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ABSTRACT 
 
Projects is much about people and how they cooperate. An 
obstacle for the cooperation can be the geographical distance 
between the members of the project. The computers entrance 
into the workplaces of today has made it possible to cooperate 
despite the geographical distance. Based on the result from a 
case study performed at the project LänsstyrelseAkademien, we 
will answer the question: Which factors influence the choice of 
computersupported means of communication in distributed 
projects? After examined the qualitative interviews we came up 
with the result that the factor that first and foremost influence 
the choice of computersupported means of communication is 
the kind of task which will be carried out. The choice depends 
also among other things on how well established relation you 
have to each other, the degree of technical knowledge and the 
individual experience of computers. 
 
 

ABSTRAKT 
 
Projekt handlar mycket om människor och hur de samarbetar. 
Ett hinder för att samarbetet ska fungera kan vara det 
geografiska avståndet mellan projektets medlemmar. 
Datorernas intåg på dagens arbetsplatser har gjort det möjligt 
att samarbeta trots att man är geografiskt åtskilda. Baserad på 
resultatet från en fallstudie gjord på projektet 
LänsstyrelseAkademien svarar vi på frågan: Vilka faktorer 
påverkar valet av datorstött kommunikationsmedel i 
distribuerade projekt?  Efter genomgångna kvalitativa intervjuer 
kom vi fram till resultatet att det som främst påverkar val av 
kommunikationsmedel är den arbetsuppgift som ska utföras. 
Dessutom beror det bl.a. på hur väl etablerad relation man har 
till varandra, graden av tekniskt kunnande och datorvana hos 
individen.  
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1 INTRODUKTION 
 
Projekt är något som är ganska oförutsägbart trots god 
planering. Eftersom saker ofta sker parallellt är det viktigt med 
samordning, flexibilitet och samarbetsförmåga. Projekt handlar 
mycket om människor och deras relationer. Ett lyckat 
genomförande av ett projekt handlar i mångt och mycket om 
tydlig kommunikation. [Nordberg 2000, s.20 & s.34] 
 
Enligt Lindström-Myregård [1996, s.7] anser de flesta 
projektmedlemmar att det som gör att man stöter på problem i 
ett projekt är �brister i samarbetet�. Just samarbete är en av de 
saker som det ställs krav på när man arbetar i projekt.  
Något som kan vara ett hinder i projektarbete, är det ofta 
förekommande geografiska avståndet mellan olika 
projektmedlemmar. Med datorernas numera obligatoriska 
existens på våra arbetsplatser har det blivit möjligt att 
samarbeta från geografiskt skilda platser. Om man inför något 
slags samarbetsprogram kan detta underlätta [Bakhtiari 1998]. 
 
Ett kommunikationssystem kan bildas med hjälp av CSCW, som 
står för Computer Supported Cooperative Work. Det svenska 
uttrycket man brukar använda för detta är datorstöd för 
samarbete. Datorstött samarbete handlar om hur människor 
arbetar tillsammans i en grupp, vad de behöver för att kunna 
samarbeta samt hur datorer och olika kommunikationsverktyg 
kan utvecklas för att stödja gruppen och de olika uppgifter de 
har blivit tilldelade.  
Kommunikationsverktyg som man använder sig av är e-post, 
delade databaser, olika slags konferenser, kalender, elektronisk 
anslagstavla, forum o.s.v. [Bakhtiari 1998]. 
 
Viktiga huvudområden i CSCW är kommunikation, samarbete 
och koordination. Möjligheterna med datorstött samarbete är 
många, men de viktigaste är distans i tid och rum. [Groth] 
 
Den forskning vi tagit del av inom ämnet CSCW visar på att 
man fokuserat mycket av sin forskning på själva 
implementeringen av grupprogram. Till exempel har Orlikowski 
studerat vad som händer i en specifik miljö när teknologin 
introduceras. Undersökningen som redovisas i rapporten 
Learning from notes [Orlikowski 1992] pekar här på svårigheter 
med implementeringen av programvaran. Där tar hon fram hur 
människors tidigare förståelse för teknik påverkar hur de ser på 
den nya tekniken. Själva implementerings-strategin, med 
väldigt lite utbildning och organisationens kultur, en väldigt 
individualistisk miljö, påverkar användandet av 
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grupprogramvaran. Orlikowski tar upp hur systemet används för 
att stödja individuell produktivitet och inte gruppens 
produktivitet som var meningen.  
Även själva programvarorna har utvärderats i hög grad. Det vi 
saknade är forskning som visar hur samarbetet fungerar med 
hjälp av tekniken i distribuerade projekt. Därför har vår 
forskning fokuserats på att visa hur datorstött samarbete 
fungerar i en projektgrupp där medlemmarna är geografiskt 
spridda inom sin egen organisation. Dessutom samarbetar de 
med en annan organisation i detta projekt som även de befinner 
sig på en annan geografisk plats.  
 
Valet av att undersöka en projektgrupp gjorde vi för att deras 
gemensamma projekt ställer stora krav på samarbete. 
Projektarbetsformen är något som vi tror kommer öka och som 
vi troligen kommer att komma i kontakt med i framtidens 
arbetsliv. Därför är det intressant för oss att få en inblick i hur 
tekniken kan främja ett nära samarbete trots att man eventuellt 
befinner sig på skilda platser och vid olika tid.  
 
I kapitel två presenteras den metodiska ansatsen. Kapitel tre 
tar upp teorin som består av projektarbete, CSCW och relaterad 
forskning. I kapitel fyra får man en bakgrund till den miljö där 
undersökningen genomförts. Det femte kapitlet redovisar 
resultatet och analysen av det material som samlats in. I kapitel 
sex kommer diskussionen av resultat och analys i förhållande till 
teorin, för att sedan komma fram till en slutsats i kapitel sju. I 
kapitel åtta talar vi om hur man kan forska vidare inom detta 
område. 
 
 
1.1 FRÅGESTÄLLNING & SYFTE 
 
Vi har valt att göra en fallstudie inom en väl avgränsad 
projektgrupp. Projektet vi har valt att undersöka var 
LänsstyrelseAkademien inom organisationen Länsstyrelsen. 
Projektet LänsstyrelseAkademien har pågått i ett år och är ett 
samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Vi valde att undersöka 
ett projektarbete där medlemmarna befinner sig på olika 
platser. Det är tydligt att de behöver ta hjälp av något slags 
kommunikationsmedel i sitt samarbete. 
 
Dessa val gjordes för att besvara vår frågeställning: Vilka 
faktorer påverkar valet av datorstött kommunikationsmedel i 
distribuerade projekt? 
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Syftet med denna rapport är att visa hur kommunikationen sker 
inom projektet LänsstyrelseAkademien. Eventuellt kan den  
påverka de två organisationerna att se över och utveckla sina 
kommunikationsmöjligheter.  
 
 

2 METOD 
 
2.1 INSAMLING 
 
Vi har avgränsat oss till att undersöka en projektgrupp som 
befinner sig på geografiskt skilda håll. Vi har begränsat oss till 
att bara ta upp de kommunikationsmedel som använts inom 
projektet. 
 
För att bli insatta i problemområdet och för att skapa ett 
relevant frågeformulär har vi tagit del av tidigare forskning som 
gjorts i ämnet. Vi har gjort en litteraturstudie som omfattat 
litteratursökning av böcker, artiklar och tidsskrifter på 
biblioteket vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla och i Göteborg. 
Vi har även gjort sökningar på Internet via sökmotorer såsom 
Google, Yahoo, Lycos och Webbrain. Där har vi använt oss av 
söksträngar såsom cscw, orlikowski, lotus notes, learning from 
notes, abstract, datorstöd, grupprogram,  projektarbete, 
projekt, faser, IT, Sauter, länsstyrelsen, hierarki, groupware, 
förklaring, fakta, computer supported cooperative work m.fl. 
Dessa ord har vi satt ihop i olika kombinationer och i olika 
former (böjningar, ändelser o.s.v.) vid sökningarna på de olika 
sökmotorerna.  
 
Vi har valt att göra en fallstudie då vi tror att det kommer att 
leda till att vi kommer få en bra kunskap i hur användningen 
fungerar. Fallstudier är lämpliga för att på djupet studera en 
avgränsad del av ett problem [Bell 2000, s.16]. Eftersom vi inte 
kommer att påverka något, utan bara observera hur det går till 
anser vi att en fallstudie är det som bäst överensstämmer med 
vårt kunskapsmål. Nackdelen med valet av vår metod är att det 
inte är 100-procentigt säkert att vi får ut den information som 
vi vill ha. Eftersom man i en fallstudie inriktar sig på att studera 
en händelse/företeelse så kan det vara svårt att generalisera 
det resultat man får fram [Bell 2000, s.17]. Ett ensamt fall kan 
ju inte representera verkligheten fullt ut. Man måste alltså vara 
försiktig med de slutsatser man drar från det enstaka fallet. Det 
kan vara saker som är specifika för just det fall man 
undersöker. [Ejvegård 1993,s.31]  
Vid den fallstudie som vi gjort under projektets gång använde vi 
oss främst av intervjuer för att samla information.  
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Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer vilka, enligt Trost 
[1997, s.7], utmärker sig genom att man ställer enkla och raka 
frågor, på dessa frågor får man sedan innehållsrika svar. Innan 
intervjuerna satte vi upp en frågemall som vi utgick från. Valet 
att använda sig av en frågemall grundade sig på att vi ville vara 
säkra på att få svar på det vi var ute efter. Frågorna var 
indelade i olika teman, vilka var allmänna frågor, 
dokumentation, kommunikation och IT-användande. Vi började 
intervjuerna med några informella frågor som var lätta att 
besvara t ex �Vad heter du?� och �Vilka är dina 
arbetsuppgifter?�. Vilket Mc Cracken [1988] anser är viktigt för 
att skapa en avslappnad atmosfär. Frågorna var �öppna� så att 
vi inte skulle styra respondenterna, vilket skulle kunna påverka 
deras svar. Vi avslutade intervjun med att fråga respondenten 
om personen ifråga ville vara anonym. 
 
