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Abstract 
This report contains a case study on implementation and use of groupware in a newly 
started research organisation and the special conditions involved in this different 
environment. We have tried to illuminate what an individual’s 
characteristics/knowledge combined with how the immaturity of a young organisation 
impacts the implementation and use of groupware. We have used an explorative, 
qualitative research method with interviews and observations. We found three main 
aspects, Organisation, Individual and Technology, that are of decisive importance for 
how successful implementation and usage will be. These aspects are discussed from 
underlying points like, Individual patterns of use, Unclear structure of co-operation and 
Technological knowledge. These main aspects are similar to our main theory. However, 
we believe that the aforementioned main aspects are more strongly related than this 
theory says. These relationships become a kind of hypothesis and would definitely be 
interesting to test. 
 
Key words: Technological frames, networked organisations, CSCW, Need for balance, 
GroupWare, research institutes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstrakt 
Denna rapport innehåller en fallstudie av implementation och användning av en 
grupprogramvara i en nystartad forskningsorganisation och de speciella förutsättningar 
som följer med den annorlunda miljön. Vi har försökt att belysa vad individernas 
egenskaper/kunskap kombinerat med en ung organisations omogenhet, har för inverkan 
på implementeringen och användandet av grupprogramvaran. Vi har gjort en kvalitativ 
undersökning, som utförts explorativt med intervjuer och observationer. Vi fann tre 
Huvudaspekter, Organisation, Individ och Teknik, som har avgörande betydelse för hur 
lyckosam implementeringen och användningen blir. Dessa aspekter diskuteras utifrån 
underaspekter som t.ex. Individuella användningsmönster, Otydliga 
samarbetsstrukturer, Kunskapsbehov av teknik. Huvudaspekterna ligger nära vår 
huvudsakliga teori. Vi tror dock att huvudaspekterna har ett starkare samband än denna 
teori ger uttryck för. Detta samband blir lite av en hypotes, som skulle var intressant att 
få prövad.  
 
Nyckelord: Teknologiska ramar, nätverksorganisationer, CSCW, Behov av balans, 
grupprogramvaror, forskningsinstitut. 
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1 Introduktion 
Vi blev erbjudna att göra vårt examensarbete på Fyrbodalinstitutet (FBDI) och i 
samband med erbjudandet fick två av oss deltidsanställning med att sköta deras IT-
system. Vilket ämne uppsatsen skulle beröra fick vi själva bestämma. En del av 
personalen uttryckte sin frustration över FBDI:s IT-verktyg, som är en 
grupprogramvara,  vilket väckte vårt intresse. En annan starkt bidragande orsak till vårt 
intresse var den mycket unga nätverksorganisation, som FBDI är och den speciella 
problematik som detta medför.  
 
Fyrbodalinstitutet grundades våren 2003 och är ett väldigt speciellt institut. Dels för att 
det består av flera ägare, dels för att man driver ett flervetenskapligt forskningsarbete 
över gränserna inom ägarnas verksamhetsområden och dels för det sker tillsammans 
med de anställda i delägarnas verksamheter. Institutet leds av en styrelse bestående av 
såväl politiker som tjänstemän, utsedda av medlemmarna. Verksamheten finansieras via 
medlemsavgifter. Man jobbar för organisationen, kontra man jobbar för individer, som 
vill fördjupa sina kunskaper. Detta går som en röd tråd genom institutet. Mycket av 
ambitionen går ut på att verksamheten bedrivs som en nätverksorganisation. 
 
Verktyget som heter Virtuella Kontoret� (VK), är en grupprogramvara som utvecklats 
av Empir AB. Huvudsyftet med VK är kommunikation mellan användare och lagring av 
filer. Användaren arbetar mot VK som är plattformen mot alla andra användare, 
delsystem eller mot olika externa affärssystem. Användaren behöver då bara lära sig en 
applikation och ändå utnyttja andra systems suveränitet. Det är i VK man skall utföra 
sitt arbete och ha sin information och det är tillgängligt bara man har tillgång till dator 
och Internet. 
 
Hur såg implementationen och användningen av VK ut i den speciella miljön, som den 
unga organisationen FBDI var? Tankar och funderingar runt detta väckte i början många 
frågor t.ex: Hur fungerar ett forskningsinstitut? Vad är organisationens mål och behov? 
Har forskare speciella mål eller behov, som kan påverka? Vilken relation har 
användarna till teknologin? Hur används VK idag? Hur ser ledningens styrning ut? Hur 
ser personalens datakunskap ut? Var verktyget för svårt? Dessa tankar förde oss in på 
vilka aspekter som är särskilt viktiga att tänka på, för att få en lyckad implementation 
och användning av liknande applikationer i en likartad miljö. 
 
VK som verktyg kan länkas till IT-verktygsgenren Groupware (Grupprogramvaror). 
Grupprogramvaror tillhör informatikteoriområdet  Computor Supported Cooperative 
Work (CSCW). Vi undersöker implementationen och användningen av VK ur ett 
Människa–Organisations (MO)-perspektiv: där användarens kunskap och förväntningar 
studeras i ett organisationsperspektiv. Relaterad teori utgörs därför av Teknologiska 
ramar, Orlikowski och Gash (1993), Törpel (2004). Teknologiska ramar kan också få 
konsekvenser för själva utvecklingen av informationssystemens tillämpning. 
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2 Syfte 
Vårt syfte är att studera en grupprogramvaras implementering och användning i en 
nystartad nätverksorganisation ur ett MO-perspektiv. Grupprogramvaran som studerats 
är ett webbaserat verktyg, som hanterar kommunikation och lagring av filer och den 
studerade organisationen är ett forskningsinstitut, FBDI. Studien försöker belysa de 
särskilda aspekter, som kan påverka implementationen och användningen av 
grupprogramvaror i likartade organisationer. 
 

3 Metod 
Att se människan som unik är en nödvändig förutsättning för den kvalitativa ansatsen 
(Starrin & Svensson, 1994). Vi valde att arbeta efter den kvalitativa metoden och 
genomförde intervjuer, som kombinerades med både deltagande och icke deltagande 
öppen observation. Detta för att kunna skapa oss en helhetsbild, med data av så hög 
autenticitet så möjligt. Vi undersökte och satte oss in i VK och dess funktioner, de delar 
som används på FBDI. Avsikten med detta var att skapa oss en förståelse för 
programvarans funktion och potential, för att senare användas som referensram vid 
intervjuer, observationer och analys. Genom kombinationen av intervjuer, observationer 
och studier av VK, fick vi en god helhetsbild, som vi kunde analysera ur olika 
perspektiv. 
 
Kvalitativa data och undersökningar har sin styrka i, att de visar på totalsituationen 
Holme och Solvang (1997). Författarna anser, att en sådan helhetsbild möjliggör en 
ökad förståelse för sociala processer och samanhang. Vidare skriver författarna, att en 
mycket viktig del i undersökningar, som baserar sig på sådana metoder, blir att skapa en 
grund för teorikonstruktion. 
 
Wallén (1996) hävdar, att kvalitativ metodik behövs för att göra en tolkning från del till 
helhet. Sammanhang och funktion behövs när man bara har tillgång till fragment eller 
ofullständig information, säger författaren. Kvalitativa studier är nödvändiga för sådant 
som är vagt, mångtydigt och subjektivt, som upplevelser och känslor som inte kan 
mätas direkt, skriver Wallén (1996) vidare. 
 
Insamling av data kan ske på olika sätt och får då olika grader av autenticitet Svensson 
och Starrin (1996). Enligt författarna går det att dela in insamlingen i tre nivåer: Hög 
grad, något lägre grad och ännu lägre grad. Högsta grad åstadkoms då någon form av 
realtidslagring på band eller liknande används för ljud eller både ljud och bild. Mellan 
nivån återfås vid intervjuer med anteckningar eller vid deltagande observationer. 
Standardiserade frågeformulär eller journalanteckningar ger den lägre graden av 
autenticitet, skriver författarna vidare. 
 
Då vi försökte förstå vilka aspekter, som är av betydelse för en lyckad implementation 
och användning, samt i vilket kontext de uppstår/befinner sig, fann vi det hermeneutiska 
synsättet lämpligt som vetenskapsteoretisk grund. Hermeneutik betyder, enligt Holme 
och Solvang (1997), att tolka, att översätta, att förtydliga, att klargöra, att förklara, att 
säga och kan sammanfattas i följande punkter: 

• Förståelse och mening sker alltid i ett sammanhang eller i en kontext. 
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• I varje tolkning eller förståelse är delar beroende av helheten och vice versa. 
• Varje förståelse förutsätter eller bygger på en bestämd förförståelse. 
• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar. 
• Det finns en nivå i mänsklig erfarenhet, där människan och världen utgör en 

odelbar helhet. Holme och Solvang (1997). 
•  

3.1 Tillvägagångssätt                                                  
Att två av författarna till denna uppsats har anställning på det undersökta institutet, 
skapade frågor om hur objektivt de kunde förhålla sig till undersökningen. Gruppen har 
haft en stark medvetenhet om problemet och diskuterat det fortlöpande, både inom 
gruppen och med handledare. Dessutom har den tredje författaren fått agera som 
”objektivitetspolis”, då denne inte är anställd. 
 
Kvalitativ metod är flexibel och gör det möjligt att ändra upplägg under genomförandet 
av undersökningen Holme och Solvang (1997). Under vårt arbete har vi haft 
nedanstående modell som vägledning. 
 

 
Figur 1 Den kvalitativa forskningsprocessen, Källa: Backman (1998, s.50). 

 
Nedan följer en förklaring till hur vi använt de olika rutorna i Backmans modell.  
 
Fråga:  
Denna ruta kan i vårt fall kallas intresse för problem. Detta intresse väcktes då två av 
författarna blev erbjudna deltidsarbete på FBDI, samt att göra examensarbetet där. Som 
vi nämnt tidigare var det den unga organisationens användning av sin grupprogramvara, 
som intresserade oss. Efter en tids diskussioner inom gruppen, kom vi fram till att vi 
ville undersöka vilka aspekter, som är särskilt viktiga att tänka på, för att få en lyckad 
implementation och användning av liknande applikationer i en likartad miljö. 
 
Litteraturgranskning:  
Vi började med en övergripande litteraturgranskning inom teoriområdena Computor 
Supported Cooperative Work (CSCW) och Human Computer Interaction (HCI). 
Kunskaperna från dessa båda områden samt resultaten av de första intervjuerna, ledde 
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oss vidare till att studera Organisation och Teknologiska ramar i ett ”andra varv” av 
litteraturgranskning. 
 
Analysenhet:  
Vår empiriska studie utfördes på FBDI, då det var därifrån vi fick erbjudandet om att 
göra vårt examensarbete. Denna organisation beskrivs i fallstudien. 
 
Problem/Fråga:  
Dessa rutor i modellen kan i vårt fall närmast kallas syfte. Vi har inte arbetat efter någon 
exakt frågeställning. I stället har vi arbetat explorativt efter syftet, med en induktiv 
metodansats. ”Induktion” innebär att man utgår från datainsamling och ur materialet 
söker dra mer generella och teoretiska slutsatser Wallén (1996). Efterhand fann vi att vi 
börjat vår undersökning alldeles för brett och har fått snäva in under arbetes gång. 
 
Observation:  
Denna ruta i Backmans modell delar vi i detta fall in i tre delar: Studie av IT-system, 
Intervjuer och Observation. 
 
Studie av IT-system:  
Som administratörer för nätverket på FBDI har två av författarna till denna uppsats haft 
full tillgång till VK, den tredje författaren har haft begränsade rättigheter, men har 
genom de andra två ändå haft insyn i alla funktioner. Administratörerna har, när det 
varit lämpligt, av hänsyn till FBDI: s sekretess, praktiskt låtit den tredje författaren sätta 
sig in i de funktioner vederbörande inte hade tillgång till. Alla författare har således väl 
satt sig in i de funktioner institutet använder, genom att använda dem praktiskt. Studien 
har pågått fortlöpande under examensarbetet. VK beskriver vi mer detaljerat under 
rubriken Verktyget i fallstudien. 
 
