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Införandet av ett dokumenthanteringssystem vid ett 
gränsöverskridande projekt 

– Medföljande problem och möjligheter 

 

 
 

Sammanfattning 
 
Den här rapporten är en fristående del inom ett samproduktionsprojekt mellan flera 
fristående parter. Studien är genomförd som en experimentell fallstudie med ett 
metodiskt angreppssätt på en projektgrupp. Syftet med rapporten har varit att utröna 
och belysa problemen och möjligheterna vid införandet av ett 
dokumenthanteringssystem. Systemet i fråga är SharePoint som är en 
samarbetsplattform för företag. Målgruppen är i första hand beslutsfattare i begrepp 
att välja teknikstöd, men även forskare och studenter. Projektgruppen har deltagare 
ifrån företag och högskola(Saab, Volvo PV, Autoliv och Chalmers) de använde bara 
fysiska möten och, e-mail vid dokumenthantering när studien startade. 
Avgränsningarna har varit att ingen värdering av dokuments innehåll har skett, inte 
heller har moduler och funktioner annat än de rörande dokument och 
dokumenthantering behandlats. Studien har genomförts med enkätundersökning, 
observation och deltagandeobservation samt en granskning av artiklar inom ämnet.  
Slutsatser som drogs var att man bör se till att IT-avdelningen säkerställer att alla filer 
och program som behövs uppdateras innan start. Att man minskar risken för 
”information overload” och ökar enkelheten att publicera dokument samt förbättrar 
spårbarheten, tillgängligheten och versionshanteringen vid ett införande av ett 
DMS(SharePoint). 
 
Nyckelord: DMS, CMS, dokumenthanteringssystem, innehållshanteringssystem, gränsöverskridande 
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The introduction of a Document Management System in a 
cross-border project 
– Accompanying troubles and opportunities 
 
 
 

Abstract 
 
This report is an independent part of a co-production project between several 
independent parties. The study was conducted as an experimental case study with a 
methodical approach on a project group. The report has been about explore and 
illuminate the problems and possibilities a introduction of a document management 
system will have and leads to. The system is SharePoint and it’s a business 
collaboration platform for enterprises. The target audience is primarily the decision 
makers who are in the process of selecting a technology support, but also 
researchers and students. The project has participants from businesses and college 
(Saab, Volvo Cars, Autoliv and Chalmers) when the study started the project group 
was using only the physical meetings and e-mail to distribute the documents. The 
boundaries have been that no valuation of the document's content has occurred, nor 
have the modules and functions other than those related to documents and 
document management. The study was conducted by questionnaire, observation and 
participant observation and a review of several articles on the subject. Conclusions 
were that for start the IT department ensures that all files and programs needed for 
the environment has been updated before first try. It’s a way of reducing the risk of 
'information overload' and increasing the ease of publishing documents, and 
improves traceability, availability and versioning of documents with an introduction of 
a DMS (SharePoint). 
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Inledning 
 

  

 

Första kapitlet innehåller bakgrunden till uppsatsen. Dessutom kommer 

problemformuleringen/frågeställningen, syftet, avgränsningar och förväntat resultat 

presenteras. Kapitlet avslutas med en disposition över uppsatsens upplägg. 

 

 

 

Bakgrund 

 

I vårt IT-samhälle så produceras det en stor mängd dokument i digitalform. Dessa dokument 

som från början skapas i små hanterbara mängder återfinns ofta i någon katalog i den lokala 

katalogstrukturen på datorn. Det som dock händer är att det växer sig snabbt både större och 

mer otympligt att hantera för att ha full kontroll och vetskap över var man har vilket 

dokument
1
. Detta gör att det behövs någon form av dokumenthanteringssystem i 

verksamheten (Meier and Sprague, 1996) för att säkerställa dokumentationen och dess 

versionshantering mm. Det är samma behov för både offentliga verksamheter som för privata 

verksamheter och organisationer. Dagens teknikutveckling inom IT går rasande fort framåt 

och tillåter att man skapar mer än bara text i dokumenten, det vill säga alla varianter av 

multimedia (Meier and Sprague, 1996). 

 

 Multimedia som bilder, videor, grafer osv. i dokument kommer att kräva nyare, snabbare och 

bättre sätt att hantera dessa dokument och det kanske till och med krävs nya standarder inom 

både dokument och dokumenthanteringsverktygen. Detta är något som bara ökar i intresse hos 

användarna. Microsoft säger att SharePoint är den snabbast växande produkten som Microsoft 

någonsin haft (ITX, 2009) . Microsoft SharePoint är ett innehållshanteringssystem som kan 

hantera dokument med olika innehåll. 

 

Dokumenthantering i gränsöverskridande projektarbete 
 

Gränsöverskridande, vad betyder det? Det beror till stor del på vad man väljer att skriva efter 

ordet.  Men i den här rapporten kommer ordet att användas på samma sätt som man använder 

engelskans ”collaboration across boundaries” det vill säga samarbete över gränserna och då 

åsyftar jag på gränserna mellan olika företag och organisationer. 

