängliga: 
 
 - com.trialnerror.messenger.communication(.Manager) 
 - com.trialnerror.messenger.config(.Manager) 
 - com.trialnerror.messenger.connector(.Manager) 
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 - com.trialnerror.messenger.dialogue(.Manager) 
 - com.trialnerror.messenger.directory(.Manager) 
 - com.trialnerror.messenger.message(.Manager) 
 
Package communication: 

Detta paket hanterar sändandet och mottagandet av ett meddelande. Paketet 
består av olika transporter. En transport är ett gränssnitt gentemot en e-post, 
SMS, IM(ICQ) och IRC tjänst. För varje enskild transport kan olika 
’providers’ finnas. I nuvarande systemversion finns en SMS transport och en 
implementerad operatör (Maingate). 

 
Package config: 

Config-paketet erbjuder funktionsanrop till övriga klasser inom plattformen 
för att erhålla information om konfigurationen (variabler/värde-par som java 
proprierties). Konfigurationen erhålls via en databaskoppling som 
tillhandahålls av nedantstående ’connector’ paket. Funktioner för att göra 
konfigurationsinställningar är även dessa implementerade. 
 

Package connector: 
Detta paket tar hand om uppkopplingen gentemot externa tjänster. Nuvarande 
version innehåller en XMLRPC-tjänst (Apache XML-RPC, 
http://ws.apache.org/xmlrpc/) och en databasuppkoppling vilken kontrolleras 
genom ’the hibernate’ (object/relations lagrings och frågetjänst, 
http://www.hibernate.org/). En LDAP koppling kommer att vara tillgänglig i 
framtiden. XMLRPC tjänsten erbjuder externa klienter att hämta/skicka/ta bort 
poster som lagrats i systemet via exporterade funktioner från övriga paket. Ett 
administrationsgränssnitt baserat på PHP använder detta gränssnitt för att 
hantera meddelanden som sents via systemet, hantera användare och grupper 
samt konfigurera systemet. 

 
Package dialogue: 

Dialoghanteraren lägger till logiken för att svara på inkommande meddelande 
som skickats till systemet. För närvarande ges möjligheten att utföra 
användarregistrering via ett inkommande meddelande. Dessutom kan man 
skapa en ny opinionsundersökning via ett inkommande meddelande som 
därefter skickas direkt ut till en särskild grupp efter att det bearbetats.  
För att kunna generera en deltagaranmälan för ett särskilt projekt skapas ett 
skenmeddelande med innehållet ’signupsms’ i innehålls-delen samt ett angivet 
nyckelord. Dessutom måste en användargrupp skapas som mottagare. Detta 
meddelande behöver ej skickas ut. Däremot kan nu inkommande meddelanden 
med det inledande nyckelordet spåras av systemet som ’signupsms’ och 
därmed användas för att skapa nya användare i systemet samt koppla dessa till 
en grupp. 
Att skapa nya opinionsundersökningar via ett inkommande meddelande 
fungerar på samma sätt förutom att nyckelordet i meddelandet måste vara 
’createsms’ i stället. Mottagare av skenmeddelandet är mottagargruppen i den 
utskickade opinionsundersökningen. 
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Detta paket kommer i framtiden att utökas med möjligheten att förstå talad 
text. Det kommer att stödja möjligheten till att tolka frågor, extrahera 
information från text och svara på en fråga genom mänskligt tal. 

 
Package directory: 

Directory paketet hanterar lagring av användar- och grupp poster. Data lagras i en 
databas via databashanteraren. I en senare version kommer det att vara möjligt att 
använda ett flertal LDAP tjänster och använda dessa i användar och grupp anrop 
eller vid export av dessa. 

 
Package message: 

Paketet message exporterar anrop till XMLRPC tjänsten för att skapa eller hantera 
nya och gamla meddelanden. Det kan skapa meddelanden, ändra tidigare, ta bort 
dem eller lista godkända svar på en utskickad fråga/ opinionsundersökning.  

 
 



Bilaga 2 
[demos] Systemspecifikation 
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1. Inledning 
Det här dokumentet avser att ge läsaren en övergripande bild av hur [demos] är uppbyggt. 
Dokumentet vänder sig till utvecklare och projektledare som i ett senare projekt vill använda 
hela eller delar av [demos]– systemet.  

Dokumentet är indelat i tre nivåer; systemöversikt, tjänstebeskrivning och beskrivning av 
Java-API. Tjänstebeskrivningen visar vilka delar som samverkar när en tjänst används. 
Beskrivningen av Java-API innehåller en allmän beskrivning av vad ett så kallat paket gör och 
vilka gränssnitt som finns till det. 

 

2. Systemöversikt [demos] 
[demos] är byggd för att erbjuda tre övergripande medlemstjänster;  

• Samråd 
• Namninsamling 

• Poster 
Tjänsterna innebär att ett meddelande skapas som ett samråd, en namnlista eller en poster 
(affisch) för utskick via sms.  
En tjänst kan aktiveras antingen via ett webbgränssnitt eller med ett sms-meddelande. Om 
tjänsten aktiveras från webbgränssnittet, [demos] startsida, så krävs att man är aktiv medlem 
samt är inloggad i kärnhuset via FirstClass. Ett utskick som startas via sms-gränssnittet skrivs 
enligt ett bestämt format. Mottagarurvalet för en tjänst kan ske på två sätt, urval genom 
grupptillhörighet samt urval på position.  

För att skicka och hämta sms används agenter vilka startas automatiskt av en frontserver. När 
tiden för t.ex. ett samråd har gått ut sammanställs ett resultat som skickas ut som en poster till 
deltagarna i samrådet (deltagarna=mottagare i urvalet). Även detta ska ske med en agent i 
frontservern.  

Utöver ovan nämnda tjänster kan användaren via [demos] startsida på webben erhålla bonus-
sms som de får genom att svara på samråd. Vidare kommer resultat av samråd och 
namninsamling vara åtkomliga via webbsidan.  
Ovan nämnda tjänster; samråd, namnlista och poster benämns ibland med samlingsnamnet 
publikation.  
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Figur 1: En schematisk figur av [demos] 
Som synes så består systemet av ett antal olika paket vilka alla är inneslutna i [demos]. Alla 
tjänsterna beskrivna ovan använder delar av samtliga paket.  
All data finns i en [demos] databas. Ur denna databas hämtar paketen aktuell data. Databasen 
är en Pgresql-databas till vilken vi använder Pg73jdbc3.jar för att skapa en jdbc-koppling till. 
Integrationen med FirstClass är icke obligatorisk. Vi beskriver nuvarande konfiguration i 
exemplet på Katedralskolan. Denna medlemshantering ligger utanför systemet och finns i 
detta scenario av främst två huvudanledningar: 

• Vi behöver information om Katedralskolans användare 
• Användaren vill kunna jobba med [demos] system inifrån FirstClass 

Att hämta användarinformationen från FirstClass är absolut nödvändigt då det från Skolans 
sida inte finns resurser för att administrerar mer än ett system. Skolans användare är vana att 
använda FirstClass eftersom det är deras nuvarande intranät och det blir, frö dem, då naturligt 
att komma åt [demos] systemet därifrån.  

Wireless Maingate är den mobiloperatör som initialt valdes all leverera sms i [demos]. 
Kontakten med Wireless Maingate sker över Internet och till det utnyttjar vi ett av Wireless 
Maingate framtaget java-SDK, MaingateSDK_3.0.jar. De tjänster som ingår i 
prenumerationen är sms och sms-Container. 

 

2.1 Översiktligt användningsscenario 
Användarna av systemet är i huvudsak elever eller lärare på Katedral skolan. Låt oss i detta 
scenario anta att en medlem ur den lokala styrelsen vill skicka ut ett Samråd till alla 
andraårselever som läser samhällsvetenskapligt program på Katedralskolan. Följande 
händelser kommer att inträffa 

• Inloggning i FirstClass 

• Aktiverande av länk till [demos] 

Kärnhuset 
FirstClass 

Extern Demos 

[demosSida] 
webbsidor 

Fcbridge 
Behörighetskontroll ie 

Lagrar 
informationsentitet 

publish 
Publisera publikation 

connection 
Hanterar kommunikation med mobiloperatör 

Wireless Maingate 
Vald mobiloperatör 

member 
Användardata 

resultPublisher 
Redovisa resultat 

dem
os databas 
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• Bestyrkande av medlemsskap 

• Val av tjänst 
• Välja urval 

• Skapa meddelande 
• Verifiera behörighet av tjänst 

• Kontrollera att det finns pengar i för att betala meddelandet 
• Reservera pengar 

• Sända ut 
• Verifiera engångsnyckel 

• Retur meddelande  
För att använda FirstClass så måste användaren vara inloggad. Vid inloggning blir användaren 
identifierad i systemet. Inloggning sker med användarenamn och lösenord. Inifrån FirstClass 
kan användaren aktivera [demos] via en länk.  

När användaren startar [demos] undersöks om användaren är behörig och en aktiverad 
[demos]användare. Är användaren inte behörig, dvs FirstClass-ID saknas, returneras ett 
felmeddelande. Är användaren behörig, men inte aktiverad i [demos] erbjuds de att aktivera 
sitt [demos] – medlemskap. En godkänd användare kommer direkt till [demos] startsida. 

Från startsidan kan användaren välja den tjänst de vill utföra, t.ex. att skicka ut ett samråd. 
Användaren erbjuds då att välja att skicka till ett urval användare, i vårt fall alla 2:or på 
samhällsprogrammet. Efter att urvalet är gjort skriver användaren in titel och text. När det är 
klart kommer samrådet att lagras i databasen och är därmed färdigt för publicering. 

Vid publicering verifieras först att användaren är behörig att skicka ut Samråd. Väl godkänns 
undersöks att kostnaden av utskick är täckt och kostnaden reserveras. Nu är publikationen 
färdig och sändas ut via sms-gränssnittet. 
Innan sändning sker verifieras en engångsnyckeln. Väl godkänd lagras samrådet i databasen 
med en status som anger att publikationen ska skickas ut. Härmed anses att samrådet har 
skickats ut och ett resultat returneras till användaren. 