Urvalet av personer gjordes av projektledaren som gav oss 
namn och kontaktinformation till de som vi kunde intervjua. De 
intervjuade var personer som ingår i ett och samma projekt. 
Antalet respondenter uppgick till fem stycken. Det var 
projektledaren som jobbar på Länsstyrelsen i Vänersborg, bitr. 
projektledare som också jobbar på Länsstyrelsen i Vänersborg. 
Två respondenter jobbar på HTU, en av dem är med i 
utvärderingsgruppen och en är med i projektgruppen. Den sista 
respondenten är med i styrgruppen och jobbar på Länsstyrelsen 
i Göteborg. Dessa intervjuer varade från ca 30-60 minuter. 
För att få en bakgrund till vad det är för arbetsplats, vilken 
organisationskultur de har, vad de gör o.s.v. så valde vi att 
intervjua en person från Länsstyrelsen i Vänersborg om detta. 
Denna intervju var lite längre än de andra och varade i ca 90 
min. De andra som intervjuades fick också en del av dessa 
frågor. Detta för att se om svaren stämde överens, så att det 
inte bara var en persons åsikt vi fick fram, utan en gemensam 
syn på verksamheten.  
 
Att vi valde en intervjumetod med kategoriserade öppna frågor 
berodde på att vi ville få fram kvalitativ data som skulle ge oss 
en djupare förståelse över problemområdet. Öppna frågor gör 
att respondenterna själva kan uttrycka vad de tycker med egna 
ord utan att känna sig styrda. Eftersom svaren på frågorna 
kunde bli långa tyckte vi att personliga intervjuer var den bästa 
metoden för att få den utförliga information vi ville ha. Hade vi 
istället valt enkäter kunde det ha medfört att respondenterna 
inte hade förstått frågan och därigenom inte svarat, inte orkat 
eller haft tid att ge ett långt svar. Vid de personliga intervjuerna 
kunde vi vid eventuella frågetecken omformulera frågorna så 
respondenten förstod vad det var som efterfrågades. Dessutom 
kunde vi utveckla nya frågor utifrån vad respondenten svarade 
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och även be dem utveckla något svar om vi inte riktigt förstod 
vad de menade. För att inte missa något svar eller någon viktig 
detalj och därmed helt och hållet kunna koncentrera oss på vad 
respondenten sa, bandades intervjuerna. Två intervjuer 
spelades in med bandspelare och de övriga med videokamera, 
detta för att det då inte fanns någon bandspelare att tillgå. En 
av intervjuerna utfördes med hjälp av videokonferens medan de 
andra genomfördes på respektive respondents arbetsplats. 
Videokonferensen genomfördes i HTU:s lokaler i Uddevalla mot 
Länsstyrelsens kontor i Göteborg.  
 
Under ett besök på Länsstyrelsen i Vänersborg där vi 
intervjuade projektledaren, visade han oss Länsstyrelsens 
grupprogram. Vi fick en inblick i hur det används och framförallt 
hur man har använt det inom Länsstyrelsen i projektet 
LänsstyrelseAkademien. Ett antal skärmbilder togs på 
programmets olika funktioner och en del redovisas i denna 
rapport för att illustrera den miljön. Vi har även fått en 
skärmbild på det grupprogram som används inom HTU, detta 
fick vi av en anställd där som också visade oss en del av det 
programmets funktioner. Detta redovisas också längre fram i 
rapporten. 
 
 
2.2 BEARBETNING 
 
Efter varje intervju lyssnade vi på det inspelade bandet och 
skrev ner intervjun som sparades i Word-dokument. 
Dokumentet skrevs även ut för att ha ännu en kopia ifall vi av 
någon anledning skulle bli av med materialet. Allt skrivet 
material såsom intervjuer och  rapportutkast sparas även på 
disketter, DIP-servern (en server för de som läser Digital 
Informations Produktion) och i mån av plats, på våra personliga 
konton i skolans (HTU:s) datanät.  
 
Intervjuerna har vi gått igenom för att försöka se likheter och 
olikheter i respondenternas svar. Efter att ha redovisat detta i 
resultatet gick vi vidare till att analysera vad det kunde finnas 
för anledningar till resultatet. Därefter jämförde vi det vi 
kommit fram till i vår undersökning med den teori som fanns 
inom området.  
Skärmbilderna vi fått har i viss mån bearbetats för att få plats i 
rapporten. Då det är svårt att se vad bilden föreställer har vi 
förstorat upp en liten del av bilden och lagt den nedanför 
originalbilden i rapporten.  
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3 TEORI 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa teori inom områdena 
projektarbete och Computer Supported Cooperative Work 
(CSCW). Den teori vi valt att ta upp är relevant för det område 
vi har undersökt. Teorin kommer att hjälpa oss att analysera 
det resultat vi fått fram i vår undersökning. 
 
 
3.1 PROJEKTARBETE 
 
3.1.1 Olika faser i projekt 
Efter att ha studerat litteratur inom området projektarbete så 
kan man konstatera att antalet faser och vad de kallas är 
beroende av vilken bok man läser. Det vill säga att de olika 
författarna har skilda uppfattningar om vilka faser som ingår 
och vad de bör kallas. Man kan dock se likheterna och de ska vi 
försöka sammanfatta här.  
 
Idéfasen � Projektet tar sin början med en idé. Denna idé är det 
meningen att man ska försöka utvärdera och komma fram till 
om den är genomförbar. [Stenson & Wiraeus 2001, s.95] [Lööw 
2001, s19] 
För att besluta om att gå vidare med idén till en förstudie måste 
idén vara intressant för verksamheten [Hagberg & Ljung 2000, 
s.52]. 
 
Förstudie � Under denna fas ska idén tolkas, analyseras och 
utvecklas [Hagberg & Ljung 2000, s.65]. Det handlar om att 
samla information, analysera den för att bearbeta den och dra 
slutsatser utifrån det man får fram. Arbetsmomenten i 
förstudien är: Informationsinsamling inom företaget, 
litteratursökning, marknadsstudier, idéinventering och 
bedömning, lönsamhetsanalys, riskanalys och slutrapport med 
rekommendationer. [Larsson 1997, s.51] 
I förstudien handlar det om att skapa ett beslutsunderlag för 
planeringen av projektet och i vissa fall genomförs därför 
pilotprojekt [Hagberg & Ljung 2000, s.63] [Lööw 2001, s.48]. 
Förstudien ska undersöka vilka möjligheter man har att 
genomföra projektet [Lööw 2001, s.49] [Larsson 1997, s.50]. 
Det är i förstudien man tar beslut om man ska gå vidare och 
starta själva projektet [Larsson 1997, s.50] [Hagberg & Ljung 
2000,  s.71]. 
 
Startfas - I startfasen träffas projektgruppen och arbetar fram 
vad som ska göras. Mål och tidsplan tas fram, tänkbara hinder 
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och problem kartläggs och resursbehovet inventeras. [Larsson 
1997, s.56] 
Det är viktigt att veta vad målet är med projektet innan man 
börjar fundera på vilka medel och metoder som ska användas 
för att nå målet. [Stenson & Wiraeus 2001, s.33] 
Man gör en avstämning av projektplanen och eventuellt 
förtydligar planer och administrations- och ansvarsfrågor och 
ser till så alla fått den information de behöver [Lööw 2001,  
s.82].  
Startfasen innebär att gå från en idé till att den formuleras till 
en arbetsuppgift med tydliga mål. [Stenson & Wiraeus 2001, 
s47] 
 
Genomförandefas � Genomförande innebär att projektet rent 
praktiskt genomförs t.ex. genom att bygga, skapa, samla eller 
vad projektet går ut på [Stenson & Wiraeus 2001, s117]. 
 
Slutfas - Syftet är att undersöka i vilken grad projektmålen har 
infriats [Hagberg & Ljung 2000, s.199]. 
När målet uppnåtts ska resultaten överlämnas och projektet ska 
avvecklas. Man avslutar det med att skriva en slutrapport som 
ska dokumentera erfarenheter som man kan använda sig av i 
framtiden. Så slipper man förhoppningsvis göra om samma 
misstag. [Larsson 1997, s.45] [Hagberg & Ljung 2000, s.203] 
[Lööw 2001, s. 99] [Stenson & Wiraeus 2001, s. 139]  
Med detta dokument som underlag bestämmer beställaren om 
projektet är klart eller inte [Hagberg & Ljung 2000, s.203]. 
 
 
3.2 CSCW 
 
Termen Computer Supported Cooperative Work (CSCW) föddes 
under en workshop 1984 med 34 inbjudna personer som hölls 
av Irene Grief och Paul Cashman. Workshopen handlade om hur 
utvecklandet av datorsystem ska hjälpa människor i deras 
arbete. Det var när Grief och Cashman skulle beskriva kärnan i 
denna workshop som termen CSCW uppkom.  
[Bannon & Hughes, 1993] 
Idag används ibland ordet Collaborative i stället för Cooperative 
i CSCW. Enligt Prismas engelska ordbok står Collaborative för 
samarbete och Cooperative betyder samarbetsvillig eller 
samverkande. Med andra ord spelar det ingen roll vilken 
definition man använder då betydelserna av orden är så 
snarlika. CSCW betyder på svenska datorstött samarbete. 
CSCW är en samlingsbeteckning för den vetenskapliga gren 
vars uppdrag är att utveckla och ta fram Groupware och dess 
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applikationer1 (t.ex grupprogram). Groupware består av en 
samling produkter som utvecklats för att stödja människors 
gemensamma arbete. Det innebär i det hela den mjuk- och 
hårdvara som i grupper förstärker och stödjer deras samarbete. 
I en organisation är inte syftet med Groupware och dess 
applikationer att ersätta mänsklig interaktion utan skall istället 
användas som ett verktyg eller en förlängning för att öka 
samarbetet. [Pettersson & Sjöqvist 1998] 
  
Grupprogram är en teknologi designad för att underlätta arbetet 
för grupper. Denna teknologi kan användas för att 
kommunicera, samarbeta, koordinera, lösa problem, konkurrera 
eller förhandla. Traditionella teknologier såsom telefonen 
kvalificerar sig som grupprogram men termen används oftast till 
att syfta till en speciell klass av teknologier som härrör till 
moderna datanätverk, såsom: e-post, nyhetsgrupper, video 
eller chatt (prata över nätet). [Brinck 1998]  
Till kategorin grupprogram hör vissa e-postprogram, 
kalenderprogram, dokumentadministrationsprogram, 
databashanterare m.m. Exempel på grupprogram är First Class, 
Lotus Notes och Microsoft Exchange. [Svenska 
datatermgruppen] 

                                   
1 Tillämpningsprogram, datorprogram som utnyttjas direkt av brukaren, till 
skillnad från systemprogram. Källa: Nationalencyklopedin 
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CSCW-system kategoriseras ofta efter tid/plats matrisen. 
 