Gränsöverskridande arbete är något som fler och fler organisationer och företag börjar förlita 

sig på för att sammanföra och anpassa sin personal för att bättre kunna utnyttja den yttre 

omgivningen(andras kunskaper) och för att ha en flexiblare slagställning(lättare att byta 

                                                 
1
 Författarens egen erfarenhet 
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riktning) som i slutändan förhoppningsvis ger en konkurrensfördel på marknaden (Nemiro et 

al., 2008). 

 

Naturligtvis går det inte så ofta att sammanföra rena konkurrenter till varandra i ett och 

samma projekt. Men allt beror självklart på projektens art och känslighet.  

 

Den här uppsatsen är en fristående del inom en större studie, ett samproduktionsprojekt 

mellan flera fristående parter. Där ingår bland annat min nyckelinformant och tillika 

handledare Pongolini
2
. I det interventionsprojektet studeras det kommunikation, möten, 

samordning och kommunikationsteknik i gränsöverskridande projekt där deltagarna finns på 

olika geografiska platser och behöver teknikstöd för informationsdelning och kommunikation. 

Där ingår intervention av en SharePoint-miljö uppsatt av Högskolan Väst. Detta är skapat som 

ett pilotprojekt mellan Saab Automobile AB och Högskolan Väst i vilket man baserar sin 

intervention på samarbetsplattformen SharePoint(tillhandahålls av Högskolan Väst) som skall 

användas som ett teknikstöd för ett gränsöverskridande arbetsprojekt, samarbetsprojekt. Den 

gränsöverskridande projektgruppen försöker tillsammans skapa en bättre förståelsegrund för 

vilka tekniska krav som måste ställas för att i slutändan ha möjlighet att skapa en bättre 

säkerhet för baksätespassagerare. 

 
Fallstudien inriktar sig mot detta gränsöverskridande projekt med deltagare ifrån flera olika 

företag och en högskola. Projektet har 3st deltagande företag samt en högskola. De deltagande 

parterna som gett tillåtelse att jag nämner de med namn, är Volvo PV
3
 som tillverkar 

personbilar, Saab Automobile AB
4
 som också tillverkar personbilar, Autoliv Development 

AB
5
 som är en underleverantör av säkerhetsdetaljer till bilindustrin samt Chalmers tekniska 

högskola
6
. I projektgruppen finns det två personer ifrån Volvo PV, dessa kommer att 

benämnas i rapporten som VolvoPV1 och VolvoPV2, två personer ifrån Saab, som då 

benämns som Saab1 och Saab2, två stycken ifrån Autoliv, Autoliv1 och Autoliv2 samt en 

person från Chalmers som benämns som Chalmers1. Projektgruppen har vid starten av studien 

ingen gemensam dokumenthantering utan all kommunikation med dokument sker via e-mail 

och fysiska möten. Respondenterna arbetar med dokumenten för att sedan skicka vidare detta 

med e-mail så att någon annan i gruppen kan arbeta med det samma. Det blir lite av att man 

arbetar med dokumenten ett och ett . Ingen gemensam dokumenthantering finns utan att det är 

upp till var och en av respondenterna att spara och strukturera sina dokument
7
. 

 

Egna tidigare erfarenheter av dokumenthantering 

 
Mitt intresse för dokumenthantering kommer utav att jag har varit intresserad av datorer och 

programmering och insett värdet av att ha ordning på sina filer(dokument) både genom min 

privata användning men framför allt genom att jag tidigare har deltagit i ett projekt hos ett 

stort elbolag. Där hanterades mängder av ritningar (~30 000st). Man sparade där sina ritningar 

i vanliga kataloger i en vanlig katalogstruktur i operativsystemet. Min uppgift var att granska 

                                                 
2
 Pongolini, Malin, Forskarstuderande adjunkt i Informatik vid Högskolan Väst 

3
 http://www.volvocars.com/intl/top/about/corporate/pages/default.aspx 

4
 http://www.saabsverige.com/se/sv/start#/buy-own/business/the-saab-brand/info/ 

5
 http://www.autoliv.se/wps/wcm/connect/autoliv/Home 

6
 http://www.chalmers.se/ 

7
 Information från nyckelinformant, Pongolini 
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alla dessa så det inte fanns dubbletter och så att den nyaste versionen var den som användes 

samt att sedan föra in dessa i ett dokumenthanteringssystem. Det som blev väldigt uppenbart 

för mig i det arbetet var att man inte kunde veta om det fanns ett likadant dokument på något 

annat ställe. För som alla vet så kan man när man kopierar eller flyttar dokument, bilder och 

liknande genom drag-n-drop metoden i katalogstrukturer ibland placera dessa på ett annat 

ställe än det tänkta. Vilket sedan minskar möjligheten att ha överblick över vilka dokument 

som finns och var de dessutom finns. 