Själva utskicket sker bortom användarens kontroll med en agent i [demos]servern som startar 
utskicksrutinen i ”connection-paketet”. När utskicksrutinen körs hämtas alla publikationer i 
databasen som är färdiga för publicering. Dessa köas i en sändkö tillhörande valt sms-
gränssnitt. Sms-gränssnittet anropas och de köade meddelanden skickas ut. Efter att utskicken 
är utförda hämtas eventuella sms-svar hos operatören. Svar lagras i databasen. 
När en fastställd tidsperiod är slut kan användarna gå in på [demos] – sidan och se resultatet 
av ett utskickat samråd. En resultatposter skapas också automatiskt vilken skickas ut till 
deltagarna i samrådet. Den fastställda tidsperioden är i detta exemel en vecka. 
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2.2 Driftsmiljö [demos] 

 
Figur 2: Driftmiljö [demos] 
En frontserver, MS Windows Advanced Server 2000, är ansluten till Internet. På den är en 
webbserver installerad, JWSDP_1.2 som innehåller bl.a. en Ant-builder och en Tomcatserver 
med inbyggd Webservices-funktionalit. Utöver det finns Java SDK_1.4.1 installerad.  

[demos]systemet är installerad i webapps-katalogen i JWSDP-applikationen. För att [demos] 
ska fungera krävs även några tredjeparts komponenter som installerad i shared-katalogen. 
Dessa komponenter är MaingateSDK_3.0.jar och Pg73jdbc3.jar. 
Som stöd till frontservern finns två separata databasservrar med Redhat9. På dessa är en 
psqlgres-databas installerad. Den ena servern fungerar som aktiv databas, medan den andra 
används som backup. 

Prestanda: 
Frontserver 
OS: MS Windows Advanced Server 2000 
Processor: P4 HT 2.8GHz 
Internminne: 2*512 Mb 
Hårddisk: 40 Gb (8 Mb cache), xxXHz, Raid-control 

Databasservrar 
OS: Redhat9 
Processor: P2 300MHz 
Intern minne: 
Hårddisk: 

2.3 Utvecklingsmiljö 
Utvecklingsmiljön är den samma som driftmiljön med tillägget att källkodskontrollsystem och 
editor används. För att skapa den servertjänst som startar agenter i servern har Visual 
Studio.net använts.  

Wireless 
Maingate 

Frontserver 
MS Windows 

Advanced Server 2000 

Internet Databas 
Redhat9 

Databas (backup) 
Redhat9 

[demos] 

Kärnhuset 
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3. Tjänstebeskrivningar 

3.1 Notation tjänstebeskrivning 
Alla tjänstebeskrivningar beskrivs utifrån samma mall och innehåller: 
• Förutsättning: Vad förutsätts har utförts när tjänsten startar. 

• Mål: Vad ska ha uppnåtts när tjänsten är utförd. 
• Schematisk figur: Grafisk översikt på vad som sker och vilka som kommuniserar 

under tjänsten. Notationen i figurerna förklaras i figur 3. 
• Allmän beskrivning: En kortare förklaring som kommenterar tjänsten. 

 

Figur 3: Notationen som används i tjänstebeskrivningarna. 
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I objektet anges 
sidans namn och 
kort vad som 
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Kommunikator 
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som överförs.  

Java-objekt  
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följt av de aktiviteter som utförs 
av objektet. 

Databas 
Vid anrop till databasen anges sökvärde och 
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3.2 Medlemstjänster via webb 
Pre: Användaren är autentiserad 

Goal: Erbjuda användarens tjänster 
När en användare är autentiserad dirigeras de till [demos] index-sida. På index-sidan, som 
även fungerar som en välkomstsida, erbjuds användaren ett antal tjänster. Genom att 
vänsterklicka på bilden över tjänsten starta den. Vid flerval är bilden uppdelad i flera klick-
areor. Tjänstemenyn är även tillgänglig från övriga sidor. 

 
Figur 4: [demos] startsida 

De tjänster som finns tillgängliga är från vänster till höger: 
• Gå till förstasidan 

• Skapa samråd genom urval eller position 
• Starta namninsamling genom urval eller position 

• Skapa poster på urval genom urval eller position 
• Hantera bonus-sms 

• Se resultatet av samråd eller namninsamling och se posters 
Av tjänsterna ovan är i dagsläget endast skicka samråd på urval, skicka poster på urval, 
skicka bonus och se resultat av samråd testade och aktiverade 
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3.2.1 Skapa publikation på urval 
Här förklaras hur tjänsterna samråd, namninsamling och poster skapas och publiceras. 
Tjänsterna utförs i stort på samma sätt med enbart ett minimum av skillnad. 
Förutsättning: Användaren är verifierad som medlem och har valt en av 

publikationstyperna samråd, namninsamling eller poster 
Mål: Informationsenheten är skapad och lagrad. 

 Publikationen är skapad. 
 Publikationen har publicerats. 

 
Figur 5: Schematisk figur för publicering, Figur 1 av 3. 
Användaren är inloggad i [demos] och har via startsidan valt att t.ex. ”skapa samråd på urval”. 
På demosselection hämtas samtliga möjliga urvalsalternativ ur [demos] databas. Av dessa 
alternativ ska användaren ange ett. Alla urvalsalternativ visas dock inte. Härifrån dirigeras 
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användaren till demostext.jsp där text och titel kan fyllas i. När det är gjort anropas 
demos_complete.jsp som i sin tur skapa en informationsentitet (IE) genom att anropa 
IE.storeSNPB(). Här lagras först IE i [demos] databas varefter publicering sker genom att 
Pb.publish() anropas. När IE har publicerats returneras en sträng som ange om publiceringen 
har genomförts eller om fel har uppståt. Informationen presenteras för användaren i 
demos_complete.jsp.  

 
Figur 6: Schematisk figur för publicering, Figur 2 av 3. 

I Pb.publish() ska entiteten omvandlas till en publikation. Först hämtas pris, verifieringsbehov 
och max antal mottagare som är knutet till typen av publikation. Om så krävs, verifieras att 
användaren (läs avsändaren) är behörig att skicka ut vald publikationstyp. Sedan genereras 
mottagaradresser i form av mobiltelefonnummer från urvalsalternativet. Antalet mottagare 
kontrolleras mot maximalt antal tillåtna (beroende på vilken sms-gateway som används). Är 
antalet för stort, slumpas överskottet bort. Kostnaden för utskicket beräknas och den verifieras 
och reserveras mot användarens konto. Slutligen publiceras publikationen genom att 
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ConnectionMannager anropas. Resultatet av publiceringen eller eventuellt fel på vägen 
returneras till ie.  
I publish var det tänkt att urvalsbenämningen skuller ersättas av de faktiska mobilnummerna. 
Men då mobilnummerna tog för mycket plats ströks det och mobiltelefonnummerna alstras nu 
istället när sms-utskick sker. Detta medför att kostnadsberäkningen blir fel då det maximala 
antalet mottagare överskrids och funktionen att ta bort för många mottagare påverkar ej det 
faktiska utskicket. 

 
Figur 7: Schematisk figur för publicering, Figur 3 av 3. 

När publikationen publicerats i ConnectionMannager.sendPublication() verifieras nyckeln. Är 
nyckeln ok, uppdateras status för publikationen i <tblmessage>. Om verifieringen ej godkänns 
returneras ett felmeddelande. 
Publikationen kommer senare att skickas ut via ett sms-gränssnitt i connection-paketet, se 
sms-utskick. 
Publicering på urval av de olika publikationstyperna; samråd, namnlista och poster, fungerar 
på samma sätt. Eventuella skilnader finns på kodnivå och åtskiljs med hjälp av 
typbeteckningen.  
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3.2.2 Skapa publikation via positionsangivelse 
Förutsättning: Användaren är styrkt som medlem och har valt endera av 

publikationstyperna samråd, namninsamling eller poster 
Mål Informationsenheten är skapad och lagrad. 

 Publikationen är skapad. 
 Publikationen har publicerats. 

 
Figur 8: Schematisk figur för publicering via position. 

Användaren är inloggad i [demos] och har via indexsidan valt att t.ex. ”skapa samråd via en 
position”. På en mappningssida, här kallad demos_map.jsp, hämtas samtliga möjliga 
mappningsalternativ ur [demos] databas. Av dessa alternativ ska användaren ange ett. 
Mappningsalternativen bygger på schemainformation och en karta av skolan. T.ex. kan man 
välja att mappa urvalet till alla som är i gymnastiksalen under torsdagen. När mappningen är 
utförd dirigeras användaren till demostext.jsp där text och titel kan fyllas i. När detta är gjort 
anropas demos_complete.jsp som i sin tur skapar en informationsentitet (IE). Denna lagras 
den i databasen och publicerar meddelandet på samma sätt som för ”Skapa publikation på 
urval”.  
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3.2.3 Skicka bonus-sms 
Förutsättning: Användaren är verifierad som medlem och har valt att skicka bonus-sms 

Mål: Bonusmeddelandet har blivit en informationsentitet. 
 Informationsentiteten har omvanlats till en publikation.  

 Publikationen har publicerats. 

 
Figur 9: Schematisk figur för att skicka bonus, Figur 1 av 3. 

Användaren är inloggad i [demos] och har via indexsidan valt att ”Skicka bonus-sms”. 
Genom demostext hämtas aktuellt saldo för användaren. Mottagare och text fylls i i 
formuläret. När detta är gjort anropas demos_complete.jsp som i sin tur skapar en 
informationsentitet (IE) genom att anropa IE.storeSNPB(). Här lagras först IE i [demos] 
databas varefter publicering sker genom att Pb.publish() anropas. När IE har publicerats 
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returneras en sträng som ange om publiceringen har genomförts eller om fel har uppstått. 
Resultatet presenteras för användaren i demos_complete.jsp.  