Intervjuer:  
Kvalitativa undersökningar är enligt Holme och Solvang (1997) den intervju form där 
forskaren utövar den minsta styrningen, vad gäller undersökningspersonerna. Forskaren 
ger, enligt författarna, bara de tematiska ramarna. Vi började med att göra tre 
ostrukturerade bakgrundsintervjuer, två på FBDI och en på Empir. Dessa intervjuer var 
av samtalskaraktär och varade ca en timma vardera. Informationen från dessa användes 
bl.a. för att skapa ett underlag till en intervjuguide. Områden som våra frågor i 
intervjuguiden kretsade kring: 
 

• Personlig bakgrund 
• Organisation 
• Arbetsprocess 
• Arbetssituation 
• Tekniken 
• Framtid 

 
Bakomliggande synsätt vid skapandet av intervjuguiden var en utvärderingsmodell vid 
namn MOA-E, Grundén, K. (1992), vilket är en förkortning av Människa – 
Organisation – ADB-system – Utvärdering. Delarna i denna modell, Arbetsprocess, 
Arbetssituation och Teknik, hjälpte oss att skapa en förståelse för helheten och var de 
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olika frågorna hörde hemma. Detta gav oss en bra struktur att följa, så att inga viktiga 
delar glömdes bort vid intervjuerna. Modellens delar återfinns också som huvudrubriker 
i intervjuguiden och resultatdelen. 
 
Enligt Holme och Solvang, (1997) är det inte viktigt att urvalet är representativt och att 
deras åsikter är typiska för populationen i stort. Det kan tvärt om vara en strävan att få 
tag på det som inte är typiskt, för att få problemställningen belyst ur flera olika 
synvinklar, menar författarna. Vårt urval skedde genom att en förfrågan skickades ut, 
dels som en intern nyhet, dels som personligt meddelande via VK. De svar vi fick togs 
tacksamt emot. Vi befarade dock att vi inte skulle få hela bilden, om vi inte fick med 
dem som inte svarat. Vad var orsaken till att de inte svarat? Vid personlig förfrågan 
ställde dessa upp och detta löste också problemet med att täcka in alla 
personalkategorier i populationen.  
 
Intervjuerna ägde rum under en tvåveckorsperiod. Sju semistrukturerade intervjuer, på 
ca en timme vardera, genomfördes. Alla tre författarna till denna uppsats var med vid 
samtliga intervjuer. Den arbetsmetod vi använde under arbetet med intervjuerna, var att 
dela upp oss i olika roller, en intervjuare, en anteckningsansvarig och en som hjälpte 
intervjuaren att kontrollera, så alla frågor i intervjuguiden blev besvarade. Att alla var 
med vid intervjuerna bidrog också till förståelsen av helhetsbilden, då vi lättare kunde 
komplettera varandra vid tolkningen av intervjumaterialet. Intervjuerna dokumenterades 
med digital inspelning, efter respondenternas samtycke och löfte om konfidentiellitet, 
samt med stödanteckningar, vilket gjorde att vi kunde koncentrera oss på respondenten. 
I de fall något var oklart tog vi ytterligare kontakt med respondenten. 
 
Observation:  
Oavsett vilken observationsstrategi man väljer, blir man en del av en social gemenskap. 
Man påverkar och blir påverkad av omgivningen (Holme & Solvang, 1997). Våra 
observationer har skett öppet och varit av både deltagande och icke deltagande karaktär. 
Personalen har varit medvetna om vårt uppsatsarbete och fått en ungefärlig uppfattning 
om syftet. Som anställda har två av oss inte kunnat undvika att observera på en 
deltagande nivå, vilket även inkluderar informella samtal. Då vi utfört mycket av vårt 
arbete på plats vid institutet, har den tredje författaren kunnat observera i gruppen på ett 
icke deltagande sätt. Dokumentationen av observationerna skrevs ner i anteckningsform 
direkt vid tillfället eller efter diskussion inom gruppen. 
 
Analys/Tolkning: 
Den insamlade datamassan, som ibland kan var rätt ansenlig, måste alltså efter 
genomfört fältarbete organiseras, struktureras och tolkas Backman (1998). Vår analys 
och tolkning har skett fortlöpande under arbetets gång. Under arbetet utkristalliserades 
tre huvudsakliga områden/aspekter:  
 

• Organisation (Mål, behov, vision och styrning till att använda tekniken) 
• Individ (Kunskap om, förväntningar på och attityder till tekniken) 
• Teknik (Hur intuitiv och lättanvänd tekniken är) 

  
Vår definition av dessa områden ligger mycket nära Teknologiska ramars 
underaspekter. Underaspekterna är enligt Orlikowski och Gash (1993): 
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• Nature of Technology (Tekniken i sig) 
• Strategy of Technology (Organisationens mål och vision med tekniken) 
• Technology in use (Användarens/Människans uppfattningar, antaganden och 

attityder till teknikanvändningen) 
 
Den insamlade datan lämpade sig inte för någon statistisk analys, då den inte kan 
formaliseras i tillräcklig grad. 
 
Hypotes:  
Denna ruta i Backmans modell har bytt plats i vårt arbete och kommer nu efter 
analys/tolkning. Detta faller sig naturligt för att vi, i och med detta arbete, kommit fram 
till en egen hypotes. Vi tror att de tre aspekterna har en starkare inbördes relation än vad 
Orlikowski och Gash (1993) uttrycker. Vår hypotes är, att de tre aspekterna måste ha en 
inbördes balans för att nå en lyckad implementation och användning av en 
grupprogramvara i en ung nätverksorganisation. 
 
Rapport: 
Enligt Backman (1998) har inte den kvalitativa rapporten någon mall, inga 
rekommendationer, som man kan följa. Vår dokumentation har skett fortlöpande och 
rapportskrivningen påbörjades i samband med intervjuerna. 
 

4 Fallstudie om FBDI: ett forskningsinstitut i ett gryende 
nätverk 
I vårt fall utgörs den studerade organisationen av FBDI, ett nyligen uppstartat 
forskningsinstitut med flervetenskaplig forskningsinriktning. Några av många, 
bakomliggande orsaker till tillkomsten av FBDI är, enligt en av informanterna, att den 
som bor i området Fyrbodal (Uddevalla, Trollhättan, Vänersborg, Lysekil, Norra 
Bohuslän, Dalsland och Lilla Edet) lever i en miljö, som lider brist på tradition och 
kultur förbunden med högre utbildning. Detta har haft påtagliga negativa konsekvenser 
för området. Samtidigt är offentligt finansierade verksamheter kunskapsintensiva 
områden, där hälso- och sjukvården är ett exempel, socialtjänsten ett annat och 
försäkringskassan ett tredje. Därför finns det ett gemensamt intresse att höja 
utbildningsnivån för dessa verksamheter inom Fyrbodal.  
 
Inom välfärdsområdet bedrivs vanligtvis forskning inom ett område vid varje 
forskningsenhet. De blir då små och smala och det blir svårt att samarbeta mellan 
många olika forskningsenheter och områden, medan man här kan blicka över och 
mellan flera forskningsområden. FBDI:s ändamål är enligt Förvaltningsberättelsen 
2003: 
 

Att inom det geografiska området Fyrbodal, främja forskning och utveckling 
mellan och inom verksamhetsområdena för arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, 
socialförsäkring och socialtjänst. Verksamheten ska bedrivas som ett självständigt 
institut med egen ekonomi. 
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FBDI består av flera ägare och ägs av verksamheterna direkt: kommunerna i 
Fyrbodal (norra Bohuslän, Dalsland samt Lysekil-Trollhättan-Uddevalla-
Vänersborg), Högskolan Trollhättan – Uddevalla (HTU), Västra 
Götalandsregionen genom Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS), NU-sjukvården, 
Primärvården Fyrbodal, samt Försäkringskassan.  
 
4.1 Organisation och verksamhet  
Vidare enligt förvaltningsberättelsen: 

 
En grundläggande filosofi inom institutet är, att begreppet forskning vidgas från 
den konventionella definition, som vanligen representeras av universitet och 
högskolor, till att även omfatta det som ofta betecknas som utvecklingsarbete.  
Avsikten är att utveckla en verksamhetsbaserad forskningsverksamhet. 
 

För närvarande finns det fem forskningsledare med lägst doktorsexamen och en 
forskningsledare som är doktorand, en utvecklingskoordinator och en 
utbildningskoordinator samt en kanslist och en assistent anställda på institutet och för 
att stödja forskningsverksamheten har det därför också, enligt förvaltningsberättelsen, 
utvecklats en utbildningsavdelning: 
 

Denna ska fånga upp utbildningsbehov från verksamheterna på såväl grupp- som 
individnivå. En mångfald olika utbildningar ska erbjudas, som exempel kan 
nämnas temadagar, forskningscirklar, workshops, seminarier och kortare kurser 
men även längre utbildningar och kurser som förberedelse till forskarutbildning… 
ett kontakt- och nätverksbyggande både inom och utanför institutets 
verksamhetsområde. Här framstår kontakter med Universitet/Högskolor och andra 
FoU-miljöer som särskilt viktiga. 
 

Fyrbodalinstitutet ligger dessutom centralt i området, med närhet till kunden/kunderna 
och aktuellt forskningsområde och med tillgång till ett eget nätverk genom det Virtuella 
Kontoret (VK), som köptes in våren 2003. Målet är att starta samverkansprojekt mellan 
institutets medlemsorganisationer, men även med externa samarbetspartners. En 
informant säger: 
 

”Vi vill ta upp idéer och ta till oss grundforskningsresultat och omsätta det i klinisk 
verksamhet. Det finns ofta ett glapp i utbildningar mellan Högskolor/Universitet 
och verkligheten, vi ligger i verkligheten”. 

 
Detta är tvåhövdat, dels de resultat som kommer fram och som ger nya kunskaper, dels 
arbetssättet/inställningen till kunskap och strukturerat arbetssätt. Visionen är att höja 
”utbildningsnivån” hos alla som jobbar inom verksamheterna. Ta fram ny kunskap är 
inte institutets ansvarsområde, utan Universitetens, men det är verksamheternas 
skyldighet att utveckla sin verksamhet och utvärdera, liksom att följa vetenskapliga 
grundprinciper så att man kan lita på att forskningen är riktigt gjord, genom att använda 
forskningsmetodik och accepterade forskningsmetoder och genom dokumentation och 
utvärderingar, förklarar en informant.  
 
En metafor som beskriver hur det är tänkt att FBDI skall fungera, är enligt en av 
informanterna följande: 
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”En kund vill beställa en färdig produkt i en snickeriverkstad. Där skall det då 
finnas kunnig och kompetent personal som kan designa och veta metoder för hur 
möbeln skall färdigställas. Det skall också finnas verktyg, material och ritningar så 
att möbeln går att tillverka. Alla nödvändiga komponenter skall finnas på plats”. 

  
Forskning som är relevant för verksamheten genomförs på alla nivåer ute i 
verksamheterna, däremot bedrivs ingen forskning inne på institutet, utan forskarna finns 
till hands med verktyg, material, kunskap etc. Visionen från början var, enligt VD, i 
egenskap av informant, att FBDI skulle fungera virtuellt utifrån som ett hus: 
 

”Ett hus där man med olika behörighet får tillträde till olika våningar och rum. I 
foajén = hemsidan, har allmänheten tillträde. Där finns information om 
verksamheten och vilka som jobbar där. På olika våningsplan finns de anställda, 
de arbetar med och håller i olika sorters information, projekt och seminarium. I 
speciella rum, med särskild behörighet, finns styrelsen och de projekt som är av 
sekretessbelagd natur”.  

 
Som VD vidare uttryckte det vid intervjun, ”det (huset) skall inte bara vara en 
informations- och lagringsplats utan också ett arbetsredskap.”  Hur långt kan tekniken 
stödja denna vision? Vad kommer det att kosta i anställningar, serviceavtal, hårdvara, 
mjukvara etc? funderade han vidare. Idag används det inte alls utifrån, utan det är bara 
ett internt instrument och som en informant sa: 
 

”Hur skall man kommunicera utåt till folk som inte vet riktigt vad de skall titta 
efter? Elektroniskt, post och/eller personlig kontakt? Inom IT-kommunikation är 
det viktigt att det är enkelt, tydligt och att sekretessen fungerar”. 

 
Det finns en forskartradition om varför man skall forska, men hur mycket ska det 
forskas? Man hade stora planer i början, dessa har dock minskats av praktisk 
nödvändighet bl.a. ekonomisk, berättar en informant. Tanken har dock hela tiden varit, 
att det skall finnas en mångfald och bredd på forskningsobjekten. Initiativet till 
forskningsprojektet kan komma både inifrån och utifrån. Avsikten är att de anställda ska 
kunna arbeta virtuellt och således kunna arbeta oberoende av arbetsplats. Med tanke på 
att de anställda idag ofta befinner sig på olika platser, lämpar sig den här typen av 
teknik bra. I framtiden är det tänkt att även deltagare i de olika projekten ska kunna 
använda VK, så att samarbetet ska vara enkelt och oberoende av plats. Informanterna 
anser, att det är en viktig aspekt, eftersom Fyrbodal är ett stort område och för att 
medlemmar på mindre orter ska kunna delta utan alltför stor tidsåtgång till resor. 
 