 
 One meeting site Multiple meeting sites 
 (same places) (different place) 
 ______________________________________________
  
 
Synchronous Face to Face Interactions Remote Interactions 
communication Public computer displays Shared view desktop 
(same time)  conferencing systems 
 Electronic meeting rooms  
  Desktop conferencing with
 Group decision support systems collaborative editors  
  
  Video conferencing 
 
  Media spaces 
 
 
Asynchronous Ongoing Tasks Communication and Coordination 
communications   
(different times) Team rooms Vanilla e-mail 
   
 Group displays Asynchronous conferencing, 
  bulletin boards 
 Shift work groupware 
  Structured messaging systems 
 Project management  
  Workflow management 
 
  Version control 
 
  Meeting schedulers 
 
  Coperative hypertext, 
  Organizational memory 
 ______________________________________________ 

 
Figur 1: Baecker et al. 1995, s.742 

 
 
3.2.1 Synkrona grupprogram 
Synkrona grupprogram är mjukvara som hjälper en grupp av 
individer att utföra en uppgift så som att ta beslut, planera, 
strukturera förslag och skriva dokument. Det synkrona 
grupprogrammet stödjer personer som jobbar tillsammans vid 
samma tid. [Baecker et al. 1995, s.745] 

Exempel på synkrona grupprogram är: Desktop Conferencing 
systems, som är applikationer som delas av ett antal datorer 
där man kan skriva eller rita i samma dokument, elektroniska 
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mötes- och beslutsrum så som stödsystem för gruppbeslut. 
[Baecker et al. 1995, s.745] 

 
 
3.2.2 Asynkrona grupprogram 
Asynkrona grupprogram stödjer kommunikation och 
problemlösning bland grupper av individer som medverkar vid 
olika tidpunkter och ofta också är geografiskt utspridda 
[Baecker et al. 1995, s.743]. 

 
Exempel på asynkrona grupprogram är e-post, anslagstavlor 
och asynkrona konferenser. Där elektronisk post är den mest 
framgångsrika formen av grupprogram [Baecker et al. 1995, 
s.743]. 
 
 
3.3 SAMARBETE 
 
Termen samarbete är den vanligaste benämningen när ett antal 
personer arbetar tillsammans för att producera en produkt eller 
en tjänst. Detta i kontrast till att ett samarbete begränsas av en 
formell organisation. En samarbetsprocess kan alltså involvera 
aktörer från olika organisationer på olika platser. 
[Bannon 1991] 
 

Att samarbeta förutsätter att ett antal personer 
har en gemensam uppgift formulerad samt 
formulerat målet för samarbetet och att de i olika 
hög grad har planerat utförandet. 
[Lenman et al 1999] 

 
Man har funnit två viktiga dimensioner som är av stor betydelse 
för begreppet samarbete. Dessa är samarbetets form samt den 
geografiska dimensionen. För datorstött samarbete är de här 
två speciellt relevanta. 
Den ena dimensionen, den geografiska, tar hänsyn till att 
samarbetet kan spridas ut i olika hög grad. 
Dimensionen om samarbete beror på vilka stödsystem för 
samarbete gruppen använder och hur synkront personerna i 
gruppen samarbetar. Synkront samarbete kräver inte att alla 
personer i gruppen behöver vara fysiskt på samma geografiska 
plats men kräver emellertid interaktion och närvaro av alla 
samarbetande. Asynkront samarbete innebär att de 
samarbetande gruppmedlemmarna ej behöver närvara (fysiskt) 
och inte heller interagera samtidigt. [Lenman et al 1999] 
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Graden av medvetenhetskänslan �awareness� har man inom 
CSCW länge identifierat som en viktig aspekt för samarbete. 
Man använder begreppet i diskussionen om hur väl informerad 
användaren är om vad som pågår hos de personer som 
användaren samarbetar med. På de arbetsplatser där de 
deltagare som samarbetar befinner sig på samma geografiska 
plats, har man en mycket stor medvetenhet om vilka 
arbetskamraternas pågående uppgifter är. 
Vid fokuserat samarbete för att lösa en uppgift och där 
deltagarna jobbar nära tillsammans är medvetenhetskänslan 
hög. Detta beror på att deltagarna i gruppen får mycket 
information t. ex status i arbetsprocessen. Uppdelat arbete där 
man utför deluppgifter inom ett projekt ger en lägre grad av 
medvetenhet. [Kraut se Lenman et al 1999] 
 

Olika Groupware-system har utvecklats i syfte att 
stödja medvetenhetskänslan på olika nivåer vid 
distribuerat arbete. [Lenman et al 1999]  

 
Gaver [1991] presenterar en enkel modell innehållande fyra 
olika steg i samarbete. Den lägsta nivån, allmän kännedom  
representerar en delad kännedom om vilka som deltager i 
projektet och vad de gör. Det kan också sträcka sig till att 
inkludera kännedom om en specifik person är tillgänglig för 
interaktion eller inte och vilken typ av uppgift personen håller 
på med för tillfället. Nästa nivå, slumpmässig kommunikation 
innebär en informell och oplanerad kommunikation mellan två 
eller flera personer, där utbyte av erfarenheter och idéer leder 
till en framgångsrik process. Nästa nivå arbetsfördelning, 
innebär att arbetsuppgifterna är uppdelade i gruppen men att 
man arbetar mot ett gemensamt mål och av den anledningen 
samarbetar. Fokuserat samarbete, är när arbetsgruppen jobbar 
intensivt tillsammans t.ex. brainstormingmöten i en gemensam 
uppgift. [Magnusson & Svensson 2000] 
 
Mellan de här olika nivåerna pendlar arbetsgruppens 
medlemmar, även inom ett och samma projekt då graden av 
aktivitet och engagemang kan variera utmed projektet och 
beroende på vilken arbetsuppgift man har i projektet. 
[Gaver 1991 se Östlund 2000] 
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Figur 2: Grad av engagemang, omarbetning av Gavers modell [1991] 

 
 
3.3.1 Kommunikation 
Kommunikation kan definieras på olika sätt: 
• Ett utbyte eller utväxling av information 
• Utbyte av mening eller betydelse 
 
Sättet som vi kommunicerar på beror på flera saker: 
• Vilken typ av medium och språk 
• Kultur och kontext  
[Häggstrand 2000] 
 

 
Figur 3: Mening och betydelse skapas i möte mellan  

tre hörn [Häggstrand 2000] 
 
För att kommunikation ska ske så måste en signal, meddelande, 
mening e.t.c överföras mellan två eller flera parter. Både 
sändaren och mottagaren måste dela en gemensam kod så att 
innehållet i informationen kan tydas korrekt. [Häggstrand 2000] 
 
Enligt McGrath [McGrath 1994 se Lenman et al 1999] så kan 
man se ett samband mellan graden av uppgiftens komplexitet, 
på vilket sätt som kommunikationen sker, hur uppgiften löses 
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samt hur resultatet ser ut. Man delar upp 
kommunikationssätten i olika modaliteter2, en fattig och en rik. 
Fattiga modaliteter är kommunikationsmedel såsom text (e-
post) och audio (telefonkonferens). Med rik modalitet avser 
man oftast fysiska möten �face-to-face� men även 
videokonferenser. När man ska lösa en uppgift via en fattig 
modalitet så sker det oftast mer enligt givna regler. Om det inte 
finns några givna regler så är risken större att 
kommunikationsprocessen misslyckas. Den fattiga modaliteten 
gör att människor i högre omfattning avstår från att 
kompromissa och förhandla. Om problemlösningen sker via en 
rik modalitet är möjligheterna större att personerna hittar 
lösningar på komplexa problem. [Lenman et al 1999] 
 
 
3.3.2 Koordinering 
Den tvärvetenskapliga studien om koordination, fokuserar i 
stort sett på hur människor samarbetar nu och om hur de 
eventuellt kommer att samarbeta annorlunda med den nya 
informationsteknologin. [Malone & Crowston 1990] 

 
Coordination is one of the main mechanisms 
observed in cooperation. It allows not only 
cooperation to happen, but also to be efficient 
and reliable, through ensuring the consistency 
and the appropriate sequences of sub-
tasks.[Rognin 1997] 

 
Den snabba spridningen av datorer och datornätverk har gett 
ett stort antal människor möjlighet att använda datorer, inte 
bara till att arbeta individuellt utan också till att hjälpa till att 
koordinera deras gemensamma arbete. [Rognin 1997] 
  
Att koordinationen brister i en arbetsuppgift i en 
samarbetsgrupp kan bero på att det uppstår konflikter. Det är 
när en samarbetsgrupp är väl koordinerad och 
gruppmedlemmarnas olika arbetsuppgifter stämmer väl överens 
med varandras i ett utvecklingsförlopp, som samarbetet verkar 
fungera utan motsättningar. [Lenman et al 1999] 
 

                                   
2 Modaliteter, dvs. våra 5 sinnen som vi inhämtar information och upplever 
världen genom. Källa: Fredrik Haglund 1998 
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3.3.3 Datorstött samarbete 
Groupware är system som stöder kommunikation, samarbete 
och koordination. Dessa funktioner kan indelas i ett schema   
(se figur 4) utifrån vilka krav de uppfyller om kommunikation, 
samarbete i grupp och koordination. [Sauter et al 1995] 
 

 
Figur 4: Klassificering av groupware-system i systemklasser utifrån i hur hög 

grad de stödjer kommunikation, koordinering och samarbete [Sauter et al 
1994, omarbetning av Janfer 1995]. 