 
Figur 10: Schematisk figur för att skicka bonus, Figur 2 av 3. 

I Pb.publish() ska bonusmeddelandet bli en publikation. Först hämtas pris, 
autentiseringsbehov och max antal mottagare som är knutna till bonustypen. Om så krävs 
verifieras att användaren (läs avsändaren) är behörig att skicka ut vald publikationstyp. För 
bonus krävs i [demos] inget verifieringsbehov, men då det lagras i en databas kan denna 
information ändras. Kostnaden för utskicket beräknas, verifieras och reserveras på 
användarens konto. Slutligen publiceras publikationen genom att ConnectionMannager 
anropas. Resultatet av publiceringen eller eventuella fel på vägen returneras till ie.  
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Figur 11: Schematisk figur för att skicka bonus, Figur 3 av 3. 
När bonusmeddelandet publicerats i ConnectionMannager.sendPublication() verifieras 
nyckeln. Är nyckeln ok, uppdateras statusen för bonus-sms i <tblmessage>. Om verifieringen 
ej godkänns returneras ett felmeddelande. 

Bonuset kommer senare att skickas ut via ett sms-gränssnitt i connection-paketet, se sms-
utskick. 

1.1 resultat  
 

1.1 PublID, status 

1.1 ok? 

1.1 nyckel 

1.1 nyckel, 
typ, urval, text, 
id, konto 

publish demos DB 

Pb. publish() 
• ... 
• Publisera 

connection 

Connection 
Mannager.send 
Publication() 

• Verifiera 
nyckel 

 
• Uppdatera 

meddelande-
status 
<tblmessage> 

fcbridge 

dataObject. 
loadData () 
• Beräkna 

nyckel 



 118 

3.2.4 Resultat presentation via webb 
Förutsättning: Ett samråd eller en namninsamling har skickats ut och att giltighetstiden 

har gått ut. 
Mål: Resultatet av samrådet eller namninsamlingen visas på webb. 

 
Figur 12: Schematisk figur för resultatpublicering via webb.  

På index.jsp kan användaren se resultatet av frågorna som är inställda. Anrop sker till 
result_Question.jsp som anropar en sökfunktion i ResultPublisher. Avsändare, titel/fråga, 
urval, utsändsdatum, antal svar och svarsfrekvens för varje träff visas sedan i en tabell.  
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På sidan finns även ett sökformulär. Vid ny sökning fylls aktuella sökkriterier in som skickas 
till sökfunktion i ResultPublisher instansen. Sökbara kriterier är avsändare, titel, text, typ, 
urval, fråndatum och tilldatum.  

I resultattabellen är det möjligt att via en länk se svaren som kommit in på en fråga. Via 
länken aktiveras result_QuestionAnswer.jsp som anropar en sökfunktion i ResultPublisher. 
Sökfunktionen hämtar först alla svar som matchar publikations-ID och därefter de data som 
hör till frågan. Svaren och frågedata lagras i en instans av messageAnswer som returneras till 
jsp-sidan. Frågedata och svar visas i en tabell. 
För namninsamling finns en liknande funktion som ej är aktiverad. Resultatet erhålls genom 
anrop till result_ListOfSignatures.jsp som fungerar på samma sätt som 
result_QuestionAnswer.jsp. 
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3.3 Medlemstjänster via mobilgränssnitt 
Via mobilgränsnittet skickas meddelanden ut till medlemmarna som sms. Skickas ett samråd 
eller en namnlista ut förväntas ett svar komma tillbaka. Förutom svar ska man även kunna 
skapa poster, samråd och starta namninsamlingar via sms-gränssnittet.  

3.3.1 Besvara samråd och signera namnlista 
Förutsättning: Användaren har fått ett sms med samråd eller namninsamling. 
Mål Samrådet eller namninsamlingen är besvarad av användaren. 

Vår användare har erhållit ett samråd eller en namninsamling. Användaren önskar nu besvara 
detta och skriver in svaret i mobilen som ett sms enligt formatet i tabell 1. Svaret skickas 
sedan till vårt telefonnummer hos mobiloperatören (beroende på operatör). Svaret hämtas och 
lagras i databasen. När giltlighetstiden för samrådet eller namninsamlingen har gått ut, skickas 
resultatet ut som Poster. Resultatet finns då även presenterat på websidan. För att se hur svaret 
behandlas av oss hänvisas till kap 3.5.2 Ta emot meddelande från mobil. 

Tabell 1 
Tjänst Format 

Svar på samråd A IDKOD SVARSTEXT 

Svar på namninsamling A IDKOD  

3.3.2 Skapa publikation via sms 
Förutsättning: Användaren vill skicka ut ett samråd, poster eller starta en namninsamling 

med sms. 
Mål Samrådet, postern eller namninsamlingen är skapad och är färdig att 

publiceras. 
Tjänsten är ej aktiverad eller testad och ska betraktas som en specifikation. 
Vår användare önskar t.ex. skapa en poster genom att skicka ett sms till [demos]. Användaren 
skriver in meddelandet enligt formatet i tabell 2 och skickar det till vårt telefonnummer hos 
mobiloperatören. Meddelandet hämtas av oss och lagras i databasen. Användarens behörighet 
kontrolleras via mobilnumret och är användaren autentiserad publiceras samrådet på samma 
sätt som för samråd skapade via sms. För att se hur meddelandet behandlas av oss hänvisas till 
kap 3.5.2 Ta emot meddelande från mobil. 

Tabell 2 
Tjänst Format 

Skapa Samråd på urval S URVAL MEDDELANDE 

Skapa Samråd på position S MAPKOD MEDDELANDE  

Skapa Poster på urval P URVAL MEDDELANDE 

Skapa Poster på urval P MAPKOD MEDDELANDE 

Starta Namninsamling på urval N URVAL MEDDELANDE 

Starta Namninsamling på urval N MAPKOD MEDDELANDE 
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3.4 Behörighet och aktivering 

3.4.1 Bestyrkande av medlemsskap 
Förutsättning: Användaren är inloggad i kärnhuset och har ett kärnhus-ID (KID). 

Mål: 1. Verifiera att användaren är en autentiserad [demos]användare 
 2. Ladda användardata 

 3. Skapa en session (scope) 

 

Figur 13: Schematisk figur för bestyrkande av medlemsskap. 
Användaren är inloggad på Kärnhuset och går via en länk in i [demos]. På demos1.jsp skapas 
först en session. Sedan verifieras användaren genom en funktion i paketet FCBridge. Saknas 

KID 

1.1 DispKey 
1.2 Error 

1.demosID, 
   webb 

Demos db 

1.1. Userdata, 
dispKey 

1.2. Error 

3.Error 

Kärnhuset Webserver 

Demos1.jsp 
• Skapa session 
• Bestyrka 

medlemsskap 
av användare 
och ladda data 

 
 
 
• Hämta nyckel 

Demos2.jsp 
Användaren 
erbjuds att 
aktiveras 

Index.jsp 
 

Inloggad på 
demos 

demos_error.jsp 
 
Utskrift av fel, ej 

inloggad på 
demos 

KID 

2.New user 

1.1 DispKey 
1.2 Error 

1.demosID, 
   webb 

1.Userdata 
2.No user 

FCBridge. 
getUser() 

• Kolla KID i  
<tblidrel> 

och hämta data i 
<tbldemosuser> 
<tblgroupuser..> 

FCBridge. 
getLoadUser() 

• Hämta nyckel 

DataObject. 
storeData() 
• Skapa 

nyckel 

1.Userdata 
2.New user 
3.Error 

KID 

fcbridge 



 122 

användaren i [demos] eller om användaren ej är aktiverad, erbjuds användaren att aktivera sig 
i [demos]. Är användaren registrerad hämtas en verifieringsnyckel och man omdirigeras till 
indexsidan som inloggad användare. Vid fel omdirigeras man till en felsida och man nekas 
åtkomst till [demos]. 

3.4.2 Aktivera medlem 
Förutsättning: Användaren är inloggad i kärnhuset och har ett kärnhus-ID (KID). 

Mål: Sätta användarenstatus i [demos] till aktiv 
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Figur 14: Schematisk figur för aktivering av medlemsskap. 

Användaren är inloggad på Kärnhuset och går via en länk in i [demos] (demos1.jsp). Först 
undersöks om användaren är behörig och om så inte är fallet omdirigeras de till demos2.jsp 
där de erbjuds att aktivera sitt medlemsskap. Två alternativ erbjuds: 

1. Via länken ”Bli medlem” kommer användaren till sidan aktiveraMedlem.jsp där de 
kan fylla i ett formulär med användardata. Användardata och  kärnhusID skickas till 
funktionen activateMember i FCBridge. Här verifieras att användarens KID och 
användardata överensstämmer med de av kärnhuset erhållen data. Är så fallet aktiveras 
användaren, om inte loggas aktiveringsförsöket.  

2. Under testperioden visade det sig att informationsunderlaget från kärnhuset inte var 
tillförlitligt, bl.a. var flera namn felstavade. Därför skapades en ny aktiveringsrutin. De 
som enligt ovanstående rutin inte kunde aktiveras fick en kod skickad till sin mobil. 
Med koden kunde de på demos2.jsp fylla i denna kod och sitt mobilnummer, varefter 
dessa data skickades till activateMember2.jsp som verifierade koden och aktiverade 
medlemmen. 
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3.5 Automatiskt utförda tjänster 

3.5.1 Sända meddelande till mobil 
Förutsättning: En publikation är skapad och godkänd för publicering. 

Mål: Publikationen har skickats som sms till operatör. 