4.2 Individerna 
Största delen av de tio anställda är i medelåldern och kommer från olika delar av 
Fyrbodalsområdet. Majoriteten är kvinnor och alla har gedigen erfarenhet inom sin 
profession. De flesta har forskat inom medicinsk vetenskap tidigare, men det finns 
också psykosocialvetenskap representerat inom organisationen. Alla forskar inom något 
område, som hör hemma inom välfärdssamhället. Det saknas en beteendevetare för att 
fullborda de vetenskaper, som ska vara representerade.  
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Det finns flera anställningsformer på FBDI. Dels de som ska handleda forskargrupper, 
det är fem forskningsledare med lägst doktorsexamen och en forskningsledare som är 
doktorand.  Dels en utvecklingskoordinator och en utbildningskoordinator, dessa 
fungerar som samordnare mellan forskargrupper som har liknande inriktningar eller 
mellan alternativa intressenter. Det finns även administrativ personal och en assistent 
för stöd och hjälp. Den gemensamma faktorn är, att de alla är individualister och vana 
att jobba enskilt, för att nå de uppsatta målen. Ett huvudsyfte med FBDI är att använda 
den kunskap, som finns inom företaget till att stödja forskargrupper från 
medlemsorganisationerna. 

De flesta har haft dator i hemmet eller på arbetet i många år, så det finns en viss vana att 
handskas med datorer. Det finns även en viss programbaserad kunskap hos alla, som 
härstammar från korta kurser eller introduktionskurser, som erbjudits vid tidigare 
anställningar, samt det de själva har funnit intressant eller nödvändigt för att utföra sina 
arbetssysslor. Det är bara den ”allmänna” datorkunskapen, som har brister eller är 
ganska låg, fast det varierar mellan dem.  
 
För att lättare kunna skapa en bra miljö för grupparbete, införskaffade man en 
gruppapplikation i samband med FBDI: s uppstart. Detta innebar ett nytt arbetsredskap, 
att lära sig att behärska. Vid införandet av applikationen på FBDI fick de då anställda 
genomgå en introduktionskurs på applikationen, för att kunna börja använda den. Flera 
använder delvis applikationen i arbetet, men inte i den utsträckning som applikationen 
medger. De väljer, att istället använda de redan inlärda metoderna för att kommunicera 
internt och externt, samt för lagring av filer.  
 
Forskningsledarna kan använda VK till kommunikation inom forskargrupperna och 
lagring av gruppens filer m.m. Kanslisten kan kommunicera internt, lagra ekonomi, 
mötesutskick, kallelser, protokoll och liknande. Samordnarna finns med i projekten, 
som stödjande resurser vid multipla intressenter och vid olika samarbetsformer mellan 
projekt. 
 
4.3 Verktyget 
Verktyget som heter Virtuella Kontoret™ (VK), är en grupprogramvara som utvecklats 
av Empir AB. Empir skapades i slutet av 1999 av 5 personer med olika specialiteter. 
Förutom VK sysslar Empir med IT – konsultation, samt s.k. intelligent elektronik. Iden 
med VK föddes då en kund ville ha en intranätapplikation till sitt företag. Empir 
utvecklade och byggde applikationen tillsammans med kunden. Huvudsyftet med VK är 
kommunikation och lagring av filer. Användaren arbetar mot VK, som är plattformen 
mot alla andra användare, delsystem eller mot olika externa affärssystem. Användaren 
behöver då bara lära sig en applikation och ändå utnyttja andra systems speciella 
egenskaper. Det är i VK man skall utföra sitt arbete och ha sin information och det är 
tillgängligt bara man har tillgång till dator och Internet. 
 
VK är uppbyggt i moduler och indelade i två grupper, basfunktioner och 
tilläggsfunktioner och innehållet redovisas i tabell 1.  
 



 GRUPPROGRAMVARA ELLER INTE GRUPPROGRAMVARA 
                                 Aspekter på implementation och användning av IT-stöd 

                                 i omogna nätverksorganisationer 

 10 

Tabell 1 Beskrivning av basfunktioner och tilläggsfunktioner i VK 

 
Man kan välja att lägga till olika moduler från tilläggsfunktionerna som från ett litet 
smörgåsbord och nya moduler utvecklas ständigt, som är direkt anpassade till VK. 
Empir hämtar idéer till nya moduler hos kunder, som vill ha nya funktioner. VK är idag 
implementerat i ca 60 företag med olika verksamheter och ungefär 12000 användare har 
tillgång till systemet dagligen i dag.  
 
Vid inloggning kommer man fram till ”min sida” (se bild 1), där man kan skräddarsy 
”sitt” interface och ställa in de saker man önskar hålla bevakning på, t.ex. interna 
nyheter eller förändringar i dokument. Förändringar som är under bevakning, syns på 
den grå listen på vänster sida och är en länk till det nya. Både allmänna och interna 
nyheter syns direkt i det första fönstret. Om omröstningsmotorn används kommer 
frågan att visas här vid första inloggningen. 
 

 
Bild 1 Startfönster. 

 
Menylisten med ”Min sida”, ”Arbetsgrupper”, ”Information” och ”Verktyg” är vägen in 
för ytterligare platser och funktioner. Varje arbetsgrupp har fyra fönster (se bild 2), 

Basfunktioner Tilläggsfunktioner 
Intranetfunktionalitet 
Bildarkiv 
Arbetsgruppsverktyg 
Dokumentarkiv 
Diskussionsforum 
Kalender och möteshantering 
Personligt dokumentarkiv 
Inloggade användare 
Chat funktion 
Användarstatistik 
Personlig inställningsfunktion 
Söktjänst 

Biladministration 
Dokumentskanning 
Enkätverktyg 
Helpdesk 
Indexeringsverktyg 
Länkguide 
Mailtjänst 
Medlemsapplikation 
Nyhetsbrevsmotor 
Omröstningsmotor 
Projektansökningsverktyg 
Publiceringsverktyg 
Semesterhantering 
Skoladministration 
Tid och projektredovisning 
Webbshop 
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Diskussioner, Kalender, Dokument och Kontakter, som var och en kan göras större så 
den fyller rutan. 

 

 
Bild 2 En arbetsgrupp. 

 
”Diskussioner” används till chatt, ”Kalender” för möten och aktiviteter som ska ske. 
”Dokument” är en lagringsplats med versionshantering för de gemensamma filer, som 
ingår i arbetsgruppen och ”Kontakter” innehåller alla de kontakter arbetsgruppen skaffar 
sig och som alla kan komma att behöva. 
 
Under Verktyg på menylisten finns de administrationsverktyg för rättigheter, det 
personliga dokumentarkivet, bildarkivet för hemsidan, samt publiceringsverktyget för 
densamma.  

 

 
 

Bild 3 Publiceringsverktyget. 
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VK har en rollbaserad rättighetsstyrning, som gör det lätt för administratören att 
uppdatera eller omdelegera rättigheter vid nyanställningar eller omstrukturering av 
personal. 
 
FBDI använder alla basfunktioner samt mailtjänst, omröstningsmotor och 
semesterhantering från tilläggsfunktionerna. Ytterligare tillägg kan komma att bli 
önskvärda för att förenkla verksamheten för de anställda. 
 

5 Teori 
Teoriavsnittet nedan valde vi att dela in i olika avsnitt, utifrån de teoriområden vi 
studerat mer ingående. Dessa olika teoriområden tillsammans gav oss en 
grundförståelse, en teoribas, som vi senare kan använda vid tolkning av vår fallstudie. I 
det första teoriavsnittet beskriver vi helt kort vilka karaktärer, egenskaper, problem och 
möjligheter det finns med en nätverksorganisation, i det andra teoriavsnittet beskriver vi 
CSCW, som är ett omfattande teoriområde, där vi tar upp historik och framtid, 
svårigheter och möjligheter. Det tredje teoriavsnittet visar på några andra nivåers 
effekter och slutligen, i sista teoriavsnittet, tar vi upp vår huvudsakliga teori, 
teknologiska ramar, där vi beskriver dess betydelse och inverkan på användarnas val av 
teknologi. Vid implementationen av ett verktyg i en nätverksorganisation uppstår första 
och andra nivåers effekter, som i sin tur påverkar de gemensamma teknologiska ramar, 
som varje individ och organisation består av. Hur våra teoriområden hänger samman, 
har vi försökt beskriva schematiskt med figur 2.  

 

 
Figur 2 Schematisk skiss över våra teoriområden. 

 
5.1 Nätverksorganisationer 
Varför skall man ha en nätverksorganisation, frågar Sproull och Kiesler (1995)? Inte 
bara för effektivitets skull, utan också för sammansättningen av personal inom 
organisationen, dess affärssyfte och dess omgivning, svarar de. I en 
nätverksorganisation behöver inte de anställdas yrkeskunskaper, skicklighet och 
intressen koncentreras till ett fysiskt ställe, säger författarna vidare, utan expertis kan 
kontaktas elektroniskt från det ställe där den behövs. Sproull och Kiesler (1995) påpekar 

 
Nätverksorg. 

 
CSCW 

1:a/2:a 
nivåers 
effekter 

 
Tekn. ramar 
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också, att människor kan delta i flera olika forum och gruppstrukturer kan konfigureras 
dynamiskt. Nätverket kan på så sätt bli ett kraftfullt strategiskt verktyg för en flexibel 
organisation och konsekvenserna av ny teknologi kan då tänkas bli effektivitet på första 
nivån och ett effektivt socialt system på andra nivån (Sproull & Kiesler, 1995). Detta 
har ofta, historiskt sett, förbisetts, påpekar de och man har bara sett till effektivitet och 
underskattat de sociala effekterna. Fördelarna med nätverksteknologi är, enligt 
författarna, att man nu kan se människor, så väl som databaser och processer, som 
nätverksresurser.  
 
I Sproull och Kieslers (1995) vision för en nätverksorganisation pekar de på, att det är 
viktigt att se människor som människor, inte som användare. De anser också att fri 
tillgång till information mellan människor, baserat på antagandet att varje anställd har 
något att tillföra i ett nätverk och att varje anställd också har något att vinna av det, är av 
stor vikt. Förse människor med forum där de kan arbeta tillsammans, skriver de och 
tänk på vikten av policies och drivfjädrar som uppmuntrar informationsdelning. 
 
Det gamla uttrycket: ”Det är inte vad du vet, utan vem du känner som gör dig 
framgångsrik”, kan idag med elektronisk kommunikation bytas ut mot uttrycket: ”Det är 
inte vem du känner, utan hur du vet, som gör dig framgångsrik” (Sproull & Kiesler, 
1995). Den som kontrollerar informationen får makt och inflytande över andra, påpekar 
de, därför att nya kommunikationsteknologier kan ändra balansen av 
informationskontroll i organisationen. De skriver vidare, att genom nya 
kommunikationsteknologier kan mönster brytas och människor tillåtas ta sig förbi 
”dörrvakter” och därmed kunna hämta information direkt från källan. I och med detta 
sker inte bara ett snabbare informationsflöde enligt Sproull och Kiesler (1995), utan 
också en ändring av informationskontrollbalansen mellan parterna i transaktionen. Nya 
allianser bildas där likasinnade, med samma intressen och kunskaper finner varandra, 
säger författarna. Dessa allianser bildar referensgrupper, säger de vidare, de anställda 
anpassar sig till de nya normerna och de som inte anpassar sig utesluts. Allianser är 
primärnyckeln till social kontroll, enligt författarna. Inte undra på att företagsledningen 
vill kontrollera referensgrupper och den kultur de sprider, säger Sproull och Kiesler 
(1995), när det samtidigt kan ändra villkoren för andra kontrollrelationer i 
organisationen. Författarna skriver: ”som vi kan se, har information strategisk 
signifikans, som kan påverka valet av kommunikationsteknologi, dess design, policies 
för styrning av användning och dess verkliga användning.” (vår översättning) Dessa 
strategiska val, säger de också, påverkar informationskontrollen, utförandet och det 
sociala inflytandet. 
 