 
Kommunikationssystem: Typiska  groupware som fokuserar på 
datorstödd kommunikation är meddelandesystemen (e-post, 
röst-brevlåda, video-meddelanden) och konferenssystem 
(dator-audio-video konferenser). Gemensamt för dessa 
gruppsystem är att de individer som kommunicerar är åtskilda 
antingen i tid och/eller geografiskt. [Sauter et al 1995] 
 
Styrning av arbetsflöden: Groupware som vi placerar i 
systemklassen, Styrning av arbetsflöden, har prioriteten att 
stödja koordinering av funktioner (arbetsuppgifter). De 
funktioner (arbetsuppgifter) som ska koordineras beror på 
organisationens struktur och har specificerats med hjälp av 
processdefinieringsverktyg. Samordningsverktyg ska göra det 
möjligt för medverkande i arbetsflödet att få information 
angående olika aspekter av processen. Tillämpningsområden för 
denna typ av teknik är grupparbeten som är välstrukturerade 
och som är ofta återkommande (ex. kundorderhantering). 
[Sauter et al 1995] 
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Delade informationsytor: Teknik som t.ex. elektroniska rittavlor 
gör det möjligt att kommunicera "implicit" (underförstått) med 
många personer. Sådan kommunikation kan realiseras genom 
vilken delad informationsyta som helst. Denna typ av system 
kan fungera både som kommunikationsverktyg (elektroniska 
rittavlor) och som verktyg för koordination och samarbete (i fall 
av delat system för projektledning eller gruppkalendrar). 
[Sauter et al 1995] 
  
Datorstött grupparbete: Inom detta område finner man arbete 
med komplexa uppgifter vilka har medel eller låg frekvens av 
återkommande, och vilka kräver hög grad av samarbete i 
grupp. Fokus ligger inom detta område på stöd för 
samarbetsprocesser, vilket innebär målinriktat samarbete i 
grupp. Exempel på groupware är elektroniska system för 
möten, för beslutsstöd, för planering och delade arbetsytor 
(t.ex. rita samtidigt). [Sauter et al 1995] 
 
 
3.3.4 Olika kommunikationsmedel 
Vi kommer i detta avsnitt att ta upp för- och nackdelar med de 
olika kommunikationsmedlen e-post, tele- och videokonferens. 
 
Oavsett hur bra programvaror som kan utvecklas får man inte 
glömma bort hur viktig den personliga kontakten är för en 
projektgrupp och dess medlemmar. Förtroendet byggs upp 
mellan projektmedlemmarna genom personliga möten och 
telefonkontakt. Genom dessa möten får man en djupare bild av 
personen och kan lättare tyda dess koder i framtida kontakter. 
[Broo, Johansson & Pettersson 2001] 
 
Telefonkonferens har de fördelar att det är lätt att komma i 
kontakt med människor var de än befinner sig och att det inte 
kräver någon avancerad utrustning, endast telefon. Det är 
ekonomiskt effektivt om man räknar på kostnader som resandet 
till och från möten innebär. Det är även tekniskt lättare att 
använda än videokonferens. 
Telefonkonferensens brister är att man inte får den viktiga 
�face-to-face� kontakten som är av stor betydelse för ett bra 
samarbete. Det krävs oftast personliga möten för att etablera 
ett förtroende mellan deltagarna. Det viktiga kroppsspråket 
faller också bort och ses som ett stort problem. 
Telefonkonferenser passar bäst för information och 
avrapporteringsmöten då telekonferens inte främjar 
kreativiteten, då spontanitet och improvisationer ej stöds. 
Telekonferens kan även vara tröttsamt i längden om det inte 
finns en bra högtalare. Att använda headset är det som 
fungerar bäst. [Lenman et al 1999] 
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Videokonferensens fördelar är att det är ekonomiskt och 
tidsbesparande. Man kan minska på resor till och från möten 
och ersätta dessa möten med en videokonferens från den egna 
organisationen i stället. Man får med det visuella som man i 
telekonferenser går miste om. 
Nackdelarna är att det fortfarande är relativt ovanligt med 
videokonferenser och likt annan teknikintroduktion är många 
människor skeptiskt inställda till nya medier. Det kan även ha 
en psykologisk negativ effekt då det kan finnas en obehaglig 
känsla att se sig själv på TV. Tekniska problem med att 
utrustningen inte fungerar kan även förekomma. Ett annat 
hinder som kan vara svårt att överbrygga är att företags 
organisationer hittills i stort sett är uppbyggda för att vi skall 
resa mellan olika möten. [Vägverket] 
 
För många människor verkar det som att e-post är det 
tydligaste exemplet på ett grupprogram som har haft ett tydligt 
genombrott på arbetsplatsen. Att ha möjligheten att sända 
elektroniska meddelanden till människor sammankopplade 
antingen genom ett lokalt nätverk eller ett nätverk världen runt, 
har uppenbarligen givit nya möjligheter för nya 
samarbetsformer som varit otänkbara tidigare. Även i 
byggnader där människor kan kommunicera �face-to-face�, ger 
e-post stora möjligheter för kommunikation och samarbete. 
Vissa anser att e-post egentligen är den enda CSCW- 
applikationen som har blivit accepterad och klart lyckats på 
marknaden. 
[Bannon & Hughes 1992] 
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3.4 RELATERAD FORSKNING 
 
Orlikowski [1992] tar i sin rapport Learning from notes upp två 
saker i organisationen som påverkar hur den nya teknologin tas 
emot och används. Dessa två saker är personalens mentala 
modeller och organisationens struktur och kultur som t.ex. 
policies, normer och belöningssystem. Kognitiva element är de 
mentala modeller eller referensramar som individen har om 
världen, deras organisation, deras arbetsuppgifter, teknologi 
m.m. Dessa ramar är individuella men många antaganden och 
värderingar som utgör dessa ramar delas med andra. Att 
ramarna delas av flera beror på utbildnings- och yrkesbakgrund, 
arbetserfarenhet och annan interaktion med andra människor. 
När människor konfronteras med ny teknologi försöker de förstå 
den med utgångspunkt i den nuvarande kunskap de besitter om 
teknologi. Om den nya teknologin är väldigt annorlunda kan 
individens mentala modell vara olämplig. Deras existerande 
teknologiska referensramar måste förnyas för att förstå eller för 
att använda den nya teknologin effektivt.  
Användare ändrar sitt teknologiska ramverk med hjälp av 
influenser från vilken sorts produktinformation och mängden 
sådan information de får. Det som också påverkar användarnas 
ramverk är vilken slags utbildning de får om produkten.    
 
Förstår människor inte hur den nya tekniken kan användas, vad 
den kan förbättra, så är risken stor att de vägrar använda den, 
eller inte använder den på ett lämpligt sätt i sitt arbete. Risken 
vid användandet av Groupware är att man inte ser möjligheten 
att samarbeta med andra utan använder det som ett 
�personligt� program för att effektivisera det egna arbetet. 
[Orlikowski 1992] 
 
I sin rapport Rude or Nude tar Bernhardsson och Hattinger 
[2001] upp och hänvisar till Orlikowskis teorier, att det finns ett 
stort behov av en offentlig referensram eller kognitiva modeller 
när människor arbetar tillsammans med 
informationsteknologiska verktyg som e-post. Detta anser dom 
vara uppenbart när ett verktyg används på ett annat sätt än 
vad användarna är vana att det ska användas till. Ett exempel 
på detta är när man använder e-post som ett �Groupware� 
 
Bernhardsson och Hattinger [2001]tar upp att det ligger ett 
stort ansvar på författaren av e-postmeddelandet men att det 
även ligger ett stort ansvar på mottagaren/mottagarna och på 
vilket sätt den/dessa svarar. De menar att det är viktigt att 
mottagarna är medvetna om att se författarens syfte med 
kommunikationen. Sändaren av e-postmeddelandet, 
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koordinatorn, är den som bestämmer över informationen som 
skickas och kan få mycket hjälp från mottagaren när denne 
använder vissa bestämda regler vid e-postkommunikation. Om 
mottagaren tar en aktiv roll i hur han svarar och �svarar alla� 
vid ett gruppmeddelande, så får sändaren av 
meddelandet/koordinatorn en mindre framträdande roll och 
gruppen tar en större aktiv roll i diskussionen av frågan. 

 
Answering only to sender on a group-mail you 
are acting rude. If the same situation should 
occur in real life when a group of persons were 
discussing an issue and anyone addressed a 
question to you, the other participants should 
consider it rude if you only  
answer the one who had put the question. You 
are open for communication (nude) if you 
answer the whole group at the same time 
[Bernhardsson & Hattinger 2001] 
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4 BAKGRUND 
 
Länsstyrelsen är regeringens och riksdagens förlängda arm ut i 
länen. De har mycket kontrolluppgifter och uppföljningsuppdrag 
inom olika sektorer såsom miljö, natur, lantbruk o.s.v. På 
Länsstyrelsen i Västra Götaland är det 650 anställda och de 
befinner sig på sex platser i länet: Borås, Göteborg, Mariestad, 
Skara, Uddevalla och Vänersborg. Tre utav dem är lite större 
och är gamla residensorter, det är Göteborg, Mariestad och 
Vänersborg. Länsstyrelsen har 16 olika politikområden bl.a. 
beredskap, IT, miljöskydd, naturvård & fiske, social och trafik. 
Det finns 21 st. länsstyrelser i Sverige varav den i Västra 
Götaland är störst. Länsstyrelsen har länge varit en byråkratisk 
myndighet med en hierarkisk organisationskultur3. Numer är 
organisationskulturen platt med få mellanchefer. Istället är det 
chef, enhetschef och ledningsgrupp, så oftast blir det tre nivåer. 
Länsstyrelsens arbetsuppgifter styrs av det regleringsbrev som 
de erhåller från regeringen. De har dock så pass fria händer att 
de kan generera egna projekt såsom projektet om 
LänsstyrelseAkademien.  
 