 
Figur 15: Schematisk figur av sms-utskick, figur 1 av 2. 
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Demosconnection.connWS() anropas av en servertjänst, demoss, på frontservern. Anropet 
sker automatiskt varje minut. I ConnWS skapas en operatörsspecifik anslutning och en 
begäran om sändning-mottagning sker till NWOSpecificConnection. Här hämtas alla 
meddelanden i databasen som inte har skickats. De köas i den operatörsspecifika sändkön och 
uppdateras i databasen med status = sänt. Efter att alla meddelanden har köats skickas en 
begäran om  sändning-mottagning till operatörsobjektet, här en instans av Maingate1_2. Vid 
begäran om sändning sker först en uppkoppling med inloggning till Maingate. När inloggning 
är bekräftad skapas sms av varje meddelande med max 10 mottagare i varje sms. 
Uppkopplingen binds till sms-tjänsten och sms:et skickas iväg. Uppkopplingen släpper nu 
bindningen till sms-tjänsten. Innan vi loggar ut från operatören hämtas inkomna sms och 
leveransrapport från tidigare utskick. En instans av repeater skapas och anropas för lagring av 
sms i databasen, se kap 3.5.2 ”Ta emot meddelande från mobil”. När det är gjort returneras en 
resultatsträng. All komunikation med Maingate genereras med ett av Maingate framtaget 
java-API, Maingate_JavaSDK_3.0 och sker över ett http-gränssnitt.  

 

Figur 16: Schematisk figur av sms-utskick, figur 2 av 2. 
Vid testning av sms-utskick framkom att det maximala antalet mottagare för varje sms var 10 
st. Detta medförde att skapandet av sms fick ändras och blev därmed mer komplicerad, då 
man vid hämtning tvingades att ta hänsyn till att avbrott kunde ske mellan utskick av två sms 
som genererats av samma sändomgång. Vid skapande av sms börjar man med att konvertera 
urvalet till mottagares mobilnummer. Därefter undersöks om det finns något objekt i recover-
tabellen, dvs att meddelandet enbart delvis har skickats. Sms skapas sedan med maximalt 10 
mottagare/sms. En vektor av skapade sms returneras för utskick. 
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Skapande av sms utifrån ett bonus-meddelande är ett specialfall då det alltid bara består av en 
enda mottagare. Därav kan bara ett sms genereras. 

3.5.2 Ta emot meddelande från mobil 
Förutsättning: Ett sms har lagrats hos vår operatör 

Mål: Meddelandet har kategoriserats och sparats i demos-DB 
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Figur 17: Schematisk figur av sms-svar. Figur 1 av 2.  

Ett svar på en fråga lagras i en brevlåda hos mobiloperatören, vilket i vårt exempel varit 
Maingate. Regelbundet undersöker vi om vi har några sms att skicka iväg och samtidigt 
passar vi på att kontrollera om det finns sms i vår brevlåda. Detta går till på så sätt att man 
skickar en tom kontainer till mobiloperatören som de fyller med eventuellt inkomna sms och 
rapporter av sända sms (deliveryreport). Kontainern tömmer vi och skapar senditem av 
inkomna sms som lagras i inbuffrar. Ett sms kan antingen vara ett svar på en publikation (svar 
på samråd eller signering av namnlista), ett Samråd, en Poster eller en Namninsamling som 
ska skickas ut till ett urval av medlemmarna. Vilken typ meddelandet är bestäms genom 
meddelandetexten som ska skrivas in efter ett särskilt fastställt format. 
I kontainern finns även deliveryreports av utskickade sms. Dessa tömmes också. 
Deliveryreports kan sedan lagras i databasen (utförs för närvarande inte). Kontainern måste 
sedan tas bort hos leverantören. Gör man inte det hämtar man samma svar igen. sms-
kontainertjänsten släpps sedan och vi loggar ut från Maingate.  

Figur 18: Schematisk figur av sms-svar. Figur 2 av 2.  
Inbuffrarna med inkomna meddelanden skickas till en repeater. Fem inbuffrar används och 
beroende på typ av meddelande lagras meddelandet i olika buffrar. De buffrar som hanterar 
inkommande svar på samråd respektive namninsamling skickas till en rutin som omvandlar 
meddelanden till ett nytt format och skickar dem till storeInkommingAnswers i ie. Här lagras 
svaren i [demos] databas. Buffrar som innehåller nya Samråd, Poster eller Namninsamling 
skickas till en annan rutin som hämtar en verifieringsnyckel, omvandlar dem till ett nytt 
format och skickar dem till storeSNPB i ie. I ie publiceras de sedan som en publikation som 
skapats via webbsidan, se kap 3.2.1 ”Skapa publikation på urval”. 
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3.5.3 Resultatpresentation via sms 
Förutsättning: Ett samråd eller en namninsamling har skickats ut och giltlighetstiden har 

gått ut. 
Mål: Resultatet av samrådet eller namninsamlingen publiceras som poster 

Tjänsten är ej aktiverad eller testad. Dokumentationen är en specifikation. 

 
Figur 19: Schematisk figur för resultatpublicering med sms. 
resultpublisher.rpWS() anropas av en servertjänst, demoss, på frontservern. Anropet sker 
automatiskt varje minut. I rpWS hämtas alla samråd med utgången giltlighetstid och som ej 
har resultatpublicerats. Varje aktuellt samråd uppdateras och resultatberäknas i 
resultPublisherAgent. Resultat-Postern skapas med hjälp av frågedata och svarsdata som 
hämtas i databasen. En verifieringsnyckel hämtas också. Den färdiga Postern skickas till 
storeSNPB i ie som lagrar och publicerar Postern på samma sätt som vid publicering via webb, 
se kap 3.2.1 ”Skapa publikation på urval”. 
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3.6 Beskrivning av webservices 
Ett flertal javagränssnitt har definierats som webservices. Detta för att öppna möjlighet att 
implementera delar av systemet med andra programspråk, kunna bygga ett löst sammansatt 
distribuerat system och erhålla ett tillståndslöst system som medför förbättrad skalbarhet. De 
webservices som finns visas i tabellen. 
Tabell 3. 
Definitions-
fil 

Implementations-
fil 

Tjänste-
benämning 

Tjänster Gränssnittsklass 

IEIF IEImpl demosie storeSNPB() 
storeIncommingAnswers() 

ConnectToIE 

MMIF MMImpl demosmm getMobilephoneNumbers() 
getAccountBalance (String 

strAccount) 

ConnectToMember 

PbIF PbImpl demospb publish() ConnectToPublish 
ConnWSIF ConnWSImpl demosconnection sendRetriwe() Finns ingen 
Ett webservicesgränssnitt definieras i en fil och implementeras i en annan. Definitionsfilen är 
döpt efter servicenamnet och avslutas med IF, t.ex PbIF.java är definitionsfil för servicen Pb. 
Implementationefilen är sedan namnad efter samma princip med ett avslut på Impl och för PB 
heter den således PbImpl.java. 

De automatiskt genererade tjänsterna i [demos] utförs genom att en tjänst i frontservern 
anropar Tomcatservern och begär att få använda demosconnection som brukare. I 
brukarprogrammet skapas en stub till demosconnection som innehåller de åtkomliga 
tjänsterna.   

 
Figur 20: Schematisk figur av sms-utskick, figur 1 av 2. 
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stuben PbIF_stub hämtas porten för PbIF och sätts endpoint samt http-adress till demospb. 
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• Anropa 

Pb.publish() 
 
Gör så här: 
o Skapa en instans 

cObjP av 
ConnectToPb 

 
 
o Anropa publish-

metoden med 
cObjP.con.publish() 

 

ConnectToPublish. 
ConnectToPublish() 
• Skapa en publik 

instans con till 
PbIF_stub 

Pb.publish() 
• .... 

util 
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4. Beskrivning av Java-API 
[demos] är uppbyggt kring ett antal paket med fastställda gränssnitt.  

 
Figur 21 Klassdiagram [demos] java-API 
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4.1 Paketet ie (informationsenhet) 
IE paketet innehåller funktionalitet för att lagra informationsenheter. Två typer av 
informationsentiteter förekommer, meddelande respektive svar. Ett meddelande ska kunna 
hanteras av IE-paketet oavsett om det skapas via sms eller via webbgränssnittet. Ett svar 
förväntas endast komma via sms-gränssnittet. 

Figur 22: Klassdiagram ie-paketet. 
IE-paketet innehåller en klass IE som definieras i klassen IEIF.java och implemeneras i 
IEImpl.java. I IEIF.java definieras de metoder i klassen IE som är tillgängliga via webservices. 
Implementationen sker sedan i IEImpl.java. 

4.1.1 Lagra informationsenhet 
Då en informationsenhet är skapad ska den lagras innan den skickas vidare i systemet för att 
gå ut till medlemmarna i urvalet. För detta ändamål ska det finnas ett webbservice gränssnitt. 
Tabellen nedan beskriver vilka variabler som gränssnittet förväntar sig. 
public String storeSNPB(String strDisposableKey, String 

strMessageType, String strSelection, 
String strTitle, String strText, String 
strInterfaceType, String strAccount, 
String strUserID_FK) 

Tabell 4 
Namn Data 

typ 
Beskrivning 

strDisposableKey String Används för att verifiera att användaren har befogenhet 
att utföra tjänsten. 

strMessageType String Anger vilken typ av meddelande som ska lagras kan 
anta värdena S, N, P och B 

strSelection String Komma separerad sträng variabel som innehåller en 
uppräkning av användare och eller användargrupper.   

strTitel String Sträng variabel innehållande meddelande titel. 
strText String Sträng variabel innehållande meddelande texten. 
strInterfaceType String Sträng variable som anger från vilket gränssnitt anropet 

kommer från kan anta värdena ”mobile” och ”webb” 
strAccount String Sträng variabel innehållande det konto som ska belastas 

med kostnaden för meddelandet  
strUserID_FK String Sträng variabel innehållande användarens [demos]- 

identitet. 
Då anrop till detta gränssnitt sker lagras informationsenheten först ner i databasen och sedan 
anropas metoden PB.publish() i Publish paketet. Ett retur meddelande berättar sedan om 
utskicket lyckats eller misslyckats.  
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4.1.2 Lagra svar 
Meddelandetyperna S och N medför att systemet måste hantera svar. Dessa svar ska hanteras 
med hjälp av ett webservicesgränssnitt. Tabellen nedan beskriver vilka variabler som detta 
gränssnitt förväntar sig.  
public String storeIncommingAnswers(String strAnswerType, 
String strAnswer) 

Tabell 5 
Namn Typ Beskrivning 
strAnswerType String Sträng variabel som anger vilken typ av svar som ska 

lagras. Variabeln kan anta värdena ”s” (=samråd) 
eller ”n” (=namninsamling).  

strAnswer String Sträng variabel innehållande en <#>-separerad text med 
värdepar beroende av strAnswerType.  
strAnswerType=”n” ger publikationsID och mobilnr, 
strAnswerType=”s” ger publikationsID och svarstext 

Funktionen tar emot variablerna som är specificerade i tabellen ovan och hanterar strAnswer 
variabeln utifrån vad strAnswerType variabeln anger.  