5.2 CSCW – en allmän teoretisk referensram 
För 30 år sedan var IT = databasteknologi, idag är IT = kommunikationsteknologi, 
skriver Ljungberg (1994). Globalisering av företag ökar, samarbete över gränser och 
mellan företag/organisationer ökar och virtuella organisationer bildas, skriver han 
vidare. IT får allt större betydelse och samtidigt blir organisationer allt mer beroende av 
IT (Ljungberg, 1994). Arbetsformerna håller på att förändras, säger Ljungberg (1994), 
det bildas parallella arbetsformer, gruppformer, ”teams” och IT-stöd används för 
antingen:  
1. någon form av grupp eller  
2. samarbete som arbetsform.  
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Det har blivit viktigt att kunna kommunicera och samarbeta snabbt och enkelt över stora 
avstånd, med Internet eller andra nätverk såsom groupware och 
kommunikationsapplikationer, säger författaren. Telefonen kombinerade/kombinerar 
delvis den synkrona och asynkrona världen, skriver han och CSCW-produkter kan sägas 
ha samma slags effekt, fast mycket kraftfullare. Tidsdimensionen minskar i storlek, så 
även rumsdimensionen, liksom att även dessa förs närmare varandra (Ljungberg, 1994). 
CSCW-produkter designas så att de stödjer existerande former av samarbete och 
möjliggör nya samarbetsformer som inte funnits tidigare, påpekar författaren. Man kan 
säga att CSCW är av multidisciplinär natur och uppmärksammas av: Informatik, 
Sociologi och Antropologi, enligt författaren. Han skriver vidare, att utifrån olika 
ämnestillhörighet betraktas CSCW-begreppet på olika sätt.  Amerikanska perspektivet 
är mer tekniskt inriktat och Skandinaviska perspektivet är mer användarinriktat, enligt 
författaren, men Skandinaviska perspektivets utgångspunkt är att försöka kombinera 
dessa båda, t.ex. hög effektivitet/produktivitet med god arbetsmiljö, demokratiska idéer 
och arbetstillfredsställelse. 
 
Grudin (1994) och Ljungberg (1994), tar upp några skillnader som föreligger vid 
”designtillkomst” av olika system:  
 

Tabell 2 Skillnader/likheter mellan Informationssystem och Enanvändarapplikationer 
Informationssystem Enanvändarapplikationer 
Vid design av informationssystem, sker dessa i nära anslutning 
till användningsområdet, gärna i nära samarbete med 
slutanvändarna. Arbetet utförs antingen internt eller på 
konsultbasis, säger författarna. 
Grunddesignen, plattformen, av grupprogramvara sker ofta i 
s.k. ”software houses” eller motsvarande och kunden kan sedan 
få grupprogramvaran modifierad helt efter egna behov och 
önskemål, säger de vidare. Detta kan ske antingen internt eller 
på konsultbasis. Grupprogramvaran kan på så sätt delas in i två 
steg: grundplattformen och den modifierade formen (Grudin, 
1994) och (Ljungberg, 1994). 
 

 Även enanvändarapplikationer designas i ”software houses”, 
påpekar Grudin (1994) och Ljungberg (1994), oftast på ett ännu 
mer styrande och formellt sätt än grupprogramvaran. 
Modifieringar tillåts endast i mycket liten skala, t.ex. 
programmering av makron och behörighetsändringar, säger de. 
 

 
Av den anledningen kan man i grova drag säga, enligt Ljungberg (1994), att 
grunddragen i grupprogramvaran är de samma som i enanvändarapplikationer, men med 
tillägg av de nya utmaningar och svårigheter, som uppstår då dessa tillsammans ska 
stödja flera användare. Det är därför av stor vikt, att företagsledningen både satsar på 
utbildning och själva visar en positiv inställning till produkten, skriver författaren.  Han 
säger vidare, att på så sätt kan syftet att skapa acceptans av produkten och även syftet att 
höja effektiviteten och produktiviteten, nå avsedda mål. Ljungberg (1994), påpekar att 
annars är risken stor, för att inte säga trolig, att någon eller några i gruppen kommer att 
uppleva, att skillnaden mellan hur mycket arbete som läggs ner på och nyttan av en 
grupprogramvara inte kommer att uppväga varandra. Implementeringen av 
grupprogramvaror innebär sällan att arbetsuppgifter förändras eller att nya tillsätts och 
detta medför då ofta uppenbart merarbete för någon eller några i arbetsgruppen och 
därför finns det en potentiell risk, att man anser att arbetsinsatsen överstiger nyttan, att 
nackdelarna får en större omfattning än fördelarna, påpekar han vidare. Liknande 
problem existerar knappast på enanvändarsidan, säger Ljungberg (1994). Han anser, att 
anledningen till att man ändå implementerar och använder grupprogramvara, är att den 
förväntas skapa kollektiva fördelar och öka gruppens sammanhållning. Enligt Grudin 
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(1994) och Ljungberg (1994) är det dock sällsynt att idealbilden, att alla 
gruppmedlemmar får direkt nytta av grupprogramvaran, uppfylls. Det kan därför vara 
viktigt, att göra en demonstration av produktens kollektiva nytta, dvs. visa att den 
indirekt är till nytta även för den enskilde individen och på så sätt skapa förståelse och 
motivation för produkten, skriver författarna. En konsekvens av att någon eller några i 
arbetsgruppen anser att arbetsinsatsen överstiger nyttan, kan vara att man helt enkelt 
inte använder produkten, skriver de vidare. Detta i sin tur medför då en skillnad mellan 
de faktiska och tilltänkta användarna, vilket kan få svåra konsekvenser, eftersom de 
flesta grupprogramvaror är effektivast om användarprocenten ligger så nära den totala 
som möjligt (Grudin, 1994) och (Ljungberg, 1994).  
 
Användning av grupprogramvara innebär också, att man måste komma överens inom 
arbetsgruppen om vilken produkt man skall använda (Ljungberg, 1994). Han pekar på 
vikten av att välja ett gemensamt verktyg eller åtminstone verktyg som är kompatibla, 
vilket kan innebära nog så stora problem, om man sedan tidigare är van vid ett speciellt 
verktyg eller en speciell plattform. Ett sätt att ta sig an problemet, enligt författaren, kan 
vara att designa produkter, som är synnerligen enkla att använda. Ett annat sätt, enligt 
Ljungberg (1994), kan vara att bygga in funktioner, som ger användaren både 
individuella och kollektiva positiva effekter, helst både direkta och synliga. Författaren 
påpekar, att ofta är det emellertid inte designen av grupprogramvaran i sig som är svår, 
rent tekniskt, utan problemet är snarare att kunna designa exakt det stöd, som den 
aktuella gruppen behöver, med tanke på både organisatoriska och sociala faktorer. 
Organisatoriska faktorer kan vara om gruppen har skapats naturligt eller blivit 
”ihoptvingad” och sociala faktorer kan vara graden av öppenhet och tillit inom gruppen, 
enligt författaren. En annan social designaspekt kan, enligt Ljungberg (1994), vara 
skillnaden mellan hur en uppgift skall/bör utföras (normativt) och hur den i själva verket 
utförs (deskriptivt). 
 
Människor beter sig inte alltid rationellt och alla kan inte hantera oförutsedda händelser 
lika bra, skriver Ljungberg (1994). Han skriver vidare, att gruppen kan struktureras om 
och gruppmedlemmar kan ”hoppa av”. Sådana faktorer måste, enligt författaren, 
designers ta hänsyn till och låta bygga in funktioner, som gör det lätt att omkonfigurera 
grupprogramvaran.  
 
När funktioner utförs i enanvändarapplikationer, ger det ingen direkt effekt hos någon 
annan, som det gör i grupprogramvaran (Ljungberg, 1994). Det är inte heller alltid så 
viktigt, säger författaren, i vilken ordning man utför vissa uppgifter, ”bara det blir gjort” 
och inte heller påverkar man varandra ömsesidigt. Därför, påpekar Ljungberg (1994), 
finns det ytterligare en faktor som kan ställa till problem, det är den att CSCW – 
produkter kan komma att användas av människor med varierande bakgrund, kompetens, 
utbildning, plats i hierarkin etc. och att alla dessa människor skall kunna skicka och läsa 
olika meddelanden samtidigt. 
 
5.3 Första och andra nivåers effekter 
Mötet mellan nätverksorganisationen och CSCW-användning (se figur 2), kan värderas 
och analyseras i dess användningseffekter. Vi har valt Sproull och Kieslers koncept, 
första och andra nivåers effekter, för att förstå teknikanvändning. 
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Första nivåers effekter kan t.ex. innebära, att när resultatet av en förändring, eller 
implementation av något helt nytt, blir det förväntade eller oväntade, men inte påverkar 
något annat, har man uppnått dessa. Andra nivåers effekter innebär, att dels blir det en 
effekt på det man önskade förändra, dels blir det en ”bieffekt”, på gott eller ont, inom 
något annat, ofta närliggande, område.  
 
Några exempel på andra nivåers effekter, enligt Sproull och Kiesler (1995):  

• Större effektivitet på ett ställe, kan leda till mindre effektivitet på ett annat.  
• Små förändringar orsakar andra förändringar, bygger upp avvikelser och orsakar 

att systemet avviker permanent från sitt ursprungliga syfte. 
• När ny teknologi har blivit installerad i effektivitetens namn, är det sällan någon 

som räknar fram siffror på kostnader eller kostnadsbesparingar som förmodas 
komma från densamma. 

• Andra nivåns effekter av kommunikationsteknologier kommer ofta först, 
eftersom nya kommunikationsteknologier leder till att folk lägger märke till 
andra saker, får kontakt med andra människor och blir beroende av varandra på 
annat sätt.  

• Uppmärksamhetsförändringar betyder ändringar i hur människor använder sin 
tid och vad de anser viktigt. 

• Ändringar i sociala mönster innebär ändringar i vem folk känner och hur de 
känner dem. 

• Ändringar i ömsesidigt beroende innefattar vad människor gör med och för 
varandra och hur dessa kopplade funktioner är organiserade i normer, roller, 
procedurer, arbeten och områden.  

• De sociala mönstren förändras, men inte den mänskliga naturen eller de 
fundamentala samhällsprocesserna. Människor blir fortfarande förälskade, oroar 
sig för sina barn och arbetar för sin lön.  

 
Sproull och Kiesler (1995) påpekar också, att en ny teknologis alla möjligheter är svåra 
att förutse och oförutsedda konsekvenser har mer att göra med hur starkt förändringarna 
avseende hur vi arbetar och det arbete vi utför upplevs, än hur effektiva vi verkligen är. 
Dessa andra nivåers effekter uppträder oftast något långsammare konstaterar författarna, 
eftersom människor ofta stannar upp och återremitterar nya uppträdanden och 
tankemönster. Författarna pekar också på, att fastän vi själva beslutar hur vi skall ställa 
oss till nya teknologiska framsteg, kan dessa ändå ändra vår inriktning till en avvikande 
- utvecklande spiral.  
 
5.4 Teknologiska ramar 
Teknologiska ramar använder Orlikowski och Gash (1993), i betydelsen att identifiera 
de ramar organisationens medlemmar omger sig med och som rör de antaganden, 
attityder, förväntningar och kunskap medlemmarna använder för att förstå teknologin i 
organisationer. Dessa ramar inkluderar även särskilda villkor, applikationer och 
konsekvenser av teknologin, speciellt i användningssammanhang (Orlikowski & Gash, 
1993). Ramverket kan, enligt författarna, indelas i tre kategorier, som kan vara 
tillämpliga på empiriska data, för att karaktärisera resultatet. 
 

1. Nature of Technology, (Tekniken), syftar på människors bild av teknologin och 
deras förståelse för teknikens möjligheter och funktionalitet. 
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2. Technology Strategy, (Organisationen), syftar på människors bild av varför 
deras organisation skaffade och implementerade teknologin. Det inkluderar 
deras förståelse för motivet med eller visionen bakom, beslutet om 
införskaffandet och teknologins förmodade värde för organisationen. 

3. Technology in use, (Individen) syftar på människors förståelse för hur 
teknologin kommer att användas i det dagliga arbetet och hur de troliga eller 
aktuella villkoren och konsekvenserna blir med sådan användning.  

 
Dessa teknologiska ramar är, enligt författarna, nödvändiga när individen skall tolka och 
förstå sina och andras handlingar gentemot informations- och 
kommunikationsteknologi. Författarna betonar dock vikten av, att dessa tolkningar har 
en tydlig social dimension. De uppträder, utvecklas och  förändras i samspel med 
teknologin, påpekar författarna, lika väl som med andra människor. 
 
Teknologiska ramar får stark effekt enligt Orlikowski och Gash (1993), genom att 
människors antaganden, attityder, förväntningar och kunskap om syfte, sammanhang, 
betydelse och teknologisk roll, starkt kommer att influera valen av design och 
användande av teknologier. Eftersom teknologier enligt författarna är sociala artefakter, 
kommer deras materiella form och funktion, att vara ett uttryck för deras sponsorers och 
uppfinnares mål, värderingar, intressen och kunskap rörande just den teknologin. 
Exempelvis kommer företagsledare, systemutvecklare och användare att bli 
nyckelaktörer och i kraft av sitt medlemskap i särskilda sociala grupper och genom de 
olika roller och relationer de har till teknologi, att dela sin grupps teknologiska ramar 
inom informationsteknologin. Det är knappast troligt skriver författarna, att dessa 
gruppramar kommer att delas av andra gruppkonstellationer, utan de blir specifika för 
respektive grupp. Författarna pekar på att i frånvaron av annan information, kommer 
användarna att försöka tolka det nya i termer, som syftar tillbaks till deras redan 
existerande teknologiska ramar och lägga över antaganden, kunskap och förväntningar 
baserat på den tidigare kända teknologin på den nya, främmande teknologin. 
 