LänsstyrelseAkademien är ett projekt som initierades av 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. Detta projekt vill ta vara på 
kunskapen i organisationen och föra den vidare till andra 
medarbetare. Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation och 
värdet sitter i kunskapen hos medarbetarna. I och med den 
snabba utvecklingen idag ökar behovet av 
kompetensutveckling, vilket Länsstyrelsens medarbetare får 
mindre och mindre tid till. Det blir ett kunskapsglapp då de inte 
hinner med att kompetensutveckla sig i samma takt som 
utvecklingen sker. Att åka långt för att gå på kurs kostar både 
tid och pengar. Dessutom ligger kunskapsvärdet i 
organisationen då ute på vägarna och kör. Skulle något hända 
någon av medarbetarna tappar organisationen inte bara en 
medarbetare utan också en del av sitt värde. Idén med 
LänsstyrelseAkademien är att anpassa utbildningen till 
medarbetarnas behov och att samordna den mellan de olika 
länsstyrelserna. Det ska vara ett flexibelt lärande där de själva 
kan avgöra när och hur de vill utbilda sig. De anställda kan välja 
att läsa i sal med lärare, via videokonferens eller att använda 
sig av Internet och läsa när de själva har tid (e-learning, 
utbildning med hjälp av Internet där utbildningen sker via en 
gemensam webbsida).  
                                   
3 �Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, 
värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation 
när medlemmarna samverkar med varandra och omvärlden� [Bang 1999, 
s.24] 
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Efter att ha presenterat förslaget för länsledningen och fått 
klartecken därifrån upprättades ett samarbete med HTU 
(Högskolan i Trollhättan/Uddevalla). På HTU finns kunskap kring 
pedagogik och teknik för olika utbildningssituationer som inte 
finns inom Länsstyrelsen. Ett pilotprojekt har genomförts under 
sommaren med nio studenter och tre handledare. Kursen var 
diarieföring i diabas för handläggare och genomfördes som en 
webbaserad kurs (e-learning). Utvärderingen av kursen var 
mycket positiv och vid årsskiftet 2002/2003 skall ett två år 
långt införandeprojekt påbörjas. I nuläget så har några 
länsstyrelser visat intresse för att vara med och några funderar 
fortfarande. Förhoppningen är att alla länsstyrelserna i Sverige 
kommer att vara med när införandeprojektet påbörjas. Efter 
införandeprojektet tas det beslut om det ska fortleva eller inte, 
det kommer då att vara i driftsform istället för projektform. 
 
Projektorganisationen består av: 
Styrgrupp 
- Personalchef som ansvarar för utbildningsfrågor på 

Länsstyrelsen i Västra Götaland 
- En anställd på HTU 
- Projektledare 
 
Utvärdering 
- Tre anställda på HTU 
 
Referensgrupp 
- En anställd på Länsstyrelsen i Stockholms län 
- En anställd på Länsstyrelsen i Skåne län 
 
Projektgrupp 
- Projektledare, anställd på Länsstyrelsen i Västra Götaland 
- Biträdande projektledare, anställd på Länsstyrelsen i Västra 

Götaland 
- Två anställda på HTU 
 
Producent 
- Ansvarig för diarieföringen, anställd på Länsstyrelsen i Västra 

Götaland 
 
Det fall vi undersökt är den projektorganisation som arbetat 
med att ta fram, genomfört och utvärderat kursen diarieföring i 
diabas för handläggare. Det är ett samarbete mellan HTU och 
Länsstyrelsen där projektledaren haft den ledande rollen att 
samla till projektgruppsmöten och föra mötesanteckningar. Det 
är således kommunikationen mellan projektdeltagarna under 
detta arbete som vi undersökt.   
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4.1 EXISTERANDE IT I ORGANISATIONERNA 
 
Den Informationsteknologi (IT) de båda organisationerna har 
tillgång till är grupprogram, intranät och videokonferens. 
Länsstyrelsen har även tillgång till en projektwebbplats som 
ligger under Länsstyrelsens officiella webbsida. Där kan de 
lägga ut dokument som allmänheten kan läsa. 
 
 
4.1.1 Länsstyrelsen 
På Länsstyrelsen i Västra Götaland använder man sig av ett 
grupprogram som heter Microsoft Exchange. I detta program 
finns det funktioner såsom e-post, kalender m.m. Programmet 
fungerar endast på länsstyrelserna inom Västra Götaland. Det 
samkörs alltså inte med de övriga länsstyrelsernas 
grupprogram. Så vill man nå någon utanför länsstyrelserna som 
ingår i Västra Götaland är det telefon eller e-post som gäller. 
När det gäller e-posten så kan man, som i figur 5, lägga upp 
olika mappar för olika personer, projekt, ämnen o.s.v. i sin 
mapplista. Rutan till höger i figur 5 visar de meddelanden som 
ligger i den mapp som är markerad i mapplistan. Det går också 
att skapa e-postgrupper så att man t.ex. kan skicka ett 
meddelande till hela styrgruppen i ett projekt, till alla på sin 
avdelning eller liknande. 
 

 
 

Figur 5: Skärmbild på Microsoft Outlook, Länsstyrelsens e-postprogram 
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Figur 6: Förstoring av mapplistan 
i Microsoft Outlook från figur 5 

 

 
 

Figur 7: Förstoring av inkorgen för LänsstyrelseAkademien  
i Microsoft Outlook (högra rutan på figur 5) 

 
I Outlook finns det genvägar, som vänstra delen av figur 5 
visar, till kalender, inkorgen (e-posten), borttaget (kastade 
meddelanden) m.m. Man kan också lägga till egna genvägar.  
I kalendern kan man lägga in när man själv är upptagen, se 
andras kalendrar i organisationen, göra mötesförfrågningar 
o.s.v. Det går att boka möten med personer inom 
organisationen (dock bara inom Västra Götaland) via Microsoft 
Exchange, men salar kan man inte boka. Det görs via 
Länsstyrelsens intranät.  
 
 
4.1.2 HTU 
På Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) använder man sig 
av grupprogrammet Novell GroupWise. Här finns också 
funktioner såsom e-post, kalender och delade mappar. 
Dessutom kan man boka konferensrum via Novell GroupWise. 
En del av projektmedlemmarna på HTU använder sig av Palm 
handdatorer och dessa går att synkronisera med kalendern i 
deras grupprogram. Den person som lägger upp en mapp som 
ska delas bestämmer vilka personer som ska ha tillgång till den.  
Novell GroupWise och Microsoft Exchange har liknande funktioner. 
 

 
Figur 8: Skärmbild på den delade mappen LänsAkademien i HTU:s 

grupprogram Novell GroupWise 
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5 RESULTAT & ANALYS 
 
Vi kommer här nedanför att redovisa ett urval av de svar de 
fem respondenterna har gett oss vid respektive intervju. Detta 
urval har grundat sig på vad som är relevant för vår analys av 
undersökningen och den efterföljande diskussionen. Frågorna vi 
ställde var kategoriserade enligt följande: allmänna frågor, 
dokumentation, kommunikation och IT-användande. Där vi valt 
att inte redovisa de allmänna frågorna då dessa frågor inte har 
någon betydelse i vår slutdiskussion.  
 
Det som vi därför kommer koncentrera oss på är de frågor där 
man tydligt kan urskilja gemensamma mönster respektive det 
som skiljer sig åt i respondenternas svar. Huvudfrågorna finns 
redovisade i bilaga 1. 
 
 
5.1 KOMMUNIKATION 
 
Av de medlemmar i projektet som vi intervjuat har alla varit 
överens om vilka olika kommunikationsmedel de använt sig av 
under projektet. Det sätt man valt att kommunicera på har varit 
med hjälp av: fysiska möten, e-post, telefonsamtal både som 
vanliga tvåpartssamtal och telefonkonferens med flera deltagare 
(högtalartelefon) och videokonferenser. 
Man har också rangordnat de olika kommunikationsmedlen 
utifrån hur mycket man använt sig av respektive. E-post har 
varit grunden för kommunikationen inom projektet. Efter e-post 
kommer fysiska möten, telefon � både tvåpartssamtal och 
telefonkonferens. Det man minst använt sig av är 
videokonferens.   
Länsstyrelsen har även haft webbsidor som de har kunnat 
använda sig av för att distribuera sitt material. På HTU har man 
haft en gemensam mapp som alla har kunnat komma åt men 
detta har inte varit allmänt känt bland projektmedlemmarna på 
HTU. 
Det man märker av respondenternas svar är att de fysiska 
mötena är fler vid samarbete med personer som vistas på den 
egna arbetsplatsen. Närheten gör att man kan samla till möten 
snabbare.  
 
På frågan: Är val av kommunikationsmedel beroende av 
arbetsuppgiften? är respondenterna överens om att man väljer 
kommunikationsmedel utifrån den uppgift man ska utföra. 
En respondent på Länsstyrelsen säger att:  
 



IT-användandet i distribuerade projekt 
____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________   
 Jenny Johansson, Maria Nielsen, Martin Persson  24 

�Oftast tycker jag det är tid och avstånd som 
avgör vilket kommunikationssätt man nyttjar. I 
många fall när man behöver tränga igenom och 
brainstorma så där så tycker jag ordinära möten 
(fysiska möten - författarnas kommentar) känns 
lättast�.  
 