Då strAnswerType variabeln anger att svaren avser ett samråd, ”s”, lagras svaren som samråd 
och strAnswer strängen innehåller värdeparen samrådets publikations-id och text svar. Om 
strAnswerType variabeln innehåller värdet ”n” vilket står för Namninsamling så innehåller 
strAnswer strängen värdeparen namninsamlingens publikations-id och mobiltelefonnummer.  

4.2 Paketet publish 
Publish paketet innehåller funktionalitet för att beräkna och reservera publiceringskostnad 
samt publicering av meddelandet. Om så krävs verifiera att användaren är behörig att utföra 
tjänsten. 

Figur 23: Klassdiagram publish-paketet. 

Publish-paketet innehåller en klass Pb som definieras i klassen PbIF.java och implemeneras i 
PbImpl.java. I PbIF.java definieras de metoder i klassen Pb som är tillgängliga via 
webservices. Implementationen sker sedan i PbImpl.java. 
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4.2.1 Publicera 
Publicera är en övergripande funktion vilken tar emot meddelande från IE paketet och som 
sedan anropar en rad under funktioner vilka utför diverse uppgifter som måste göras innan 
publicering. Denna funktion har ett webbservice gränssnitt vilket förväntar sig indata enligt 
tabellen nedan: 
public String publish(String strDisposableKey, String 

strSelection, String strText, String 
strAccount, String strPublicationID, String 
strType) 

Tabell 6 
Namn Typ Beskrivning 
strDisposabeKey String Sträng variabel innehållande en engångsnyckel 
strSelection String Sträng variabel innehållande urval i form av 

klassbeteckningar och eller användarnamn. Strängen är 
kommaseparerad. För meddelande av typen B så 
innehåller denna sträng ett mobiltelefonnummer. 

strText String Sträng innehållande själva meddelande texten 
strAccount String Sträng innehållande mobiltelefonnummer eller [demos] 

projektnamn 
strPublicationID String Sträng innehållande publicerings-ID 
strType String Sträng innehållande meddelandetypen S, N, P eller B 
 
Då publicera funktionen anropats så hämtar den först pris, behörighetskrav och maximalt 
antal mottagare som satts för publiceringstypen. Antal mottagare som urvalet ger genereras 
från member-paketet och kostnaden beräknas. Kostnaden för utskicket beräknas genom att 
multiplicera priset per sms med antalet mottagare i mottagarlistan. Kostnaden verifieras och 
reserveras sedan mot det specifierade kontot. Märk att för meddelande av typen B behöver 
inte mobiltelefonnummer hämtas från member-paketet då detta redan finns till hands.  
Kontroll av om det finns kostnadstäckning kräver att antalet mottagare är identifierade. Därav 
ordningen med att först ta reda på samtliga mobilnummer och räkna dem för att sedan räkna 
ut kostnaden för utskicket så att en kontroll mot budget kan utföras. 

Om det finns medel nog att genomföra utskicket så skapas en instans av ConnectionManager 
och meddelande skickas. Ett returmeddelande visar sedan om utskicket lyckats eller 
misslyckats. Detta retur meddelande skickas vidare tillbaka till anropande funktion. Saknas 
täckning avbryts publiceringen och ett felmeddelande returneras. 

4.3 Paketet connection 
Detta paket hanterar anslutningarna till mobiloperatören. Det har två gränssnitt; 
sendPublication för att skicka meddelande och sendRetrieve för att koppla upp mot operatör. 
Vid sendPublication lagras egentligen meddelandet i databasen med en status som anger att 
det kan skickas ut till mottagarna. Det fysiska utskicket sker med funktionen sendRetriewe 
som även hämtar svar lagrade hos operatören. Funktionaliteten för SendRetriewe är uppbyggd 
så att meddelanden hämtas i databasen och köas i en sändkö. Statusen för meddelandet ändras 
sedan varefter det behandlas i sändfunktionen. Detta öppnar för möjlighet att återuppta 
sändning av meddelande efter krash.  
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Figur 24: Klassdiagram connection-paketet. 
Paketet innehåller ett flertal klasser som ses i figuren ovan.  

• ConnectionMannager: Gränssnitt mot publish. I klassen finns metoden sendPublication 
som uppdaterar meddelandets status i databasen till klart att sändas. I och med att 
sendPublication har utförts anses publikationen publicerad. 

• ConnWSIF: Webservices interface för ConnWSImpl 

• ConnWSImpl: Webservices-tjänst som startar sändning och hämtning av 
meddelanden. I metoden SendRetrewe skapas en instans av NWO-
specificConnection1_2 som anropas med namn på vald mobiloperatör. 
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• NetworkName: Entitet med namn på aktuell mobiloperatör. 

• NetworkChoises: Entitet med samtliga NetworkName. 
• NetworkData: Entitet med data knutet till mobiloperatör. 

• MyNetworkData: Entitet med egen Internetdata. 
• NWOSpecificConnection1_2: I klassen skapas en instans av aktuell mobiloperatör, i 

vårt fall Maingate1_2. Metoden sendRetrewe köar sedan alla osända meddelanden som 
är klara för publicering i en sändkö tillhörande instansen av vald mobiloperatör. 

• MessageStorage: Gränssnitt till databas. 
• Maingate1_2: Klassen hanterar kommunikationen med mobiloperatören. 

Klassen innehåller en sändkö som man med metoden queueMessage köar nya 
meddelanden. Metoden sendRetrewe sänder först köade meddelanden till 
mobiloperatören och sedan hämtas inkomna svar som är lagrade hos operatören. 
Inkomna svar lagras i en buffert och skickas sedan med anropet till repeatern. 

• SendItem: Entitet av ett meddelande/svar. 
• SendQueue: Kö av meddelanden 

• Repeater: Klass som paketerar ett antal inkomna svar respektive mobil-
skapade publikationer och skickar dem till ie för lagring. Svaren/meddelanden är 
typbestämda och lagras i en InputBufferArray med en InputBuffer per typ.  

• InputBufferArray: Entitet av InputBuffer. En InputBuffer per typ. 

• InputBuffer: Entitet med inkomna svar/sms-genererade meddelanden. 

4.3.1 sendPublication 
Metoden sendPublication ingår i klassen ConnectionMannager. Dess uppgift är att verifiera 
att publicering får ske samt att uppdatera det skapade meddelandet data med en status som 
anger att meddelandet ska skickas av sändagenten. Funktionen förväntar sig data enligt 
tabellen nedan.  
public boolean sendPublication( String strDisposableKey, 

String strText, String[] aResipient, String 
strPublicationID, String strType) 

Tabell 7 
Namn Typ Beskrivning 
strDisposableKey String Engångsnyckel 
strText String Meddelandetexten 
aRecipians String[] Sträng array innehållande mottagarnas 

mobiltelefonnummer  
strPublicationID String Sträng innehållande publicerings ID 
strType String  Sträng innehållande meddelandetyp kan anta 

värdena ”s”, ”n”, ”p” eller ”b”. 
Då anrop skett till detta gränssnitt så kontrolleras först engångsnyckeln mot nyckelgeneratorn. 
Om nyckeln är utfärdad av nyckelgeneratorn så skickas meddelandet iväg annars så avbryts 
processen och metoden returnerar false. För att vara säker på att nyckeln är korrekt och 
verkligen kommer från nyckelgeneratorn så används ett beräkningsförfarande.  

När verifieringen godkänts lagras meddelandet i databasen med en status som anger att 
meddelandet ska sändas ut och true returneras. 



 137 

4.3.1 sendRetrewe 
sendRetrewe är en webservises-tjänst i klassen ConnWSImpl som har till uppgift att: 

• starta uppkoppling till vald operatör 
• sända meddelanden med status som anger att de är godkända att sända  

• hämta svar och eventuell deliveryreports hos vald operatör 
• starta repeater-funktionen 

• starta resultatberäkningsfunktionen 
public int sendRetriwe() 

ConnWS-instansen skapar en instans av NWOSpecificConnection1_2 med data för vald 
operatör. I NWOSpecificConnection1_2 skapas sedan en instans av vald operatör, här 
Maingate1_2. Alla meddelanden som är klara att sändas och som inte har sänts köas sedan i 
en sändkö tillhörande Maingate1_2. I Maingate1_2 formas meddelandet om till sms och 
skickas till Maingate. Efter att ha sänt kontrolleras om det finns några svar eller någon 
deliveryreport hos operatören. Eventuella svar lagras i en inbufferarray som skickas till en 
instans av repeterklassen. I repeterklassen Anropas slutligen IE där inkomna svar samt sms-
genererade publikationer lagras i databasen.  

4.4 Paketet resultPublisher 
I resultPubliser finns en Java Bean för webbgränssnitt och ett gränssnitt till en tjänst som 
skickar ut posters på resultatet av genomfört samråd.  

 
Figur 25: Klassdiagram resultPublish-paketet. 

I resultPublisher finns tre klasser: 
• MessageAnswer: Entitet med data som representerar resultatet av ett samråd. 

• ResultPublisher: Java Bean för datasökning från webb. Klassen innehåller metoder 
för att söka senaste, söka en viss publikation och söka svar på publikation. 

• ResultPublisherAgent: Klassen ska beräkna resultat av samråd/namninsamling och 
presentera resultat av dessa när tiden för dem har gått ut.  