Författarna gör gällande, att eftersom konceptet med ramar är en process snarare än en 
motsägelseteori, är den speciellt användbar vid utvärdering av förändringar över tid i 
samband med implementation av ny teknologi.Tidig tydlighet, reflektion, diskussion, 
förhandling och eventuellt byte av identifierade motsägelser och oförenligheter, skulle 
enligt författarna kunna reducera sannolikheten av kommande missförstånd och 
villfarelser runt implementationen och användning av ny informationsteknologi. 
Författarna pekar på, att försök att kartlägga vanliga antaganden, attityder, förväntningar 
och kunskap som människor har om teknologi, kan bli särskilt värdefull före design och 
implementation av system, speciellt för att identifiera var och varför 
nyckelanvändargrupper är oförenliga och var och varför speciella ramar kan vara 
oförenliga, både mellan två nyckelgrupper, men också internt inom gruppen. 
 
Teknologiska ramar kan också, enligt författarna, få konsekvenser för själva 
utvecklingen av informationssystemens tillämpning. I sin design och konstruktion av 
informationssystem har teknologer, enligt Orlikowski och Gash (1993), haft en tendens 
att lita på strukturerad metodik, för att locka fram informationsförfrågningar från 
ledning och användare. Traditionellt har denna metodik tagit liten hänsyn till 
teknologernas antaganden, förväntningar och kunskap och hur dessa kanske skiljer sig 
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från ledningens och användarnas ramar, för vilka teknologin egentligen är byggd, 
(Orlikowski & Gash, 1993). Olika teknologiska ramar innebär enligt författarna, olika 
sätt att kunna förstå och ta till sig meningen med teknologi.   
 
När användaren konfronteras med en ny teknologi, skriver även Törpel (2004), försöker 
man förstå inom sin nuvarande/existerande teknologiska ram. Författaren påpekar 
vidare, att om teknologin är helt annorlunda, kanske dessa ramar är olämpliga och 
användaren behöver då modifiera sina teknologiska ramar markant, för att förstå eller 
agera effektivt med den nya teknologin. Hur användare tar till sig den nya tekniken, 
beror på två saker enligt författaren: 
  

• vilken slags information om produkten som delgetts dem och  
• vilken slags utbildning de fått om produkten. 

 
Där användaren inte uppskattar premisserna eller syftet med teknologin, kommer 
han/hon antagligen att använda den på ett mindre effektivt sätt, säger Törpel (2004). 
Vidare pekar författaren på, att när nya teknologiska ramar är önskvärda, därför att 
tekniken är helt utan motsvarighet, har kommunikation och utbildning en central roll i 
fostrande utveckling av de nya teknologiska ramarna. Sådan kommunikation och 
utbildning bör lägga vikt vid det önskade bytet av teknologiska ramar, liksom vid 
behov, stå för den tekniska transporten av information, enligt Törpel (2004). Författaren 
anser att ett träningsformulär som liknar det för en-användare, knappast hjälper 
individer att förstå grupprogramvaror. I stället behövs, enligt författaren, konkreta, 
meningsfulla demonstrationer, för att skaffa full insikt, gärna tillsammans med den 
grupp man skall arbeta med. 
 

6 Resultat 
I följande avsnitt redovisar vi resultaten av vad som framkommit i vår fallstudie. 
Resultatet från intervjuerna delas i huvudteman med en egen rubrik och följer i stort sett 
upplägget i vår intervjuguide. Därefter följer en redovisning av vad vi som observanter 
blivit varse och som är av betydelse för undersökningen. 
 
6.1 Kunskapsbakgrund 
Alla respondenter är ganska nyanställda vid institutet. Anställningarna har skett 
successivt under FBDI:s första år. Samtliga respondenter är högutbildade inom sin 
genre, forskningsledarna från doktorand till professor och samtliga har även lång 
erfarenhet inom sitt yrkesområde.  
 
Majoriteten av respondenterna skaffade sig dator tidigt och har relativt lång erfarenhet 
av att arbeta med dessa. En respondent sa: 
 

”Jag har haft dator sedan slutet på 80-talet (…) jag gjorde min första uppsats på 
en 486:a” 

 
Flera av respondenterna har gått datautbildningar tidigare i enskilda programvaror t.ex. 
Word och Excel. Det har varit korta kurser av typen introduktion några timmar eller 
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liknande, så den största kunskapen är självlärd inom de programvaror de behövt i sitt 
yrke eller som en av respondenterna sa: 
 

”Jag nog lite av en ”selfmade man”, jag använder datorn väldigt mycket i arbetet 
till dokumentskrivande, PowerPoint presentationer…” 

 
De flesta respondenter använder dator under merparten av sin arbetstid och uppger att 
det ligger någonstans mellan 40-80 % av arbetsdagen i snitt. 
 
Respondenterna uppger att de fått olika mycket utbildning i VK och att det beror på 
arbetets art och anställningens början. De uppger också att utbildning i VK har skett i 
form av: Introduktion, Laboration och Personlig handledning. Hur respondenterna 
uppfattar utbildningen de fått, skiljer sig åt eller som några respondenter uttrycker det: 
 

”Inte tillräcklig men värdefull, det behövs alltid mera” 
 
”OK” 
 
”Det har varit för lite utbildning…” 
 
”…det var tillräckligt, vi var inte mottagliga för mer just då, men nu skulle vi 
behöva mer.” 

 
Flera respondenter efterfrågade individanpassad utbildning efter kunskapsnivå. 
 
6.2 Organisation/Kultur 
Respondenterna uppger att det är en platt organisation där VD är chef för alla och 
dörrarna står öppna för såväl formell som informell kommunikation. En respondent 
uppgav att: 
 

”Organisationen bestod först av fyra plattformar, som sedan delades i två, 
biomedicinska/vårdvetenskapliga och psyko/socialvetenskapliga. Dessa har i sin 
tur splittrats och man är nu på väg mot en flervetenskaplig plattform, även om det 
är lång väg kvar.” 

 
Det finns inga officiella direktiv att använda VK enligt respondenterna. Flera 
respondenter har påpekat att VD är den som använder VK minst och att styrelsen inte 
använder VK alls. Enligt några respondenter är kulturen speciell och spretig. De 
beskriver den som en forskarmiljö, som är annorlunda än universitetens. Mycket 
beroende på att man ser forskning i ett bredare perspektiv och har ett uppdrag att tjäna 
befolkningen, organisationerna, medlemmarna och medborgarna i Fyrbodal. 
Respondenterna uppger, att eftersom organisationen är så ung håller kulturen på att växa 
fram eller som en respondent sa: 
 

”Vi håller på att grunda en kultur… Vi är en skön samling av alla möjliga sorter, 
olika bakgrunder och alla tar med sig sitt… Vi är så nya här än”. 

 
Att det är ett vänligt och öppet klimat underströk samtliga respondenter. Några 
beskriver det så här: 
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”Öppet för diskussion, folk är olika, folk får vara olika, folk har olika åsikter, men 
folk kan prata om det… Det gör att man får bekräftat en uppfattning eller går ifrån 
en uppfattning. Man får lov att ändra sig här och det är bra”. 
 
”Hopp om att det skall vara högt i tak, inget skitprat, inget konstigt snack bakom 
ryggen, ärliga och raka mot varandra. Alla har den goda viljan och vi alla har lite 
olika ingångar”. 

 
Att organisationen och dess kultur är under utveckling och måste gå framåt beskriver 
samtliga respondenter. En respondent säger att: 
 

”Jag får den känslan att ingen vågar sätta ned foten direkt än, utan man känner av 
varandra, det är smekmånadsperiod fortfarande”. 

 
Medan en annan hävdar, att organisationen måste utvecklas för, som vederbörande 
uttryckte sig: 
 

”Alla blommor blommar, har blivit lite för mycket blomsterprakt just nu, för 
mycket frihet…” 

 
6.3 Arbetsprocess 
Den generella uppfattningen, som respondenterna har, är att FBDI är en 
resursorganisation, som erbjuder kunskapstjänster till medlemsorganisationerna och 
deras anställda, för att forska och utveckla förbättringar inom ”sitt” verksamhetsområde. 
En respondent säger: 
 

”Jag ser det mycket positivt att jobba tillsammans med andra 
forskningsintresserade och att få bedriva systematisk kunskapsutveckling” 

 
Respondenterna säger också, att forskningsprojekt kan påbörjas antingen internt från 
FBDI eller externt från en av FBDI:s medlemsorganisationer. I båda fallen så bildas 
forskargrupper av de berörda medlemsorganisationernas anställda. En av 
respondenterna uttrycker sig så här om verksamheten: 
 

”Fånga upp och stötta tankar och idéer, som folk ute i verksamheterna vill ta tag i 
och förändra och utveckla i sitt arbete. Samla, föra ihop folk och idéer.” 

 
Visionerna är ganska tydliga i stort hur verksamheten ska fungera, tycker 
respondenterna. Det är mer en tidsfråga när projekten ska börja, för arbetet innan 
projektstart tar lång tid att genomföra och organisationen är ännu ung. Några 
respondenter tycker att: 
 

”Vi håller på att bygga upp en organisation, där vi är en kritisk, spretande massa 
med en bred bakgrund.” 

 
Det saknas en röd tråd i hur allt ska fungera i detalj, så tillvägagångssättet varierar 
mellan respondenterna. Att det skiljer mellan de olika arbetsrollerna är vanligt, men att 
det finns variationer inom rollerna förklaras genom följande svar av några respondenter: 
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”… jag ibland har svårt att se varför det ska behöva ta så lång tid som fyra timmar 
att bestämma om ”vi skall gå till höger eller vänster” och sedan efter fyra timmar 
kanske ändå inte vara klara över vilket alternativ som är bäst.” 
 
”Det finns ingen arbetsbeskrivning här på institutet. Var och en här formar sitt 
eget arbete och har ett uppdrag på något sätt och utformar det efter bästa förmåga 
och med den kompetens man har.” 
 
”Vi har olika uppfattningar om vad som är forskning, utbildning och utveckling… 
vi är inte ense … vi är inte färdigdiskuterade.” 

 
Alla respondenter använder datorer och de flesta har gjort det under lång tid, några ända 
sedan 80-talet. 

 
Respondenterna anser att resultatet av all forskning, som sker genom FBDI, generellt 
ska återbördas till de verksamheter som finns i Fyrbodalområdet och till slut komma 
allmänheten till gagn. Men individuellt så skiljer det lite, för på frågan: Vilken är din 
målgrupp? – svarade de: 
 

”Vi är inte riktigt ense om målgruppen… heterogena uppdragsgivare… Vi är inte 
färdigdiskuterade om vad som är forskning, utveckling osv.” 

”Alla som jobbar inom Fyrbodalområdet, alla de anställda, som är våra 
medlemmar och medborgarna i det här området.” 

”Att få en bättre hälsa hos befolkningen, det är ju patienterna som är 
målgruppen.” 

”De människor som jobbar med brukarna på olika sätt. 

 

6.4 Arbetssituation 
Samtliga respondenter tycker arbetet är positivt, även om flera gav uttryck för att det var 
stressigt just nu. De hade olika anledningar, som motiverade varför de trivdes med 
arbetet. Några anledningar var: 
 

• Får forska på arbetstid 
• Kreativt att jobba med ett gäng individualister, det är mysiga människor. 
• Positivt att jobba med andra forskare 
• Kollegorna har en öppenhet kring forskning. 
• Det är lätt att få hjälp med en fråga. 

 
En respondent sammanfattar det med: 
 

”…det mesta är ganska skoj” 
 
De flesta respondenter diskuterar tankar och idéer kring sina arbetsuppgifter med 
kollegorna. Ingen av dem använder VK till detta. Som en respondent uttryckte det: 
 

”Det skrivna ordet blir så definitivt” 
 



 GRUPPROGRAMVARA ELLER INTE GRUPPROGRAMVARA 
                                 Aspekter på implementation och användning av IT-stöd 

                                 i omogna nätverksorganisationer 

 22 

Diskussionerna sker både officiellt och inofficiellt enligt respondenterna. De tar upp 
vissa saker på mötena och andra saker mer inofficiellt. Det varierar med vem 
respondenterna diskuterar. En uppgav att vederbörande diskuterade mest med sin gamla 
forskargrupp, några andra uppgav att de mest diskuterade med vissa utvalda kollegor, 
medan några uppgav att de diskuterade med alla kollegorna. En av de sistnämnda sa: 
 

”Det goda klimatet här, med öppna dörrar, då ser man vem som har tid, Dryfta 
frågor och få svar, det behövs.” 