Vid svårare frågor, såsom beslut eller andra frågor som man 
måste diskutera när hela gruppen är med använder man sig 
helst av fysiska möten. E-post, telefon eller videokonferens 
väljer man att använda till enklare avstämning och stöd. En av 
respondenterna på Länsstyrelsen tar också upp att man måste 
ha en etablerad relation innan man kan använda sig av annan 
kommunikation än fysiska möten. Han menar på att man inte 
kan lära känna varandra via videokonferens men att denna 
mötesform kan fungera för personer som redan har en relation. 
Han säger vidare om videokonferens: �Jag skulle inte kunna 
hålla känsliga möten som där vi vet att saker och ting står och 
väger och är viktigt�. Det är då viktigt att nyanser uppfattas rätt 
och därför anser han det viktigt med fysiska möten. En annan 
respondent på Länsstyrelsen säger att det är svårt med tystnad 
vid en videokonferens. Man kan inte ta en tyst paus och 
reflektera över vad den andre har sagt då denna tystnad ofta 
uppfattas som jobbig. 
En av respondenterna på Länsstyrelsen tar upp att val av e-post 
beror på att, �mailen är praktisk med det att man inte behöver 
få tag på personen, den behöver inte vara på plats för att få 
fram ett meddelande�.  
 
Alla tycker att kommunikationen i stort sett har fungerat bra. 
Det visar sig dock att alla respondenter kommer ihåg en 
videokonferens, ett fyrpartsmöte där man hade kontakt med en 
medlem från Stockholm och en från Malmö som inte fungerade 
så bra.  
Medlemmarna i projektet har inte märkt av att det skiljer sig 
märkvärdigt mellan de olika personerna hur de kommunicerar. 
En skillnad mellan de två olika organisationerna är att 
Länsstyrelsens personal varit vana vid användandet av 
telefonkonferens medan HTU inte använt sig av det så mycket 
förut. Deras gemensamma syn på hur de kommunicerar är att 
de är vana vid användandet av e-post och använder e-post på 
samma vis. En av respondenterna på Länsstyrelsen påpekar 
dock att medlemmar från andra länsstyrelser (Stockholm och 
Malmö) inte har haft samma sätt att använda e-post. Han 
säger: �Det kunde gå dagar utan att man hörde ett pip från 
dem��. Av de andra deltagarna var det bara någon enstaka 
som kunde dröja med svaret. Enligt en av de intervjuade på 
HTU är det skillnad i hur mycket man skriver e-post, hur snabbt 
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man svarar och hur tillgänglig man är. Han menar att det beror 
på den roll man har i projektet, �är du inte direkt involverad 
utan bara lite grann så är det inte lika bråttom�. 
De intervjuade personerna har inte märkt av någon skillnad i 
hur man kommunicerar inom den egna organisationen mot hur 
man kommunicerar med den andra organisationen. Att det inte 
är någon skillnad i hur man kommunicerar tror en av de 
tillfrågade på HTU, kan bero på att de båda inte är mycket mer 
än �mailande organisationer�. Att man inte tagit tekniken till 
fullt bruk på HTU anser personen beror på:  
 

�Olika kulturer inom de olika avdelningarna och 
olika lärarna om hur mycket man kan om 
meddelande. Mail är egentligen det enda vi har 
gemensamt�. 

 
När vi frågade hur man svarar på de e-postmeddelande man 
fått: svarar man alla eller bara den som skickat meddelandet, 
ser man skillnader i hur bra man tycker kommunikationen 
fungerar. 
Projektledaren är den som har ansvaret att kalla till möten. Han 
tycker att de som svarar på e-postmeddelandet ofta svarar bara 
honom. Det innebär att han ibland kan få tre svar som säger 
�ja, jag kan träffas då� men så kommer ett svar �nej, jag kan 
inte�.  
 

�Så det blir lite ineffektivt emellanåt när man inte 
följer svara-alla funktionaliteten. För då får jag gå 
ut med, nej, tyvärr kunde inte den och kan vi ta 
något nytt. Så det är lite dålig kultur också, för 
oftast så svarar man bara på frågan och lägger 
inte till något själv�. 

 
Enligt en respondent på Länsstyrelsen svarar man i regel bara 
den som skickat meddelandet. Vilket medför att projektledaren 
får vidarebefordra mycket. 
Medan en annan av projektmedlemmarna på Länsstyrelsen 
anser att man skickar kopior till de som behöver veta det. 
Normalfallet är dock att han svarar avsändaren, men skickar 
avsändaren till flera så svarar han till allihop så de kan se vad 
han svarat.  
En respondent på HTU håller med och säger att de har skickat 
gruppmeddelanden när syftet varit att informera. Det tror han 
beror på att alla har tillräcklig och nödvändig vana att hantera 
e-post. 
Fysiska möten är något som man gärna valt som 
kommunikationsmedel. Det tror vi kan bero på att de som 
arbetar mest tillsammans befinner sig på nära håll. Dessutom 
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har man haft en ganska tydlig arbetsfördelning i projektet, där 
HTU har en mer stödjande roll. Man har valt att träffas för 
större frågor, brainstorma och när beslut ska tas m.m.  
I projektet har kommunikationen fungerat bra och några större 
skillnader i hur de olika deltagarna kommunicerar har inte 
märkts. Detta kan bero på att man valt att kommunicera med 
hjälp av enkla medel, i huvudsak e-post, som de flesta känner 
till. Ändå har man inom Länsstyrelsen märkt att vissa personer i 
den yttre projektorganisationen inte varit så bra på att svara på 
den e-post de fått och inte heller fungerade den videokonferens 
där dessa medlemmar deltog. Det tyder på att man befinner sig 
på olika nivåer vad gäller kunskap och vana att använda sig av 
den nya tekniken. Denna individuella skillnad i mognaden att 
använda sig av tekniska kommunikationshjälpmedel kan också 
bero på att man har olika kultur på de olika avdelningarna och i 
de olika organisationerna. 
Att man inte valt att använda sig mer av videokonferens kan 
bero på att man har haft en dålig erfarenhet av det. Det är 
ingen teknik som man är van att använda sig av.  
 
Tydliga skillnader märks i hur projektmedlemmarna ser på hur 
de svarar på den e-post de får. Alla tycker att de svarar på ett 
logiskt sätt, alltså �till alla� om frågan kräver det. 
Projektledaren tycker däremot inte att det fungerar så bra. Det 
är ju han som får mer jobb när de andra inte svarar på det sätt 
som han förväntar sig. Det är han som ser problemet medan de 
andra är övertygade om att de svarar på ett korrekt sätt. Detta 
problem kan ju enkelt avhjälpas genom att projektledaren 
skriver en extra rad i e-postmeddelandet där han ber 
personerna ifråga att �svara alla�. Dessutom kan han i 
meddelandet be dem att komma med förslag på något annat 
datum om man inte kan det datum som är föreslaget. 
 
 
5.2 DOKUMENTATION 
 
Några speciella rutiner för dokumentation har inte funnits. Inte 
uttalade sådana i alla fall. De enda rutiner som har funnits har 
varit att man försökt skriva minnesanteckningar vid möten om 
det funnits behov av det.  
Mycket som har dokumenterats har lagts ut på projektwebben 
hos Länsstyrelsen men arbetsmaterial har man sparat internt, 
var och en hos sig. De som jobbat med kursproduktionen har 
haft tillgång till gemensam lagringsyta i nätverket. En av 
respondenterna på Länsstyrelsen säger: 
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�Så då har alla kunnat nå allting, då det legat i en 
egen katalog. Då slipper man ju skicka dokument 
med e-mail utan bara en genväg då�.  
 

Länsstyrelsen har haft tillgång till en hemsida för 
LänsstyrelseAkademien som ligger under Länsstyrelsens 
gemensamma webbsida. Den kallas också projektwebben. Den 
dokumentation som är beslutad lägger man ut där, 
projektrapporten är ett av dessa dokument. Även de på HTU 
har kunnat gå in och se hur materialet växt fram under tiden.  
Inom Länsstyrelsen finns klara regler för hur och vart de ska 
spara och lagra dokument. Det finns också olika lagar bl.a. om 
offentlighet och sekretess som man måste följa. 
Slutprodukterna, till exempel de beslut man fattat är sådant 
som det är krav på att man ska diarieföra och arkivera. 
På HTU har man inte varit styrda av några lagar och regler 
under projektets gång. Om eventuella rutiner för dokumentation 
säger en av respondenterna på HTU:  
 

�det är möjligt att vi har haft någon gemensam 
mapp på GroupWise där då. Men det har varit 
väldigt lite strukturerat alltså, det har det�.  

 
Den andra respondenten från HTU är väl medveten om att 
projektdeltagarna från HTU delar en mapp med varandra. Den 
delade mappen innebär att de andra projektmedlemmarna på 
HTU har tillgång till dokument och protokoll som man väljer att 
lägga där. 
 
På frågan: Har ni några regler för vem som ska kalla till möten, 
dokumentera och på andra sätt samarbeta i projektet? Svarar 
de flesta ja. Då de anser att det är projktledarens ansvar att 
kalla till möten och skriva anteckningar. En respondent på 
Länsstyrelsen säger att det inte är några uttalade regler utan 
det ligger i organisationen, man är van vid att man har en 
projektledare så det är han som ska sköta dessa uppgifter. Han 
säger också att om man är personer från många olika 
organisationer kanske man måste tydliggöra denna roll.  
Projektledaren i sin tur säger att man ställt upp vissa regler 
bl.a. att projektledaren skulle bjuda in projektgruppen. Vad 
gäller dokumentationen finns det inte på förhand något bestämt 
utan det blev projektledaren som förde anteckningar.  
Hur man delar sin information med andra och hur man tar del 
av deras i sin tur är främst via e-post.  
En av respondenterna på Länsstyrelsen har tagit del av 
materialet �via den här projektwebben och sedan att vi haft den 
här katalogen på nätverket, där arbetsmaterial och sådant har 
legat�. 
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Länsstyrelsen har haft klara regler hur de ska dokumentera sitt 
material. Detta kan härledas till deras roll som byråkratisk 
myndighet som är tvungen att följa lagar och regler. Det tror vi 
är anledningen till att man på Länsstyrelsen varit mer insatt i 
hur och var dokumententationen ska tas om hand och sparas. 
På HTU har man inte klargjort hur man ska dokumentera. Det 
har dessutom varit oklart var man ska spara dokument 
någonstans,  vilket har gjort att man fått skicka mer material 
med e-post mellan varandra istället för att lägga upp det på en 
gemensam lagringsplats. Att inte alla deltagarna från HTU har 
vetat om denna gemensamma lagringsplats tror vi beror på att 
personerna befinner sig på ganska olika kunskapsnivåer vad 
gäller teknik. Det kan även bero på bristande kommunikation då 
någon projektmedlem inte ens visste om att det fanns en 
gemensam mapp för projektet. 
 