4.4.1 run 
En automatgenererad funktion som ska hämta samråd vars giltlighetstid har gått ut och som 
inte har resultatpresenterats via sms. För varje samråd hämtas alla inkomna svar och med dem 
genereras en resultatposter som skickas till deltagarna i undersökningen. Metoden är för 
närvarande implementerad som tråd. Dock fungerar inte det stabilt i tomcat-miljö. 
Alternativa lösningar är webservices-tjänst eller metod-anrop från ConnWS-tjänsten 
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4.4.2 searchQuestion 
searchQuestion är en metod I Java Bean ResultPublisher som ska generera en array med data 
för publicering på webben. 
public String[] searchQuestion( String strText, String 

strDatefrom, String strSelection, String 
strTitle, int nType, String strSender, 
String strDateto, int nStart) 

Tabell 8 
Namn Typ Beskrivning 
strText String Sökt text vid frisökning på textinnehåll eller en tom 

sträng. 
strDatefrom String Sökt datum som  utgivning har skett eller en tom sträng 
strSelection String Sökt urval eller en tom sträng 
strTitle String Sökt titel eller en tom sträng 
nType int Typ av publikation. ”s”, ”n” eller ”p” accepteras 
strSender String Avsändare på sökt publikation 
strDateto String Sökt giltlighetsdatum eller en tom sträng. 
nStart int  
Sökning av publikation kan ske på endera av sex kriterier; text, utgivningsdatum, urval, titel, 
giltighetsdatum eller avsändare. Ett sökvärde anges som inparameter för önskat sökkriterie. 
De kriterier man inte önska söka på anges med en tom sträng. En SQL-fråga skapas utifrån 
sökkriterierna och publikationen eftersöks i databasen. Publikationerna listas sedan i en sträng. 
Den data som returneras är <#>-separerad och består av id, namn, titel, text, utgivningsdatum, 
urval, antal svar och svarsfrekvens.    

4.4.3 showLatest 
showLatest är en metod I Java Bean ResultPublisher som ska generera en array med data för 
publicering på webben. 
public String[] showLatest(int inumbers, int nType) 

Tabell 9 
Namn Typ Beskrivning 
inumbers int Maximalt antal träff 
nType int Typ av publikation. ”s”, ”n” eller ”p” accepteras 
Metoden söker reda på de inumber senaste publikationerna av typen nType. Matchande 
publikationer i databasen returneras i en array som innehåller en träff. Träffdata som 
returneras är <#>-separerad och består av id, namn, titel, text, utgivningsdatum, urval, antal 
svar och svarsfrekvens. 

4.4.4 getQuestionAnswer 
getQuestionAnswer är en metod I Java Bean ResultPublisher som ska generera en array med 
data för publicering av samrådssvar på webben. 
public MessageAnswers getQuestionAnswer(String strID) 

Tabell 10 
Namn Typ Beskrivning 
strID String ID på samråd vars svar man söker. 
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Metoden söker reda på samrådsdata och svarsdata i databasen med ID enligt inparametern. 
Med matchande data skapas en instans av MessageAnswer som innehåller sökt data. Instansen 
av MessageAnswers returneras. Data som MessageAnswers innehåller är vektor med alla svar, 
titel, text, urval, sender och datum för publicering.   

4.5 Paketet member 
Memberpaketet är det paket som hanterar användareinformation. Då [demos] är integrerat 
med First Class är endast metoderna getMobilePhoneNumbers och getAccountBalance 
aktuella 

 
Figur 26 Klassdiagram memberpaketet. 
memberpaketet innehåller en klass MM som definieras i klassen MMIF.java och 
implemeneras i MMImpl.java. I MMIF.java definieras de metoder i klassen MM som är 
tillgängliga via webservices. Implementationen sker sedan i MMImpl.java. 

4.5.1 getMobilePhonenumber 
Funktionen getMobilePhonenumbers är en funktion för att hämta mobiltelefonnummer som 
ett urval genererar.  
public String getMobilephoneNumbers (String strMembers) 

Tabell 11 
Namn Typ Beskrivning  
strMembers String Sträng som innehåller urval. Urvalet kan vara 

endera ”Alla” eller en strgroupid_fk  
Metoden söker alla aktiva medlemmar i [demos] som matchar angivet urval. Matchande 
medlemmarnas mobiltelefonnummer listas sedan i en <#>-separerad sträng. 

4.5.2 getAccountBalance 
Funktion för att hämta kontosaldo på aktuellt konto.  
public String getAccountBalance (String strAccount) 

Tabell 12 
Namn Typ Beskrivning 
strAccount String Strängvariabel innehållande ett kontonID 
Aktuellt bonussaldo för användare med id som anges i inparameter söks i databasen. Saldot 
returneras. 

4.6 Paketet fcbridge 
fcbridgepaketet hanterar kontakten med FirstClass och har tre huvuduppgifter, omvandla 
kärnhus-ID till [demos]-ID och hämta [demos]-användardata, aktivera [demos]-medlem samt 
generera och verifiera engångsnycklar.  
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Figur 27 Klassdiagram fcbridge 

Fcbridge innehåller två klasser, FCBridge och DataObject. FCBridge används för att 
kommunisera med First Class och DataObject används för engångsnycklarna. 

4.6.1 activateMember 
Metoden i FCBridge ska registrera en medlems status i [demos] till aktiv. Med användardata 
söks demosID fram ur databasen. Medlemmens status sätts sedan på ”active” och data lagras i 
en tabell. Saknas matchning mellan medlemsdata och demosID lagras endast data i nämnda 
tabell. 
public String activateMember(String strFDag, String strKlass, 

String strFnamn, String strEnamn, 
String strAdress, String strEmail, 
String strMPhone, String strKID) 

Tabell 13 
Namn Typ Beskrivning 
strFDag String Strängvariabel innehållande användarens födelsedag 

med formen ååmmdd. 
strKlass String Strängvariabel innehållande användarens klass-

beteckning 
strFnamn String Strängvariabel innehållande användarens förnamn 
strEnamn String Strängvariabel innehållande användarens efternamn 
strAdress String Strängvariabel innehållande användarens adress 
strEmail String Strängvariabel innehållande användarens E-post adress 
strMPhone String Strängvariabel innehållande användarens mobiltelefon-

nummer 
strKID String Strängvariabel innehållande användarens kärnhusID 

4.6.2 getUser 
Metoden i FCBridge hämtar användarID, användarnamn och konto knytet till ett kärnhusID. 
Data returneras i en vector om tre element. Saknas kärnhusID returneras en vektor med 
felsträngen ”Fel ” + felkod i alla element och är inte användaren aktiverad returneras en 
vektor med strängen ”new_user” i elementen. 
public Vector getUser(String strKID) 

Tabell 14 
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Namn Typ Beskrivning 
strKID String Strängvariabel innehållande användarens kärnhusID 

4.6.3 activateByCode 
Metoden i FCBridge lägger in demosID och kärnhusID i [demos] databas. True returneras om 
operationen lyckas. Saknas demosID eller om SQL-fel uppstår returneras false. 
public boolean activateByCode(String strDemosUserID, String 

strkID) 

Tabell 15 
Namn Typ Beskrivning 
strDemosUserID String Strängvariabel innehållande användarens demosID 
strkID String Strängvariabel innehållande användarens kärnhusID 
 

4.6.4 getPossibleCriterias 
Metoden i FCBridge hämtar alla gruppID i [demos] databas och returnerar dem i en <#>-
separerad sträng. Uppstår SQL-fel returneras felsträngen ”Fel ” + felkod.  
public String getPossibleCriterias() 

4.6.5 getLoadUser 
Metoden i FCBridge används för att generera en verifieringsnyckel. För förtydligande 
hänvisas till källkoden. 
public String getLoadUser(String str1, String str2, String 

str3, String str4) 
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4.7  Paketet util 
I util-paketet finns diverse implementationsklasser som används för specifika ändamål i hela 
systemet.  

 
Figur 28 Klassdiagram util-paketet. 

• ConnectToDB är en gränssnittsklass för uppkoppling mot databasen. Klassen innehåller 
uppkopplingsdata som url, användarnamn och password samt erbjuder tjänster för att 
utföra databasoperationer. 

• ConnectToIE är en gränssnittsklass för webservises-tjänst till IEIF och innehåller url till 
tjänsten. 

• ConnectToPublish är en gränssnittsklass för webservises-tjänst till PBIF och innehåller 
url till tjänsten. 

• ConnectToIE är en gränssnittsklass för webservises-tjänst till MMIF och innehåller url 
till tjänsten. 
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5. Databastabeller 
All data lagras i en databas. De tabeller som finns redovisas i figuren nedan. 

 
Figur 29: Databasschema [demos] 
Databasschemat ovan är i nuvarande version inaktuellt. Författaren har inte haft tillgång till 
databasen och har därför ej kunnat redovisa aktuell databas.  





 

Bilaga 3 
Enkätsammanställning 
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Totalt 46 svarande individer 

Enkätinstruktion 
”Tack för att Du vill medverka till att besvara några frågor kring demos-
projektets genomförande på Katedralskolan. Projektet går ut på att 
demokratirelaterade frågor kontinuerligt skickas ut till deltagande elever och 
personal via mobiltelefonens sms-tjänst. Genom att besvara de frågor som 
den lokala styrelsen sätter samman, ges en möjlighet för alla deltagare att 
tycka till om hur den lokala demokratin bör utvecklas på Katedralskolan. 
 
Totalt ingår 28 frågor och påståenden i denna enkät, och det är viktigt att Du 
besvarar samtliga på ett seriöst och noggrant sätt i enlighet med de 
instruktioner som ges. Dina svar kommer att behandlas helt och hållet 
anonymt i undersökningen! 
 
Det tar cirka 10 minuter att fylla i samtliga enkätfrågor. Alla är 
välkomna att delta fram t o m onsdagen den 28 april - såväl de som 
anmält sig till demos som de som valt att inte delta. Tack för att Du 
vill medverka!” 