 
Enligt respondenterna sker informationsdelningen också både officiellt, på olika möten, 
och inofficiellt. Angående inofficiell informationsdelning sa en respondent: 
 

”Fikarummet skall man inte förringa, det är en viktig del.” 
 
Samtliga respondenter har uppfattningen, att mycket lite av informationsdelningen sker 
genom VK. En respondent uppger, att inom utbildningen sker mer samarbete och därför 
också mer informationsdelning även med VK. En annan respondent uppger, att det nog 
behövs fler interna projekt för att VK skall ”ta fart”. 
 
6.5 Tekniken 
Det är få av oss respondenter, som använder VK som sitt vardagliga verktyg i arbetet 
säger de, istället används vanligtvis mail med bifogade filer som kommunikation. Två 
respondenter säger:  
 

”VK har inte underlättat arbetet, jag skulle ha klarat mig bättre med mail och 
attachement som jag hade tidigare.” 
 
”…just nu har jag inte tid att hålla på med och sätta mig in i hur VK fungerar, 
utan då får jag använda de system jag behärskar.” 

 
Respondenter säger också att det finns några, som har tillgång till tidigare arbetsplatsers 
kommunikationsverktyg och använder detta som alternativ, då de känner större 
förtroende för det. Två av respondenterna menar att:  
 

”... jag har inte tid med det. Jag prioriterar det jag behärskar och tänker att det 
här med VK, det ordnar sig nog.” 

 
”…jag har jobbat inom NU-sjukvården, där det finns etablerade system. Jag 
kände mig bekväm med de systemen. Här har jag inte kommit in i någon bra 
rutin än. Jag bara dumpar in på hårddisken det jag sparar just nu” 

 
Vid jämförelser med tidigare provade system, säger respondenterna, finns det funktioner, 
som är liknande hos de andra systemen, men att VK har flera funktioner samlade. En 
respondent uttrycker sig så här: 
 

”På kommunen hade vi ett intranät med motsvarande funktion, men det var 
inte kommunikativt.”  
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Respondenterna berättar, att det var mycket problem vid implementationen av 
verktyget. Vidare säger de, att det inte bara var verktyget som krånglade, utan 
Internetuppkopplingen och intranätet var opålitligt i början. De uttrycker detta på 
följande sätt: 

 
”Svårt att säga eftersom hela den här inkörsperioden varit så spretig och 
strulig.” 
 
”… eftersom det har hänt incidenter och det har strulat en del… så blir det nästan 
så, att originalen lägger jag på min egen dator, medan jag lägger kopiorna på 
VK.” 
 
”Jag tycker inte att VK har kommit igång än, kanske för att kunskaperna 
om datorer skiftar väldigt… Systemet är trögt, det funkar dåligt, det är 
tungrott och besvärligt.” 

 
Det har varit utbildningar på verktyget, berättar flera respondenter och några tycker att 
det var bra då till en början, men att det nu skulle passa med ytterligare kurser på 
verktyget. Några respondenter säger så här om utbildningen: 
 

”Det var vid 3-4 tillfällen och ca 2 tim varje gång. Vi hade några laborativa 
demo-dagar här på institutet med datakonsulten” 

 
”Den (utbildningen) var precis så bra som den kan bli, med tanke på att det 
(VK) inte var anpassat för vår verksamhet” 

 
Det fanns några respondenter, som hade lite avvikande åsikter om utbildningen och de 
säger: 
 

”Bra, men för lite, det var inte tillräckligt.” 
 
”Jag har ingen formell datautbildning på VK. Det var någon information 
där precis i början.” 

 
Flera av respondenterna var inte anställda vid implementationen, berättar de, utan 
verktyget var ett faktum den dagen de började. Trots det har nästan alla fått en besvärlig 
infasning av verktyget, som beror på implementationen, påstår flera av respondenterna. 
De säger att: 
 

”Det funkade dåligt i början och då la jag av. Jag kunde inte sitta och vänta 
på att det skulle börja funka.” 

 
”Det var ‘implementering i en organisation som höll på att 
implementeras’” 

 
”Jag har sett andra system som fungerar bättre.” 
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Det gemensamma arbetsredskapet VK används inte av respondenterna till sin fulla 
potential enligt dem. Respondenterna har istället valt de sätt, som är individuellt 
välbekanta, för enkelhetens skull och anser att det beror på de tekniska besvären i 
början, brist på tid, möjligheter eller synbara skäl att byta. Respondenterna menar att: 

 
”Man kunde sitta uppe i Dalsland och kommunicera med oss på VK… nu är det ju 
inte utbyggt riktigt än, men… det var det som lockade.” 
 
”Men jag har använt mail och bifogat tidigare och tycker det fungerar 
tillfredställande.” 

 
”Det är ett smart sätt att kommunicera, att samla information, som ett kitt mellan 
dem som jobbar här, men också de som är därute. Att kunna lägga ut dokumenten, 
öka tillgängligheten. Vi måste i alla fall tro på att det kan bli så.” 

 
6.6 Framtid 
När det gäller framtida användning av VK är samtliga respondenter försiktigt positiva. 
Ingen av dem är direkt negativ till att arbeta med VK, även om en del uttrycker att de är 
neutrala till sin inställning. 
 
På frågan om de såg några eventuella framtida behov av VK svarade några 
respondenter: 
 

”Om man kan komma ut till medlemmarna på något sätt…” 
 
”Ser egentligen inget behov, och absolut inte i nuvarande form” 
 
”Beror på våra projekt. Vilka människor vi knyter till oss” 
 
”Det behövs ju ett sätt att mötas, men min generation är inte van vid IT… Det 
borde rimligen gå att använda tekniken” 

 
På frågor angående hur de skulle vilja arbeta med VK i framtiden, tyckte en respondent 
att: 
 

”Interaktivitet är spännande. …medborgarna vore toppen att kunna kommunicera 
med” 

 
Andra respondenter pekar på, att det behövs mer utbildning för att hantera och förstå 
VK. En respondent sa: 
 

”Gemensamma utbildningar och satsningar för kunskapssvaga, på minst en 
miniminivå, mot en gemensam plattform vad gäller databearbetning.”  

 
Även lite önskemål mot styrning att använda VK uttrycktes eller som en respondent sa: 
 

”… vi måste komma vidare. ”Kärleksfullt styra” och visa på fördelarna med VK. 
Flera anställda surfar mellan olika system, jag avundas dem inte.” 
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När intervjun handlade om IT-stöd rent generellt pekade flera respondenter på sin ålder 
och trodde att nästa generation har lättare att ta till sig tekniken. På frågan om de såg IT 
som något bestående svarade några så här: 
 

”Det är framtiden” 
 
”Tyvärr kan vi inte vända utvecklingen” 
 
”Kommer inte undan!” 
 
”När datorer funkar är det ett jättebra hjälpredskap, men de skall inte ta över 
helt.” 

 
6.7 Observation/Reflektion 
Nedan redovisar vi, för undersökningen viktiga observationer/reflektioner och knyter 
dessa till motsvarande rubriker i intervjun. En känsla som vi hade var, att 
respondenterna ibland svarade på vad de trodde vi ville ha svar på och inte på det vi 
egentligen frågade. Svaren var ibland något teknikorienterade, även om frågan 
egentligen var tänkt att besvara något annat. 
 

6.7.1 Kunskapsbakgrund 
Datakunskapen hos de anställda är generellt ganska låg och programbunden. Inom 
gruppen anses vissa vara duktigare på datorer än andra. De flesta skaffade sig 
datautrustning tidigt och är autodidakta på de programvaror, som de behövt i sin 
profession. Tidigare invanda rutiner anses vara lika bra eller bättre än den tänkta 
arbetsmetodik VK är utvecklad för. Detta verkar skapa en inbyggd tröghet i viljan att 
anamma VK och en ny arbetsmetodik. Personalen hänvisar också ofta till sin ålder, som 
skäl till svårigheter/vilja att ta till sig ny teknik. 
 

6.7.2 Organisation/Kultur 
Arbetsplatsen är belägen på ett plan med en lång korridor. Från korridoren kommer man 
in i kontorsrummen, som är anpassade för en eller två arbetsplatser. Alla sitter, nästan 
alltid, med öppna dörrar in till sitt kontor när de jobbar. Gemensamhetsutrymmen, som 
t.ex. fikarummet, som ligger i samma korridor, fungerar som mötesplatser där ofta 
frågor och uppfattningar diskuteras. Det verkar finnas en beredvillighet att hjälpa 
varandra både formellt och informellt. Vi har inte märkt någon rivalitet inom 
personalgruppen angående vad som skall presteras. Personalens roller inom gruppen 
verkar inte ha satt sig riktigt än.  
 

6.7.3 Arbetsprocess 
Ett antal av personalen är deltidsanställda på FBDI och har även andra anställningar. På 
dessa anställningar arbetar de i andra system, som de är mer vana vid. Då det inte är 
vattentäta skott mellan arbetsuppgifterna medför detta, att samma arbete kan utföras 
med olika IT-system. Detta för med sig viss förvirring om var dokument finns och 
vilken version det är. De lagrar hellre materialet på hårddisken, i stället för att använda 
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VK, där automatisk back up sker. Personalen har inte fått några distinkta 
arbetsbeskrivningar utan har själva fått utveckla sina rutiner. 
 

6.7.4 Arbetssituation 
I dagsläget har de anställda inga gemensamma projekt, då dessa inte startat ännu. Flera 
av personalen tror att användningen av VK kommer att öka, när de gemensamma 
projekten väl kommit igång. De har ingen klar bild, av hur arbetet i olika projekt 
kommer att se ut. De kan inte VK tillräckligt bra, för att se hur det kan vara en tillgång i 
projekten. Därför planerar de för att inte använda VK. 
 

6.7.5 Teknik 
Det finns stor skepsis för teknologin och framför allt VK. Mycket av denna skepsis 
grundar sig i okunskap, detta verkar personalen också vara medveten om. De problem 
som fanns i uppstarten av IKT-systemet, ligger till grund för mycket av den låga tilliten 
till VK. Även datarelaterade problem som inte härrör från VK tillskrivs densamma, t.ex. 
skrivarproblem. Det finns en generell uppfattning, att det med lätthet går att tappa bort 
arbete när man arbetar med VK som plattform. Det gör att flera av respondenterna 
väljer att spara på flera olika ställen, detta i sin tur skapar versionsförbistring på 
dokumenten. Flera ur personalen tycker ändå att det vore bra om VK fungerade i 
organisationen. Den negativa attityden mot verktyget minskar också, ju mer de lär sig 
och användningen ökar sakteliga. Detta har vi märkt tydligt, bara under de veckor vi 
arbetet med uppsatsen. 
 

6.7.6 Framtid 
Vissa i personalen har uttryckt önskemål om speciella funktioner som i dag inte finns i 
VK t.ex. göra statistiska undersökningar elektroniskt. 
 

7. Analys  
Tanken med Fyrbodalinstitutet var redan från första början, att man skulle bilda någon 
slags nätverksstruktur inom forskning och utveckling. Denna forskning skulle ”gå på 
tvärs” och inte som annars är vanligt, hålla sig inom respektive område. De rekryterade 
forskningsledarna skulle sedan finnas på Fyrbodalinstitutet, för att därifrån hjälpa igång 
de projektgrupper, som efterhand bildades. Tanken var att dessa projektgrupper i sin tur 
skulle kunna bestå av ett mycket varierande antal gruppmedlemmar, från dels ett 
geografiskt stort spridningsområde och dels med skilda arbetsgivare. För att dessa olika 
projektgrupper och projekt-/forskningsledare skulle ha möjlighet att utbyta tankar och 
dela kunskap inom respektive grupp, utan att behöva offra tid och pengar på långa resor 
varje gång man ville diskutera ett ämne, behövdes någon form av forum, där denna 
informationsdelning kunde äga rum. Det behövdes dessutom något slag av 
arbetsverktyg inne på institutet och för att uppnå den effekt man eftersträvade, måste 
dessa båda vara kompatibla.  
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7.1 Nätverksorganisation 
Sproull och Kiesler (1995), tar upp just dessa aspekter när de beskriver vad som bl.a. 
kännetecknar en nätverksorganisation. Författarna betonar också att i en 
nätverksorganisation behöver inte alla befinna sig på samma fysiska plats och de, i detta 
fall, deltagande projektgruppernas och forskningsledarnas yrkeskunskap, skicklighet och 
intressen behöver därför inte heller koncentreras till en fysisk plats, utan kontakten kan 
skötas elektroniskt mellan dem när det behövs. På så sätt kan man också delta i olika 
forum och gruppkonstellationer, utan att behöva förflytta sig fysiskt varje gång man har 
kontakt, påpekar författarna. Flera av respondenterna var mycket positiva till idén som 
sådan och tyckte att det var ett smart sätt att kommunicera, en tyckte att VK på så sätt 
kunde bli en sammanhållande länk, ett kitt mellan dem som jobbar på FBDI och de som 
är därute, medan en annan påpekade, att alla har ju inte ens knapptelefon, så det är viktigt 
att man vet hur sådana här system ska byggas upp där ute. 