I projektet har man främst tagit del av andras information via 
e-post. Att en respondent från Länsstyrelsen säger att det varit 
främst via deras projektwebb och nätverket beror förmodligen 
på att han inte skapat något eget material och främst 
samarbetat med andra personer från Länsstyrelsen. 
I HTU:s fall skulle man kunna bli effektivare om man hade klara 
regler för hur dokumentationen ska ske. Detta tyder även på att 
det finns brister i kommunikationen och detta skulle kunna 
avhjälpas med en mindre utbildning om programmets olika 
funktioner och möjligheter. Även information i hur man skall 
dokumentera hade varit till sin fördel. 
 
 
5.3 IT-ANVÄNDANDE 
  
I det aktuella projektet har man inte använt sig av någon 
specifik projektprogramvara.  
Det har under intervjuerna framkommit att man inom 
Länsstyrelsen har höga krav på säkerhet i sitt datasystem. 
Säkerhetsföreskrifterna säger att man inte får släppa in någon 
genom brandväggarna4.  
Den IT man använt sig av under projektarbetet tycker de 
intervjuade deltagarna har varit det som behövts. Valet av IT 
förklaras av projektledaren med:  
 

�För att det var den som var tillgänglig och att vi 
tyckte det var det som behövdes. Sedan kan det 

                                   
4 Hinder mot oönskad kommunikation mellan olika datornät, främst mot 
intrång. Källa: Svenska datatermgruppen 
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säkert behövas mer många gånger men det är så 
att man inte alltid hinner heller�.  

 
Andra röster om detta från Länsstyrelsen:  
 

�Man tager vad man haver och vad man är van 
att använda ungefär. Jag tycker det här är 
representativt för det sätt vi har att arbeta som 
regel�. 

 
En respondentent på HTU säger: 
 

�Jag vet inte om vi hade så mycket alternativ. 
Mail är ju det man har förutom telefon och 
personliga möten. Man kan bifoga dokument utan 
att behöva kopiera upp dem�. 
 

Att man valde att kommunicera på de sätt man gjorde var inget 
man bestämde från början utan projektets medlemmar är 
överens om att det föll sig naturligt. Man har inte heller märkt 
av att man använt sig av olika kommunikationsmedel beroende 
på vilken fas man befunnit sig i projektet. En av respondenterna 
på Länsstyrelsen anser dock att:  
 

�framgångsrika samarbeten dom bygger på 
mänskliga relationer och dem etablerar man inte, 
eller i alla fall inte lätt med teknik, utan det är 
fysiska möten. Det är det första mötet och sen 
när den är etablerad och man känner att 
förtroendet är dubbelriktat så kan man prata i 
andra media, så att säga�. 

 
Han menar på att efter att ha etablerat kontakt så kan man 
skicka e-post till personen ifråga, den kan då lättare tolka det 
som skrivs och se nyanserna i det. De andra deltagarna tycker 
inte att man kan se någon mognadsfas i användandet av olika 
hjälpmedel, utan att det varit samma arbetssätt hela tiden. 
 
Projektet har kommit att delas in i fyra tydliga faser, analysfas, 
produktionsfas, genomförandefas och utvärderingsfas. 
Innan själva analysen gjorde man en kartläggning av nuläget 
med diariehantering och tillvägagångssätt i fortbildning av 
anställda. 
Projektet startade med att man först kom med en idé. Man 
satte upp mål för vad man ville göra under projektet. Under 
analysfasen blev det mycket samarbete med HTU (Högskolan 
Trollhättan/Uddevalla). Länsstyrelsen kom med idéer på till 
exempel hur utbildningen skulle genomföras och vad den skulle 
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innehålla. Dessa tankar gick man sedan till HTU med som kom 
med tankar och synpunkter gällande de pedagogiska och 
tekniska aspekterna. Efter det gick man tillbaka till 
Länsstyrelsen och arbetade vidare på sin idé. I analysfasen 
bestämdes också vilka som skulle ingå i projektet. Efter att idén 
var färdigutvecklad tog man sedan beslut om att gå vidare till 
produktionsfasen.   
Produktionsfasen börjar med förberedande, genom att göra i 
ordning den tekniska plattformen för pilotutbildningen. Även 
hitta och motivera lärare till pilotprojektet. Själva 
kursproduktionen skapades av producent/producentgrupp 
utifrån de grunder som tagits fram i analysfasen. 
Utbildningen paketerades i den tekniska plattform som man 
gjorde i ordning under den förberedande fasen. Fasen avlutades 
med att det togs beslut om att gå vidare. 
Genomförandefasen innebar att pilotutbildningen genomfördes.  
 
Uppföljning av kursen och målet med den redovisades i 
slutrapporten. 
Uppföljningen kompletterades med en utvärdering som HTU 
utförde. HTU ger löpande utvärdering och förslag genom hela 
projektet.  
Eftersom utvärderingen varit positiv har man nu förankrat 
LänsstyrelseAkademien på alla nivåer. Nu väntar man på svar 
från de övriga länsstyrelserna om de vill vara med eller inte, i 
det två år långa införandeprojektet som skall starta nästa år. 
Den fasindelning man gjort är ingen bra uppställning för att 
förstå IT-användandet i projektet. 
Istället för att bero på i vilken fas man är i, beror valet av IT på 
uppgiften. När det krävs engagemang såsom vid initiering och 
avslut behövs mer fysiska möten. IT används istället för enkla, 
okomplicerade saker där det är lågt engagemang som till 
exempel vid avstämningar. Detta kan vara anledningen till att 
respondenterna tycker att den IT man använt sig av har varit 
tillräcklig. 
 
Något som märkts är att det har varit mycket bifogade filer i  
e-posten då man inte haft tillgång till någon gemensam 
lagringsplats över organisationsgränserna. Detta beror på de 
höga säkerhetskrav Länsstyrelsen har då de inte får släppa in 
HTU i deras datasystem. Man kan säga att säkerhetskraven har 
minskat urvalet av kommunikationsmöjligheter. Något annat 
som begränsat valet av datorstödd kommunikation till i stort 
sett e-post, är att det är individer med olika teknisk kunskap 
som ska samarbeta. E-post är något som de alla är vana att 
arbeta med. 
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6 DISKUSSION 
 
Eftersom det aktuella projektet är ett pilotprojekt så befinner 
det sig i en slags förstudiefas. Man kan därför inte jämföra dess 
fasindelning med den som ges i teorin. Vad man kan se i vår 
undersökning är dock att det är irrelevant var man befinner sig i 
fasmodellen, utan det är arbetsuppgiften som är avgörande för 
val av IT. Man kan alltså inte utgå från fasmodellen för att 
bestämma vilken IT som ska användas under projektet. 
Däremot kan man se att när det krävs mer engagemang, som 
vid initiering och avslut behövs det fler fysiska möten. Detta 
överensstämmer med Gavers [1991] modell.  
Samarbetet har både varit synkront och asynkront då 
projektmedlemmarna varit geografiskt åtskilda. För att kunna 
samarbeta på ett bra sätt är det viktigt att etablera en personlig 
kontakt först. Därför har man fysiska möten i början så man 
skapar en relation till de andra i projektet. När man väl 
etablerat en relation kan man använda sig av �fattigare� 
medium. Val av medium påverkar meddelandet. Som en 
respondent säger så krävs det möten för att man ska vara säker 
på att den andra personen tyder det man säger korrekt. 
Hur man kommunicerar inom projektgruppen beror mycket på 
vilket medium man valt att använda. Enligt McGraths [McGrath 
1994 se Lenman et al 1999] teori om att det finns ett samband 
mellan graden av uppgiftens komplexitet, vilket sätt som 
kommunikationen sker genom, hur uppgiften löses samt hur 
resultatet ser ut. Denna teori stämmer in i om hur 
projektgruppen arbetat. Man har i enklare informativa frågor 
använt sig av e-post och telefonkontakt. När uppgifter av 
djupare karaktär ska lösas har man använt sig av �rikare� 
medium såsom fysiska möten och i vissa fall tele- eller 
videokonferens. Att det inte har använts någon annan 
datorstödd kommunikation eller grupprogram har berott på att 
det inte har funnits några behov av något mer än e-post. Det 
kan ha att göra med att man arbetat mest med den som 
befunnit sig på nära håll och att man har haft en tydlig 
arbetsfördelning. IT har också till största delen använts till 
enklare uppgifter så som stöd och avstämningar, vilket kan vara 
en annan orsak till att man inte känt något behov av mer 
avancerat IT-stöd. E-post har varit det datorstödda 
kommunikationsmedel som alla i projektgruppen behärskat.  
I Gavers [1991] modell om olika faser inom ett projekt så kan 
man säga att det stämmer överens med projektet 
LänsstyrelseAkademien. Man har först gått från allmän 
kännedom där man vetat vilka som ingår i projektet och vad de 
gör. I nästa steg, slumpmässig kommunikation har man haft en 
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informell och oplanerad kommunikation mellan en eller flera 
deltagare.  
I nästa fas, arbetsfördelning är arbetsuppgifterna uppdelade i 
gruppen och man arbetar mot ett gemensamt mål och av den 
anledningen samarbetar man. Arbetsgruppen har även 
Fokuserade samarbeten där man träffas och �brainstormar�. I 
projektet har man befunnit sig i olika faser beroende på vilken 
roll man har haft. Kärngruppen i projektet har haft ett fokuserat 
samarbete vilket innebär möten. De utanför kärngruppen har 
inte behövt deltaga utan bara ge stöd och råd. Detta har 
medverkat till att dessa inte behövt deltaga i det fokuserade 
samarbetet.    
Koordineringen av arbetsuppgifterna i projektet har fungerat 
bra trots att man inte haft någon speciell programvara för 
detta. Det kan bero på att man haft en tydlig struktur i vem 
som ska göra vad och när. 
I Sauters [Sauter et al 1995] schema kan man se att man i 
projektet inte använt sig av något annat än 
kommunikationssystem (e-post, videokonferenser). Det har inte 
funnits behov för så mycket mer än detta då de mer komplexa 
uppgifterna skett under fysiska möten. Kanske att man hade 
behövt en gemensam plats för dokumentation. Det hade kunnat 
minska antalet e-postmeddelanden med bifogade filer. Det hade 
dessutom behövts ett system för att lättare kunna informera 
och planera inför möten. Som det fungerar nu innebär det att 
man måste skicka e-postförfrågningar till var och en. Detta 
medför mycket extraarbete för projektledaren som måste 
sammanställa svaren och eventuellt gå ut med nya 
förfrågningar. Bernhardsson och Hattinger [2001] menar på att 
mottagaren av meddelandet kan hjälpa sändaren av 
meddelandet när denne använder vissa bestämda regler såsom 
att �svara alla� vid gruppmeddelanden. Det bästa hade varit om 
det fanns bestämda regler eller att alla har samma syn på hur 
man ska använda sig av det valda kommunikationsmedlet. 
Hade man haft gemensamma kalendrar, över 
organisationsgränserna, hade man kunnat se när respektive 
person hade tid. 
Många av mötena sker inom den egna organisationen med 
personal som har sina rum i samma lokal. Vid fysiska möten 
mellan de båda organisationerna innebär det att en del av 
projektgruppen får ta sig med bil till den andra organisationen. 
Man skulle i vissa fall kunna överväga att ha mer telefon eller 
videokonferens, då det faktiskt är en säkerhetsrisk i att ha 
personal ute på vägarna. Säkerhetsaspekten är viktig då 
Länsstyrelsens värde sitter i personalens kunskap. Det är viktigt 
att tänka på eftersom det mellan de olika organisationernas 
orter är hårt trafikerat och mycket olycksdrabbat. En annan 
aspekt är att det är tidsbesparande då man slipper stressa till 
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och från möten. Men för att en videokonferens ska fungera 
effektivt så krävs det att mediet blir mer vanligt förekommande 
så de tekniska och psykologiska hindren minskas. 
Telefonkonferens har använts mycket inom Länsstyrelsen men 
för HTU har det varit en ny upplevelse. Det har använts mycket 
då det är en enkel teknik som lämpar sig bra för informella 
möten när man redan har en etablerad kontakt. 
 