 
 
  
 
1. Jag är  100%  elev 
  0 %  lärare, personal 
 
 
 
2. Jag är  34,8%  kille/man 
  65,2% tjej/kvinna 
 
 
3. Du som är elev, vilket program läser Du på? 
 
 30,2% Ekonomi/samhäll 
 51,2% Natur 

9,3% Estetisk 
4,7% Idrott 
4,7% IB 

 
 
      
4. Vilket år läser Du som är elev?     
 

21,7% År 1 
50% År 2 
28,3% År 3 
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Fråga 5-10 rör Din allmänna uppfattning om mobil telefoni och kommunikation kopplat till 
demokratiska processer. Därpå följer ett antal allmänna frågor kring demos-projektet. Svara endast med 
ett kryss per fråga. 
 
5. Vilka förutsättningar tror Du att ny, mobil teknik (t ex Internet, mobiltelefoni, 
WAP, sms, e-mail etc) har för att stärka den lokala demokratin och engagera 
alltfler människor? 

21,7% Mycket bra!       
52,2% Ganska bra      
26,1% Ganska dåliga      
0% Mycket dåliga! 

 
6. Vad tycker Du i allmänhet om att använda mobiltelefon och sms för att 
genomföra undersökningar/omröstningar på en skola?  

26,1% Mycket bra!       
43,5% Ganska bra      
21,7% Ganska dåligt      
8,7% Mycket dåligt! 

 
7. Hur väl känner Du till demos och projektets genomförande på Katedral? 

19,6% Väldigt bra!     
50% Ganska bra      
21,7% Ganska dåligt    
8,7% Mycket dåligt!    
0% Känner inte till det alls! 

 
8. Upplever Du att demos-projektet har lett till en ökad dialog kring demokrati 
och samhällsrelaterade frågor, t ex i klassrummen, under lektioner, bland elever 
etc?  

2,2% Ja, absolut!     
15,2% Ja, till viss del     
58,7% Nej, knappast    
23,9% Nej, absolut inte! 

 
9. Hur tycker Du - generellt sett - att informationen har varit om projektet demos 

från att det startade igång i november förra året? 
8,7% Mycket bra!       
41,3% Ganska bra      
41,3% Ganska dålig      
8,7% Mycket dålig! 

 
10. Är Du själv anmäld som deltagare i demos? 
  73,9% (34 st) Ja Fortsätt till fråga 14 och besvara frågorna 14 till 28! 
 26,1 % (12 st) Nej Fortsätt till fråga 11 och besvara frågorna 11 till 13! 
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Frågorna 11-13 rör endast Dig som inte är anmäld som deltagare i demos! 
 
 
11. Nåddes Du av demos-informationen då projektet startades igång på Katedral i  

november förra året? 
 
91,7% Ja      
8,3% Nej 

 
 
12. Vilken var den huvudsakliga anledningen till att Du inte anmälde Dig till 

demos? (Öppet svarsalternativ! Svara med Dina egna ord här under!) 
 

- Jag hade ingen mobil när projektet startade när jag fick en så kunde jag inte anmäla mig. 
- För att jag glömde det. 
- Det funkar inte att komma in på min dator, har försökt massor av gånger. men har varit för lat 
och glömt bort det när jag varit vid annan dator, jag skäms för att jag inte anmält mig för jag tycker 
det är skitbra att någon ger oss möjlighet att påverka!  
- Orkade inte! 
- Orkar inte svara på alla sms samt det kostar. 
- Använder inte min mobil så mycket. 
- Lät dyrt, jobbigt och rätt värdelöst. Tror inte en sekund på att man kan påverka genom att skicka 

sms. 
- Det intresserar mig inte. 
- Kommer ej ihåg om jag anmälde mig eller inte. Gjorde jag inte det, så var det för att jag glömde  
bort det, annars hade jag vart med!  
- Eventuella kostnader. 
- Jag har inte på mig min mobil särskilt ofta. 
- Har ingen mobiltelefon helt enkelt. 

 
13. Skulle Du idag vara intresserad av att anmäla Dig till demos? 

 
27,3% Ja      
72,7% Nej         
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Frågorna 14-28 rör endast Dig som idag är anmäld som deltagare i demos! 
 
 
14. Vilken var den huvudsakliga anledningen till att du anmälde Dig till demos? 

(Öppet svarsalternativ! Svara med Dina egna ord här under!) 
   

- Kul att få vara med och påverka i olika frågor. 
- Jag vill vara med och påverka 
- Det verkade vara ett bra sätt att kolla opinion. 
- Bra chans att påverka. 
- Tyckte att det verkade som en bra grej och ville därmed deltaga. 
- Jag tyckte att det var självklar att vara med i ett projekt som rörde mig och mina demokratiska 
möjligheter. Tyckte dessutom att det var en väldigt bra ide att använda mobiltelefoni för att 
undersöka vad skolans elever tycker.  
- Det lät intressant, hände dock ingenting efter att jag anmälde mig. 
- Gratis mess. 
- Demokratin tycker jag är väldigt viktig, och det är alltid bra med alternativa sätt. 
- Intresserad, för att hjälpa till och se om det fungerar. 
- Demokratiska åtgärder och möjligheter att uttrycka sin åsikt ska utnyttjas och uppmuntras. 
- Jag ville vara med och tycka till. 
- Kunna påverka men jag har inte fått några frågor. 
- Roligt, nytt sätt att vara med och visa sin åsikt. 
- Klart man ska ställa upp när någon försöker göra förbättringar! 
- Jag tycker att det är viktigt att engagera sig i saker som kan ändra vissa grejer i skolan (positivt). 
- Därför att det var viktigt att många var anmälda till detta "demokrati"-projekt. 
- Att på en liten skala ändå kunna påverka demokratien på skolan. 
- Inte någon särskild anledning egentligen. Intressant att få veta vilka frågor ni ställde. 
- Jag hoppades kunna förmedla min och andra elevers åsikter. Ta till exempel vattenkrigen som 
pågår för fullt just nu - vem har frågat vad ELEVERNA tycker om det? Alla lärare går ut och säger 
att det är så enorma problem med arbetsmiljön, men aldrig har någon frågat en stor del av eleverna, 
framför allt inte anonymt. Det tycker jag demos kan användas till i detta läge. 
- Nyfiken och trodde det var en mycket bra idé. 
- Det känns viktigt att engagera sig när det verkligen görs nåt för ökad demokrati i skolan. 
- Jag tycker att det är viktigt att man som elev kan vara med och påverka det som rör skolan. 
- Jag ville vara med och påverka och säga vad jag tycker. 
- För att få vara med och påverka. 
- När man kan påverka ska man inte missa chansen. 
- Gratis sms. 
- Verkade vara ett bra sätt att påverka på. 
- För att få se vad det innebar och få en chans att göra min röst hörd. 
- Vara med och påverka på skolan. 
- Då jag är suppleant i lokal styrelse tänkte jag att det var viktigt att visa deltagande. 
- Jag fick information om att det skulle vara bra. 
- Jag tyckte att det kunde vara kul att kunna påverka viktiga frågor på skolan. 
- Jag var med och medverkade så då var det en självklarhet. 

 
 
15. När Du får en sms-fråga utskickad till Din mobiltelefon, brukar Du då besvara 

den? 
44,1% Ja         
8,8% Nej   
47,1% Det varierar från fråga till fråga     

      
Motiveringar: 
- För annars är det ingen mening att vara med om man inte ska svara. 
- Vissa frågor känns inte så relevanta. 
- Är det en fråga som på något sett påverkar mig så svarar jag. 
- Om man inte svarar är det lite smått meningslöst att vara med överhuvudtaget.... 
- Jag har aldrig fått några frågor utskickade. 
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- Beroende på hur rik jag var och hur mycket jag brydde mig. 
- För att det är viktigt att bidra med sin åsikt om man har tillfälle. 
- Ibland har jag ej pengar. 
- Demokratiska åtgärder och möjligheter att uttrycka sin åsikt ska utnyttjas och uppmuntras. 
- Är det en fråga jag tycker är viktig gör jag det. Jag fattar inte hur man ska kunna få de där bonus 

sms:n.  
- Jag har inte fått några frågor. 
- Beror lite på om frågan rör mig. 
- Jag svarar om jag har tid det är lite knepigt att skicka kan jag tycka... 
- Därför att jag har anmält mig, då binder jag mig till att svara. 
- För att andra ska veta hur jag har upplevt det händelse eller den fråga. 
- Är det en fråga som jag tycker är viktig eller som jag själv funderat över svarar jag, annars ej. 
- En del frågor har man svårt att ta ställning till.   
- Har inte alltid haft pengar på mobilen för att besvara frågan. 
- Det känns inte som om alla frågor är något som jag har en speciell ställning till och då kan de som 
har en åsikt få säga sitt. 
- Ibland har man inte tid och ibland är det en fråga jag inte bryr mig så mycket om. 
- Om jag inte har tid att svara, så gör jag inte det. 
- Bryr mig inte om vissa frågor. 
- Det är ju enkelt att besvara. 
- Kräver att mobilen är påfylld. 
- Varför är man annars med? 
- Det är inte frågor som intresserar mig. 
- Annars vore det ingen mening med att vara anmäld. 
- Ja fast ibland blev jag förbannad på att de inte vidareutvecklade en talk-sajt på kärnhuset. 

 
 
16. Demos-frågorna har skickats ut ungefär en-två gånger i månaden fr o m i 

december förra året. Detta är… 
18,2 % …för sällan!        
78,8 % …lagom          
3 % …för ofta! 

 
 
17. Följande sms-frågor har hittills gått ut inom demos-projektet: 
- Behövs läxhjälp i fler ämnen än matte? 
- Tycker du att rumstemperaturen är låg på Katedralskolan? 
- Har det varit en bättre utspridning av proven under den senare delen av terminen? 
- Har din klass ett komplett ifyllt provschema för vårterminen på Kärnhuset? 
- I vilket av följande ämnen behövs läxhjälp? Välj sh, eng eller nk. 
- Tycker du att innehållet under jämställdhetsdagen var bra? 