 
7.2 Andra nivåers effekter 
Organisationen får på så sätt ett strategiskt verktyg genom sitt nätverk och uppnår 
effektivitet på första nivån, medan de på andra nivån kan få ett effektivt socialt system, 
enligt författarna. Det kan även relatera i fler andra nivåers effekter, såsom att 
människor knyter andra kontakter, de får andra roller och normer, de kan använda sin 
tid annorlunda och de gör andra prioriteringar osv. (Sproull & Kiesler, 1995). Just 
tanken att forska ”på tvärs”, är mycket lockande för forskningsledarna, eftersom det 
bl.a. innebär att områden länkas samman, som vanligtvis inte brukar samarbeta. Nya 
kontakter knyts och nya forskningskonstellationer bildas. Idéerna kan komma externt, 
från folk ute i verksamheterna eller internt, från FBDI. Meningen med forskningen, är 
enligt en respondent, att fånga upp och stötta de idéerna. Den tid som tidigare använts 
till resor kan minskas ner, genom att man i stället utbyter information på nätet. 
 
7.3 CSCW: att ”vara” i en grupprogramvara 
Ljungberg (1994) tar bl.a. upp hur viktigt det är, att företagsledningen både satsar på 
utbildning och själva går före och visar en positiv inställning till den nya produkten, för 
att på så sätt skapa den acceptans, som är en förutsättning för att implementationen skall 
lyckas. Detta anser nog inte vi att man gjort, i tillräckligt stor omfattning i den här 
organisationen, eftersom det bl.a. inte finns några officiella direktiv att använda VK. De 
flesta av respondenterna har påpekat, att VD är den som använder VK minst, detta 
uttryckte han även själv som informant, så vederbörande går inte före och visar vägen 
genom att själv använda det och dessutom uppgav flera respondenter att styrelsen inte 
använder VK alls. Detta sammantaget ger väldigt svaga incitament från ledningen för 
att öka användningen av VK enligt respondenterna. Ljungberg (1994) tar också upp 
vikten av att vid något eller några tillfällen göra en demonstration av, som han säger: 
”produktens kollektiva nytta”, dvs. visa att även den enskilde individen faktiskt också 
har nytta av produkten. Risken är annars stor att någon eller några i gruppen kommer att 
anse, att det är mer besvär med att använda produkten än att inte använda den alls eller i 
varje fall kommer de att använda den synnerligen sparsamt. Detta gör då att hela syftet 
blir förfelat. Vikten av att man inom arbetsgruppen är överens om vilken produkt man 
skall använda, är därför synnerligen stor anser Ljungberg (1994) och det har vi förstått 
av respondenterna, att det aldrig har diskuterats vilket verktyg man skulle använda inom 
organisationen, utan de ställdes inför fullbordat faktum, kanske delvis för att inköpet av 
VK var bestämt redan innan flera av personalen var anställda. Det finns dock en stor 
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skepsis bland de anställda på institutet för teknologin och framför allt VK. Vi har 
förstått av respondenterna, att de problem som fanns i uppstarten av IKT-systemet 
ligger till grund för den låga tilliten till VK. Även datarelaterade problem, som inte 
härrör från VK, tillskrivs därför densamma, t.ex. skrivarproblem. Om skrivaren inte 
fungerar, servern ligger nere eller Internet inte fungerar, så skylls det på VK och inte på 
det egentliga felet. En respondent påpekade detta, det var inte VK: s fel, men eftersom 
allt förknippas dit är det synnerligen viktigt att det fungerar. Det finns även en generell 
uppfattning, att det är lätt att tappa bort arbeten när man arbetar med VK som plattform. 
Detta gör att flera av respondenterna väljer att spara på flera olika ställen, vilket i sin tur 
skapar versionsförbistring av dokumenten.  
 

7.3.1 Användarnas datautbildning 
De flesta av användarna har lite eller ingen datautbildning och är mer eller mindre 
självlärda, detta begränsar viljan och förmågan att anamma nyare teknik. Några har 
dock gått datautbildningar tidigare, i enskilda programvaror t.ex. Word och Excel, men 
det har varit korta kurser av introduktionstyp, några timmar eller liknande. De flesta 
skaffade sig datautrustning tidigt och är autodidakta på de programvaror, som de behövt 
i sin profession. 
Några få centrala utbildningstillfällen har erbjudits de anställda på programvaran VK, 
men merparten av personalen har inte kunnat delta fullt ut vid utbildningstillfällena 
p.g.a. arbetets art och anställningens början. De flesta har dock kunnat få individuell 
handledning och hjälp vid behov, men det finns även en tröghet inbyggd i 
organisationen, som härrör från tidigare invanda rutiner, som de anser vara lika bra eller 
bättre. Några respondenter påpekar att, de är ett gäng individualister som är vana att 
jobba på ett visst sätt och är bekväma med det, medan en annan respondent uttrycker att, 
jag prioriterar det jag behärskar, vilket visar på, att ny teknologi inte står högst på 
önskelistan. Flera av respondenterna pekar också på sin ålder, för svårigheten att ta till 
sig den nya teknologin och hänvisar till, att nästkommande generation kommer att 
kunna ta till sig teknologin lättare, som en respondent sa:  
 

”Jag tror att ni har överskattat den här generationens forskare, när det gäller den 
teknologiska utvecklingen.  Det är väldigt många, som lärt sig sitt eget system och 
är duktiga på det, men att komma med något nytt och försöka få in det… det är 
faktiskt så att det är många i forskarvärlden som inte gör så mycket själv, många 
har egna sekreterare … jag tror inte på det, utan det får bli nästa generation… De 
tacklar den nya teknologin på ett helt annat sätt.”  

 

7.3.2 Användarna inte bara användare 
Sproull och Kiesler (1995) visar på att alla möjligheter inom ny teknologi kan vara 
svåra att förutse och oförutsedda händelser kan oftare bero på hur man upplever 
förändringarna, än hur de i verkligheten är. Användaren bestämmer själv hur man skall 
förhålla sig till ny teknologi, men man blir även omedvetet påverkad av den, i positiv 
eller negativ riktning. Därför, påpekar de, är det viktigt att man ser människor som 
människor och inte bara som användare.  Att man inte glömmer bort att alla, varje 
anställd, har något att tillföra i en organisation, men också något att vinna av den. De 
påpekar också, att den som har kontrollen över informationen också får makt och 
inflytande över andra. Här är det dock en platt organisation, där VD är chef för alla och 
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dörrarna står öppna för formell såväl som informell kommunikation. Att man inte 
använder VK som kommunikationsverktyg till den informella diskussionen, utan i 
stället tittar in till varandra eller träffas i fikarummet, förklarar en respondent med att 
det skrivna ordet blir så definitivt. En annan respondent förklarar att det goda klimatet, 
med öppna dörrar, gör att man ser när någon har tid. 
 

7.3.3 Användarnas kultur 
FBDI:s omogna organisation har inte hunnit grunda någon speciell kultur än, fast det 
finns vissa tendenser som är synliga redan. Den är öppen och spretar åt många håll 
samtidigt. Det är en forskarmiljö som är annorlunda mot universitetens, på så sätt att här 
jobbar de flervetenskapligt och har ett uppdrag att tjäna medlemmarna. Olika 
uppfattningar råder dock om vad som är forskning, utbildning och utveckling och var 
gränserna mellan dessa går, om det finns några. ”Jobbar du för organisationen eller för 
individen?” Det finns, enligt respondenterna, inom organisationen två olika sätt att se på 
varför man skall forska: 

1. Utförarorganisationen har ett uppdrag. Arbetet skall utföras. Vem som än sitter 
på stolen, så skall den personen ha samma syfte med att utföra arbetet. 

2. Det akademiska synsättet: Man har sin privata karriär, i vilket publiceringen av 
det egna forskningsresultat ingår som ett viktigt mål. 

Det är heller inte riktigt klart hos respondenterna vilken målgrupp man riktar sig till hos 
medlemmarna. Diskussioner pågår om vad man lägger för betydelse i olika begrepp och 
hur rutinerna skall vara. Personalens roller inom organisation har inte riktigt hunnit 
utkristallisera sig ännu. En respondent uttryckte, att alla blommor blommar… det har 
blivit lite för mycket blomsterprakt just nu, för mycket frihet. Att organisationen 
befinner sig i slutet av ”smekmånaden” beskrivs också väl av att en respondent säger, 
att alla är olika och får lov att vara olika, medan en annan respondent tycker, att ingen 
vågat sätta ner foten. 
 
7.4 Teknologiska ramar 
Orlikowski och Gash (1993) beskriver teknologiska ramar som något som alla 
medlemmar i organisationen omger sig med. Dessa ramar kan, enligt författarna, indelas 
i tre kategorier: Nature of Technology, tekniken i sig själv, Strategy of Technology, 
organisatoriska ramar och Technology in use, individuella ramar.  
 

7.4.1 Tekniken i sig 
Nature of Technology, tekniken i sig syftar på hur människor uppfattar teknologin och 
hur deras förståelse för dess möjligheter och funktioner uttrycks, förklarar författarna. I 
den undersökta organisationen har vi genom intervjuer och observationer, märkt av en 
viss skepsis mot tekniken i allmänhet och VK i synnerhet. Det var mycket ”strul” i 
början, direkt efter att institutet bildades, med krånglande servrar och svårigheter att 
komma ut på Internet, enligt några av de respondenter vi intervjuat. Dessa problem 
uppträdde speciellt före det att VK införskaffades, med det ”provisorium” som fanns då, 
medan ”inkörningsproblemen” till viss del förekommit efteråt och fortfarande finns, så 
därmed inte sagt att alla problem försvann i och med att VK införskaffades, utan man 
kan kanske säga att problemen flyttades från verktyget till organisationen, medan 
individerna uppfattade det tvärtom. De intervjuade har antytt, att alla problem i början, 
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vid uppstarten, delvis bidrog till denna skepsis och att de sedan inte haft tid att lära sig 
den nya tekniken, dessutom har intresset att lära sig den nya tekniken inte heller varit 
särskilt stort, delvis beroende på att flera av de anställda har andra arbeten parallellt med 
forskningsledartjänsten och därför även använder andra system.  
 
Ett uttryck som ofta återkommer vid intervjuerna är, att systemet inte är smidigt, att det 
behöver utvecklas mer. Likaså att man vill tro på att det är säkert, men eftersom det 
varit några incidenter, där dokument ”försvunnit”, finns det en misstro. Några 
respondenter berättar att de lägger originalen på sin egen dator och kopiorna på VK. 
Några andra pekar på, att inte förrän man behärskar systemet fullt ut, har man någon 
nytta av det. Samtidigt finns det bland de anställda en insikt, att mycket av osäkerheten 
beror på okunskap och ovana vid applikationen, att de delar jag kan, känner jag mig 
trygg med. 
 

7.4.2 Organisatoriska ramar 
Technology Strategy, organisatoriska ramar, innefattar enligt Orlikowski och Gash 
(1993), organisationens mål och vision med tekniken och syftar på vilken bild 
människan i organisationen har, av varför organisationen skaffade och implementerade 
teknologin, individens förståelse för motivet eller visionen bakom och värdet av 
tekniken för organisationen. VD: s vision om det virtuella huset, som kan nås utifrån 
och även skall kunna användas som ett arbetsredskap, har inte nått riktigt ända fram till 
de anställda. Inställningen är försiktigt positiv, men eftersom inga projekt utifrån ännu 
använt sig av applikationen, är man skeptisk och säger… inte ännu. 