I och med att projektgruppen består av två olika organisationer, 
varvid den ena är en byråkratisk myndighet har det påverkat 
valet av kommunikationsmedel. Detta har berott på att de i 
stort sett inte öppnar upp sitt datornät för någon. Detta har 
inneburit att ett gemensamt grupprogram inte har varit möjligt 
att använda. På Länsstyrelsen har man använt sig av Microsoft 
Exchange för att bland annat boka möten inom den egna 
organisationen. Man har även en gemensam mapp som alla 
projektmedlemmarna från Länsstyrelsen lagt in sitt material på. 
På Länsstyrelsen fungerar detta bra och det beror på att 
Länsstyrelsen som är en byråkratisk myndighet, har mer klara 
regler och förordningar om hur dokumentationen ska skötas.  
På HTU har man genom programmet Novell GroupWise, som 
alla haft tillgång till, delat en gemensam mapp för att delge sitt 
material. Detta har dock inte varit till allmän kännedom för alla 
HTU:s medlemmar i projektgruppen. Detta har medfört att det 
skickas e-post i betydande omfattning istället för att lägga upp 
materialet på en gemensam lagringsplats. Om alla på HTU varit 
informerade om den gemensamma mappen och använt den så 
skulle man drastiskt kunna minska på e-posttrafiken inom den 
egna organisationen. Här kan man se en klar skillnad i 
organisationskulturen mellan Länsstyrelsen och HTU. På HTU 
har man inte dessa klara regler på hur dokumentationen ska 
ske utan man gör mer som man tycker verkar enklast. Att inte 
alla deltagarna från HTU har vetat om denna gemensamma 
lagringsplats tror vi beror på att personerna befinner sig på 
ganska olika kunskapsnivåer vad gäller tekniskt kunnande. 
Denna individuella skillnad kan också bero på kulturskillnader 
inom de båda organisationerna och här även inom de olika 
avdelningarna. Orlikowski [1992] visar i sin rapport Learning 
from notes att människor förstår ny teknologi utifrån tidigare 
förståelse för teknologi. Dessa referensramar är individuella 
men kan ändå delas med andra vilket kan bero på att man har 
liknande utbildnings- och yrkesbakgrund. Det kan förklara 
varför kunskapen skiljer sig åt mellan de olika individerna, 
organisationer och dess olika avdelningar. I projektet har det 
fallit sig naturligt att använda e-post då alla behärskat det. 
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7 SLUTSATS 
 
I vår studie har vi kommit fram till vilka faktorer som påverkar 
valet av datorstött kommunikationsmedel i det undersökta 
projektet.  
 
Vad som märks tydligt är att man är beroende av individers 
kunskap och vilja att ta del av ny teknik. Man har valt ett 
datorstött kommunikationsmedel som alla har behärskat.  
 
Valet av kommunikationsmedel har också visat sig bero på hur 
väl etablerad relation individerna har haft till varandra. 
 
Kulturen och vanan att använda en speciell teknik har i viss 
mån styrt vad man använt sig av för hjälpmedel i 
kommunikationen.  
 
I det aktuella projektet styrs valet även av säkerhetsfrågor, då 
den ena organisationen inte släpper in andra i sitt datasystem. 
Det innebär att man inte kan använda sig av några 
gemensamma gruppsystem. Att man samarbetar över 
organisationsgränserna och är på geografiskt skilda platser 
påverkar alltså även det hur man väljer att kommunicera.  
 
Något som tydligt bestämmer valet av kommunikationsmedel är 
vilken typ av information och arbetsuppgift som ska utföras.  
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8 FRAMTIDA FORSKNING 
 
I vår undersökning har vi kommit in mitt i ett pågående projekt. 
Därför skulle det vara intressant att i framtiden göra en studie 
av ett avslutat projekt där man kan se hela förloppet. 
Något som påverkat användandet av IT inom det projekt vi 
undersökt är det krav på säkerhet man haft i den ena 
organisationen. Det skulle därför vara intressant att undersöka 
ett projektarbete som pågår inom en och samma organisation 
men där medlemmarna är geografiskt åtskilda.  
Vi har använt olika medier för våra intervjuer. Frågan är om 
svaret blir annorlunda beroende på det medium man använder 
för intervjuerna. Detta bör man ha i åtanke och använda sig av 
samma intervjumedium i framtiden. 
Det projekt vi valt att undersöka var ett mindre projekt med få 
deltagare. Det har inneburit att antalet intervjuer varit 
begränsat till ett fåtal. För att få en säkrare bild över hur 
kommunikationen fungerar bör man undersöka en projektgrupp 
med fler deltagare och därigenom intervjua fler personer. 
Det huvudsakliga informationsinsamlandet har skett via 
intervjuer och en liten inblick i hur deras olika 
kommunikationssystem fungerar. Det skulle ha varit bra om 
man kunde komplettera personernas åsikter med mer statistisk 
data för att säkerställa den information man får från 
intervjuerna. Vi fick tyvärr inte tillgång till sådan data men om 
man fick tillgång till t.ex. dataloggar, så skulle det hjälpa till att 
se när och hur trafiken varit under en viss period. Denna 
information skulle alltså säkerställa viss information om hur 
mycket och i vilka faser man använt sig mycket av ett visst 
datorstött kommunikationsmedel. I den framtida forskningen 
bör man alltså försöka samla in information från fler olika källor 
än vad vi fått tillgång till i vår forskning.  
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BILAGA 1 - Intervjufrågor 
 
Kommunikation 
 
Vilka olika kommunikationsmedel använder ni er av? 
 
I vilken grad använder ni er av respektive 
kommunikationsmedel? 
 
Är val av kommunikationsmedel beroende av arbetsuppgift? 
Vad till vilken arbetsuppgift och varför? 
 
Vilken datorstödd kommunikation använder ni er av? 
 
Hur tycker du kommunikationen fungerar? 
 
Upplever du att det skiljer sig mycket mellan de olika 
medlemmarna hur de använder sig av kommunikationstekniken, 
hur fort de svarar, är tillgängliga osv? 
 
När ni kommunicerar, är det så att alla kan se svaren? 
 
Har ni några regler för vad ni får kommunicera om? 
 
Om, skiljer det sig mellan de olika kommunikationsmedlen? 
 
Finns det sådant som ni inte får göra ur säkerhetssynpunkt? 
 
Hur ser kommunikationen i projektet ut dels inom den egna 
organisationen och mot den andra organisationen? 
 
 
Dokumentation 
 
Vilka rutiner har ni för dokumentationen? 
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Hur ser dokumentationen ut under arbetets gång, sker det 
kontinuerligt? 
 
Finns det lagar och regler som ni måste följa vid 
dokumentationen? 
 
Har ni på ett tydligt sätt satt upp regler för hur, vem som ska 
kalla till möten, dokumentera och hur ni på andra sätt ska 
samarbeta inom projektet? 
 
Hur dokumenterar du ditt arbete och hur sprider du ut det till de 
andra? Hur tar du del av andras information. 
 
 
Användande av IT 
 
Hur använde ni er av IT i detta projekt? 
 
Varför valde ni den IT som ni gjort? Hur kom det sig att ni 
använde de kommunikationsmedel ni gjorde? Vem bestämde 
det? Användes det olika kommunikationsmedel beroende på den 
fas ni var i projektet, t.ex. mer telefonkontakt i början, sedan 
alltmer e-mail? 
 
Hur ser det ut i andra projekt? 
 
Vad använder ni för kommunikationsmedel inom den egna 
organisationen. Använder ni andra sätt att kommunicera med 
de i den andra organisationen?  
 
Finns det något du saknat i de kommunikationsmedel ni 
använt? 
 