 
Har Du fått dessa frågor till Din mobiltelefon? 

50 % Ja        
44,1 % Ja, men inte alla 
5,9 % Jag har inte fått några av frågorna 
 

 
18. Om Du ska bedöma de frågor som hittills har skickats ut (se frågan ovan), hur 

tycker Du då generellt att frågorna har varit? 
a. 87 % Intressanta         

13 % Ointressanta      
 

b. 12,5 % Svåra att besvara       
87,5 % Lätta att besvara 
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c. 73,1 % Viktiga          

26,9 % Oviktiga 
 

d. 5,9 % Svåra att förstå       
94,1 % Lätta att förstå 

 
e. 44,4 % För ”stora”         

55,6 % För ”små” 
 
 
 
19. Vad uppfattar Du som meningsfullt och viktigt att ställa sms-frågor om? 

 
- Sånt som rör miljön  på skolan. 
- Saker som berör elever. 
- Om arbetsmiljön och saker som engagerar i vardagen. 
- Om hur arbetsmiljön är i skolan. 
- Allt som lokala styrelsen vill ha svar på är viktiga frågor. Men det ska ju självklart främst vara 
frågor som rör skolans elever. 
- Enkla saker som berör alla, samt alla kan ha en åsikt om. 
- Inte en aning. 
- Saker som rör många men som ändå inte är för smala eller för stora. 
- Om ombyggnad av skolan, ta reda på för att eventuellt förbättra, vad man ska lägga krut på (i 
denna ansträngda ekonomi!). 
- Frågor som representanterna i lokala styrelsen har svårt att anta vad elever i allmänhet tycker, det 
är upp till dem. 
- Läxhjälp, men de flesta frågor som rör skolan. 
- Inte mycket. 
- Skolans miljö framför allt. 
- Om de som läser tar ställning till det som svaras så tycker jag det är bra. 
- Jag är rent principiellt emot projektet, men viktiga frågor kan vara frågor som ganska direkt berör 
elevens skolmiljö. 
- Miljön på skolan. 
- Saker som angår alla, exempelvis svårigheterna att få tag på information eller någon som vet 

något. 
- Vattenkrigen och andra större frågor. Frågan "Tycker du att innehållet under jämställdhetsdagen 
var bra" var ett riktigt bottennapp då endast tvåorna fick delta på jämställdhetsdagen trots att frågan 
skickades ut till alla. Illa! 
- Frågor som gäller alla eller de flesta eleverna och deras situation på skolan. 
- Frågor som exempelvis om man behöver extrahjälp i matte. 
- Om vad som kan förbättras (om det finns behov) i skolarbetet och skolmiljön. 
- De frågor som berör alla och det är ju nästan alla frågor så. 
- Temperatur och prov. 
- Sådant som är enkelt att besvara t ex hur man uppfattar en viss situation, om något var bra eller 
dåligt, och t ex vilket ämne som kan behöva läxhjälp. Sådana frågor där man kräver svar från elever 
och inte från någon annan som tror sig veta. 
- Saker som rör skolledningens samarbete med eleverna. 
- Skolan. 
- Rasism och andra vanliga saker som t ex skolmiljön. 
- Skolmiljön...så man trivs, vågar gå till skolan, lärare, lektioner, material, varför ska el t ex få en 
skruvmejsel och massor med dyra tillbehör när inte ens nv får en miniräknare? Går alla pengarna 
från elevpengen till det den ska? 
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20. Hur tycker Du att det har varit att hantera den kod som följer med varje 
utskickad fråga?  
45,2 % Lätt         
45,2 % Lite svårt men jag har klarat av det    
9,7 % Alltför svårt , har inte klarat av det     

     
 

Motiveringar: 
- I början var det svårt att förstå, men efter ett tag gick det bättre. 
- Det är väl bara att skriva koden i smset sen?! 
- Har aldrig fått denna kod skickad till min mobil. 
- Det står ju hur man ska göra i sms:t. 
- Det har inte fungerat. 
- Det är ok men det borde inte spela någon roll om man skriver med små eller stora bokstäver 
mellanslag mm...gör det det? 
- Jag gjorde bara som de stod. 
- Om man har bråttom hinner man inte för det är svårt. Det har varit anledningen till att jag inte 
svarade sista gången. 
- Vilken kod? 
- Ganska svårt att komma ihåg. 
- Det är ju bara att skriva av. 
- För att det är en irriterande och osammanhängande kod. Varför inte bara använda hela ord? 
- Jag tror ju att jag har klarat av det men det är ju svårt att veta precis hur man ska göra, om det ska 
vara mellanstreck mellan koden och svaret. 
- Att skriva en kod innan sms:et är väl inget svårt. 
- Bra att det går att skicka även om saldot på mobilen är tomt. 
- Man visste inte om det spelade någon roll med mellanslag eller inte...lite rörigt! 
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21. Hur tycker Du att det s k bonus-sms-systemet har fungerat?  
 
9,4 % Bra         
25 % Varken bra eller dåligt    
34,4 % Dåligt       
31,2 % Vet ej         

     
 

Motiveringar: 
- Lite trist att man behöver logga in på internet för att kunna skicka sms:en. Borde vara så att de 
kommer direkt till mobilen. 
- Haha, har inte orkat utnyttja mina bonus sms. 
- Vore bra om man fick dem till telefonen. 
- Jag orkar inte gå in på datorn för att skicka sms...mycket opraktiskt!!! 
- Jag har inte hittat dit. 
- Har inte "hämtat ut" några sms. Det hade jag helt glömt bort, men jag tycker att systemet är bra. 
- Jag går ej in på internet bara för att skicka ett sms! Dessutom har jag inte förstått hur man gör! 
- Det har tagit lång tid att få upp hemsidan på skolans datorer. Fråga mig inte varför. Det gör det 
lite svårt att utnyttja bonusen.   
- Jag fattar verkligen inte hur det funkar. Bättre information tack!! 
- Har inte märkt av det??? 
- Har aldrig använt mig av bonussystemet. 
- Fick inte alla mina bonus sms och websidan funkade ibland inte. 
- Har inte orkat testa. 
- Jag har inte använt det! 
- Har inte tagit reda på hur det funkar så jag vet faktiskt inte... 
- Information på mötet var mycket oklar hur det skulle fungera.  
- Tycker inte vi fått någon information hur man skickar sina bonus-sms. 
- Man borde få pengar till mobilen istället så man slapp logga in på datorn för att skicka.  
- Har inte använt det. 
- Jag har bara kunnat gå in där en gång. Jag har inte ens kommit in på sidan. 
- Gratis sms kan man skicka från många sidor på Internet. Anledningen till att man (jag) aldrig gör 
det är att det är osmidigt. Därför utnyttjar jag inte bonus-sms:en speciellt bra. 
- Aldrig använt det. 
- Varje gång jag försökt komma åt systemet hittar datorn inte servern. 
- Har ingen aning om hur det funkar... 
- Har inte orkat använda det...grejen med sms är ju att man inte ska behöva känna sig låst till en 
dator. Vore bättre om utskicken med gratis-sms kom som en fil till mobilen. 

 
22. Är det vikigt för Dig med ett belöningssystem (t ex bonus-sms eller liknande) 

för att Du ska skicka in Dina sms-svar i demos? 
29 % Ja, för mig är det viktigt     
71 % Nej, jag hade deltagit ändå 

 
23. Hur tycker Du att demos-projektets hemsida (där man bl a läser av resultaten 

av de frågor som har skickats ut) har varit utformad? 
12,9 % Bra          
25,8 % Varken bra eller dålig   
12,9 % Dålig        
48,4 % Vet ej         
 
Motiveringar: 
- Har inte kollat. 
- Har inte riktigt fattat hur man kollar, har kanske inte försökt så mycket heller. 
- Visste inte att det fanns en sån... 
- Ingen kommentar... 
- Inte fått någon info om det. 
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- Ej varit där. 
- Tror inte att jag kollat. 
- Den har bara känts omständlig. 
- Jag visste inte att det fanns. 
- När jag senast gick in på den så såg den lite sjabbig ut. 
- Funkade inte ibland. 
- Visste inte att det fanns en sådan. 
- Man hittar ju inte det man letar efter. 
- Visste inte ens att det fanns. 
- Har inte vart inne där. 
- Jag visste inte ens att det fanns en "resultat"-sida! 
- Är lite för lat för att kolla upp det och har dålig tillgång till Internet. 
- Har inte kollat. 
- Har inte kollat. Vet ej adressen... 
- Klar och tydlig! Suverän helt enkelt =). 

 
24. Anser Du att demos-projektet har lett till en ökad kommunikation mellan den 

lokala styrelsen och elever/personal ute på skolan? 
3,1 % Ja, absolut!      
50 % Ja, till viss del     
43,7 % Nej, knappast    
3,1 % Nej, absolut inte! 

 
25. Uppfattar Du att demos-projektet har lett till en större kunskap och förståelse 

för vad den lokala styrelsen är och gör? 
6,1 % Ja, absolut!       
45,5 % Ja, till viss del    
45,5 % Nej, knappast       
3 % Nej, absolut inte! 

 
26. Upplever Du att möjligheterna till en ökad delaktighet har stärkts på Katedral 

genom demos-projektet?  
11,8 % Ja, absolut!      
41,2 % Ja, till viss del     
38,2 % Nej, knappast    
8,8 % Nej, absolut inte! 

 
27. Uppfattar Du att den lokala styrelsen har tagit hänsyn till (hörsammat) de 

åsikter som blivit resultaten av de sms-frågor som skickats ut? 
 3,7 % Ja, absolut!      
51,9 % Ja, till viss del     
33,3 % Nej, knappast    
11,1 % Nej, absolut inte! 

 
28. Uppfattar Du att demos-projektet har påverkat skoldemokratin på Katedral i 

positiv  
riktning? 
21,2 % Ja, absolut!      
54,5 % Ja, till viss del          
24,2 % Nej 
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