 

7.4.3 Individuella ramar 
Technology in use, individuella ramar, beskriver författarna som individens 
uppfattningar och antaganden/attityder till hur tekniken används i det dagliga arbetet. 
När vi intervjuade respondenterna och även vid observationer, har vi märkt ett visst 
motstånd till att använda VK. Genomgående har vi fått antydningar om, att man tidigare 
klarat sig utmärkt med mail och bifogade filer och att man i hög grad fortfarande bara 
använder det, att man inte ser bara fördelar med den nya tekniken. Flera av forskarna 
pekar på ”sin ålder” och ”sin generation” och ”att det börjar bli sent att lära sig”, men i 
nästa andetag säger de, att de vill lära sig, för att kunna använda verktyget fullt ut. 
Utveckla det så att det passar vårt syfte, säger flera av dem, vilket tyder på att de trots 
allt är intresserade av den nya tekniken, men eftersom de inte behärskar den, känner de 
heller inte till alla möjligheter verktyget har.  
  
7.5 Gruppramar 
Teknologiska ramar har inte bara betydelse för individer och organisationer direkt, utan 
påverkan på/av grupper inom organisationen sker också. Inom en organisation finns 
grupper med olika teknologisk kunskap och inom varje grupp finns i sin tur personer 
med olika teknologisk kunskap. Så, även inom en grupp med låg teknologisk kunskap 
finns en gradskillnad, detta gör att varje grupps teknologiska ramar blir specifik, enligt 
Orlikowski och Gash (1993). På så sätt kommer alla, att genom medlemskap i särskilda 
sociala grupper och genom olika roller och relationer till teknologi, dela sin grupps 
teknologiska ramar, menar författarna. De pekar även på, att i brist på ytterligare 
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information kommer man att försöka tolka den nya teknologin från den kunskap man 
redan har och föra över antaganden, attityder, kunskap och förväntningar från den gamla 
teknologin, till den nya teknologin. Olika teknologiska ramar innebär olika sätt att ta till 
sig meningen med teknologi, skriver Orlikowski och Gash (1993). Ingen av 
respondenterna anser att det sker någon större informationsdelning på VK ännu. Det 
behövs fler interna projekt för att komma igång med det, anser en respondent. Flera av 
respondenterna har jobbat/jobbar inom t.ex. NU-sjukvården och är vana vid deras 
system. De säger att de är bekväma med de systemen, eftersom de känner till dem, 
medan de inte känner sig bekväma med VK, eftersom de inte har hunnit lära sig det än 
och som en respondent uttryckte det, jag bara dumpar in på hårddisken nu, det jag 
sparar, jag har inte tid just nu att sätta mig in i… 
 
7.6 Modifiera sina teknologiska ramar 
Även Törpel (2004), pekar på betydelsen av, att man ibland behöver modifiera sina 
teknologiska ramar, för att förstå ny teknik. Enligt författaren beror det på två saker, hur 
man tar till sig ny teknik: 

1. vilken slags information man fått om produkten 
2. vilken slags utbildning man fått om produkten. 

Törpel (2004) betonar också vikten av, att användaren uppskattar premisserna eller 
syftet med teknologin, annars kommer hon/han inte att använda den på det mest 
effektiva sättet, därför är information och utbildning av största vikt, säger författaren. 
En respondent tyckte att om man är van vid ett program, då blir nya program och 
miljöer stressande. Några andra pekade på att det var dags för mer utbildning nu, gärna 
individanpassad, eftersom datakunskapsnivån är så olika inom organisationen och ska 
man börja använda några nya funktioner, då kommer alla att behöva mer utbildning, 
påpekade man. Lär man sig inte hur det fungerar, så är vilket system man än inför 
värdelöst, sa en respondent. 
 

7.6.1 Framtid 
Flera respondenter betonar att man inte har någon arbetsbeskrivning på institutet, utan 
alla har ett uppdrag och formar och utför det efter bästa förmåga och kompetens. Alla 
ser också mycket positivt på att forska på detta viset, tillsammans med likasinnade och 
på betald arbetstid, som en respondent uttryckte det, det är kreativt att jobba med ett 
gäng individualister, det är mysiga människor. En tanke med verksamheten är enligt en 
annan respondent, att samla, föra ihop folk och idéer. Detta skulle då enligt VD: s 
vision, ske på det virtuella kontoret, men för att detta ska bli möjligt, måste alla 
”innevånare” i det virtuella huset först modifiera sina teknologiska ramar (Törpel, 
2004).  
 

8 Diskussion 
 
8.1 Individuella användningsmönster 
Under den tid vi studerat, genom intervjuer och observationer, de anställdas attityder till 
och användning av VK vid FBDI, har vi tyckt oss märka, att skillnader i användning 
inte bara beror på utbildning och ålder, som de själva gärna pekar på, utan också viss 
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brist på intresse av att lära och ta till sig den nya tekniken. Detta kan i sin tur bero på 
”allmän” brist på intresse av ny teknologi över huvud taget, men det är knappast troligt, 
utan vi tror, att det också, dels beror på tidsbrist, dels på att flera av respondenterna 
använder sig av andra IT-system, som de redan är bekanta med i sina andra jobb (och på 
så sätt redan satt sina teknologiska ramar). De teknologiska ramar respondenterna redan 
har, skiljer sig åt så pass mycket, att det är svårt att skapa nya gemensamma ramar. Att 
ledningen inte tillräckligt markerat och ”kärleksfullt styrt” användningen av VK, till att 
vara det enda verktyget på FBDI, kan också vara en bidragande orsak till den låga 
användningen. Troligtvis är detta övergående, eftersom personalen själva efterfrågar 
individuellt behovsanpassad utbildning. Detta tyder trots allt på en vilja hos personalen 
att öka sitt användande av VK. Med bättre kunskap om VK, är det lättare att skaffa sig 
de gemensamma teknologiska ramar som behövs.  
 
8.2 Otydliga samarbetsstrukturer 
Ytterligare en orsak, som kan bidra till den låga användningen av VK, är de otydliga, 
för att inte säga onaturliga, samarbetsstrukturer som finns/kommer att finnas inom 
FBDI. Visionen är ju, att det hela skall fungera virtuellt. Dels mellan 
forskningsledare/personal inne på institutet, dels ut mot andra Universitet/Högskolor 
och FoU-enheter och dels ut mot olika projektgrupper ute hos medlemmarna och så 
småningom kanske t.o.m. mellan olika projektgrupper, som i sin tur skall dela 
information. Bara tanken kan verka avskräckande för den ovane användaren och 
medvetet eller omedvetet bidra till att bromsa användningen av VK. Projektgrupperna 
har inte kommit igång ordentligt ännu och det är kanske också delvis en anledning till 
att man fortfarande inte använder VK fullt ut, utan har kvar sina ”lösa förbindelser” i 
nätverksorganisationen. När projekten väl kommer igång, är det viktigt att man skapar 
en mer gemensam arbetsmetodik runt grupprogramvaran, vilket kräver förståelse i form 
av gemensamma teknologiska ramar. Ett öppet klimat, som det är på FBDI och den 
positiva attityden till fortbildning, ger en god förutsättning för att hitta detta.  
 
8.3 Brist i systemintegration 
När vi intervjuat och observerat respondenterna har det, som vi tidigare nämnt, 
framkommit, att man inte använder VK till att spara sina personliga och/eller sina 
projektdokument och rapporter, utan antingen använder man sin bärbara dator eller 
”dumpar in det på hårddisken”. Det är i princip bara officiella dokument, som läggs upp 
och sparas. Likaså tar man med sig sin bärbara dator, innehållande olika 
forskningsprojekt och liknande, till/från sina andra arbeten eller hemmet. Det kan på så 
sätt både bli systemkrockar och versionsförbistringar, för att man inte alltid vet var man 
sparat det senaste dokumentet. Ett annat problem är att säkerheten riskerar att bli 
åsidosatt, dels säkerheten gällande själva dokumentet, dels säkerheten med virusskydd 
och liknande. Eftersom respondenternas skepsis mot teknologin och VK i synnerhet, 
mycket grundar sig på okunskap, vilket de själva framhållit, planerar de ännu så länge 
för att inte använda VK. Trots det, kan man se en försiktig optimism bland personalen, 
till att det kanske så småningom kan komma något gott ut av det nya IKT-verktyget. 
Man håller på att modifiera sina teknologiska ramar (Törpel, 2004).  
 
8.4 Kunskapsbehov om teknik och verktyget 
Det man i dag använder VK till, är i princip antingen kommunikation eller lagring, men 
ingen på FBDI använder bara VK, utan antingen har man tillgång till något annat IT-
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system eller också har man sin egen bärbara dator och sin mail och bifogar filer. Under 
den tid som VK funnits på FBDI, har man haft både några gemensamma och några 
individuella informationstillfällen om VK, men alla har inte haft möjlighet att delta och 
som flera informanter sa, det var tillräckligt då, för man kunde inte ta till sig mer, men 
nu skulle man behöva utveckla den kunskap man har, för att bättre kunna använda 
verktyget fullt ut. Dessutom är det ju meningen, att man senare skall ”övertyga” de 
blivande projektgrupperna därute i verksamheterna om att använda VK och då måste 
man ju själv vara en duktig användare. Ljungberg (1994) pekar just på vikten av 
utbildning, men även på stöd från ledningen, för att på bästa sätt ta vara på fördelarna 
med produkten, så att användarna inte väljer bort den bara av den anledningen. Törpel 
(2004) pekar också på, att hur användaren tar till sig tekniken, beror på vilken slags 
information och vilken slags utbildning man fått om produkten. Ljungbergs teori stöds 
av att vi (författarna) märkt en ökad användning och vilja att använda VK, ju mer de lärt 
sig, bara på den korta tid vi utfört vårt examensarbete där.  
 
8.5 Organisationens mål 
Att inom det geografiska området Fyrbodal, främja forskning och utveckling mellan och 
inom verksamhetsområden. Eftersom FBDI består av flera ägare och sträcker sig över 
ett stort geografiskt område, är ett IT-system, där alla medlemmar och deras anställda 
skall kunna nå varandra och utbyta information, nödvändigt. Hur man praktiskt ska 
kunna lösa det, finns naturligtvis olika metoder för, men här har man valt att införskaffa 
VK och använda det. Målet är att starta samverkansprojekt mellan de olika 
medlemsorganisationerna, men även med externa samarbetspartners och då behövs det 
ett kommunikations- och fildelningsverktyg, som alla har tillgång till. Visionen är att 
detta virtuella verktyg skall fungera utifrån, som ett hus och genom ökad kunskap och 
forskning får man tillgång till olika nycklar. Det gäller emellertid att alla fått kunskap 
om vart nycklarna går, annars kommer man inte in och då faller hela systemet. Detta ger 
ledningen en chans, att själva ta fram huvudnyckeln och gå före och visa vägen.  
 
8.6 Behov av balans 
Underaspekter i Orlikowski och Gash (1993) teori Teknologiska ramar, Nature of 
Technology, Strategy of Technology och Technology in use, hävdar författarna 
interagerar och är överlappande. Dessutom tror de att de inte är oberoende.  
 
Våra tre aspekter, Organisation, Individ och Teknik, har vi hävdat tidigare är mycket 
lika Orlikowski och Gash (1993) underaspekter. Vi tror dock att aspekterna har ett 
starkare samband än Orlikowski och Gash (1993) vågat hävda. Vi tror att aspekterna har 
en inbördes balans. Med inbördes balans menar vi, att för att kunna nå en lyckad 
implementation och användning, behöver de tre delarna integreras så att de bildar en 
helhet. D.v.s. delarna behöver inte vara lika starka, utan om en del är svag, måste de 
andra två uppväga bristen och vara starkare. 
 

9 Slutsats 
Syftet var att undersöka vilka aspekter, som är särskilt viktiga att tänka på, för att få en 
lyckad implementation och användning av en grupprogramvara i omogna 
organisationer. Vi identifierade tre huvudaspekter, Organisation, Individ och Teknik, 
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som har stor betydelse för implementationen. Hur dessa delar samverkar blir vår 
hypotes, Behov av balans, som vi tror oss ha identifierat. För att kunna nå en lyckad 
implementation och användning, tror vi, att de tre delarna behöver integreras så att de 
bildar en helhet. Om en del är svag, måste de andra två uppväga bristen och vara 
starkare, för att bilda denna balans. Huvudaspekternas delar kan bäst beskrivas av de 
punkter (rubriker), som togs upp i diskussionsavsnittet och som hör samman med våra 
huvudaspekter på följande sätt:   
 

• Organisation 
o Organisationens mål (gemensam målinriktning, styrning) 
o Otydliga samarbetsstrukturer (onaturliga, lösa förbindelser, 

nätverksorganisationer) 
 

• Individ 
o Individuella användningsmönster (låg användningseffekt av VK) 
o Kunskapsbehov om teknik och verktyget (nödvändigheter för 

användning) 
 

• Teknik 
o Brist i systemintegration (kompatibiliteten, intuitivitet, funktionalitet) 

 
Hypotesen Behov av balans vore intressant att få prövad, antingen genom egen eller 
andras fortsatta forskning. 
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