 

Jag har tidigare gjort två empiriska studier gällande dokumenthanteringssystem. En genom en 

enkätundersökning med användare av dokumenthanteringssystem där syftet var att försöka 

förstå vad som är viktigt/viktigast hos ett bra dokumenthanteringssystem (Eriksson, 2010a) . 

Den andra empiriska studien gjordes med intervjuer av tre olika typer av användare av 

dokumenthanteringssystem (en VD, en kvalitetschef och en systemspecialist) även här var 

syftet att försöka ”sätta fingret” på vad som är viktigt hos ett bra dokumenthanteringssystem 

(Eriksson, 2010b). Sammanfattningsvis kan man säga att båda studierna gav liknande 

slutsatser, att användarvänlighet är en nyckelfråga tillsammans med versionshistorik och 

spårbarhet i dokumenten. 

 

 

Problemformulering/frågeställning 

 

 

Problemfråga: 

 

Vilka problem och möjligheter kan finnas vid införandet av Document Management 

System/Content Management System (DMS/CMS, i det här fallet SharePoint)vid ett 

gränsöverskridande projekt? 

 

 

Syfte, mål och målgrupp 

 

Syftet är att utröna och belysa vilka problem och möjligheter införandet av ett DMS kan ha 

för ett gränsöverskridande projekt.   

 

Målgruppen för denna rapport är i första hand beslutsfattare som står i begrepp att välja 

teknikstöd . Rapporten kan användas som ett eventuellt underlag för att i framtida projekt 

försöka fastställa om införandet av ett DMS är motiverat eller ej. Dessa projekt behöver 

nödvändigtvis inte vara gränsöverskridande, I andra hand kan generalister, forskare och 

studenter utanför sitt specialområde använda rapporten för uppslag eller som exempel på ett 

”case” (Backman, 2008: s.65-67). 
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Avgränsningar 

 

Fallstudien inriktar sig enbart mot de 7 personer som projektgruppen består av och kommer 

inte att innefatta de personer som projektmedlemmarna eventuellt i sin tur delar med sig av 

dokument till. Någon värdering av dokumentens innehåll kommer heller inte att göras. 

Vidare kommer jag enbart att inrikta mig på dokument och dokumenthantering inom 

DMS/CMS (i det här fallet SharePoint) och inte ta hänsyn till eventuellt andra moduler som 

kommunikation via SharePoint(kalender, workflow, tasks m.m.). Säkerhetsaspekterna mellan 

e-mail kontra SharePoint kommer inte att beaktas, det samma gäller för de ekonomiska 

aspekterna. 

 

 

Förväntat resultat 

 

Att se vilka problem och möjligheter som införandet av ett DMS/CMS(SharePoint) kan ha för 

den här typen av gränsöverskridande projektgrupper. Ett underlag för beslut på om det är 

motiverat att införa ett dokumenthanteringssystem i ett dylikt projekt. 
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Disposition av uppsatsen 

 

Det här är en kvalitativ rapport som är skriven med en lineär disposition (Backman, 2008: 

s.64-67). Utseendet, rubriker baseras på Backman (2008: 49-50). Referenssystemet som 

används i rapporten är Harvards Exeter modulvariant för Word2007 (Microsoft BibWord, 

2010). 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Figur 1 - Disposition av uppsats 

 

Kapitel: Bilagor 

Medföljande bilagor, enkäter. 

 

Kapitel: Referenser 

Använda referenser i rapporten. 

 

Kapitel: Slutsats 

Den slutsats som jag drar av insamlat material ställt mot andras teorier med hjälp 

av mina metodval. 

 

Kapitel: Analys och diskussion 

Analys och diskussion runt resultatet från empirin med hjälp av teorier och 

analysmetoder. 

 

Kapitel: Resultat 

Resultat ifrån empirier. 

 

Kapitel: Teoretisk referensram 

Begrepp runt dokument, befintliga teorier omkring dokumenthanteringssystem. 

 

Kapitel: Metod 

Olika forskningsmetoder, valda metoder, vetenskaplig kvalitet. 

 

Kapitel: Inledning 

Bakgrund, egna tidigare studier, problemfråga, avgränsningar, 

syfte och disposition. 
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Metod 
 

Detta kapitel kommer att ta upp forskningsmetoder och motivera mina valda metoder. Den 

inledande enkäten kommer att beskrivas samt SharePoint introduktionen och 

deltagandeobservationen. Dessutom beskrivs den vetenskapliga kvaliteten i rapporten. 

 

Studien 

 

Den här är en experimentell fallstudie med ett metodiskt angreppssätt (Merriam, 1994: s.21). 

Vilket betyder att det är en studie som undersöker en specifik företeelse, t ex en händelse, ett 

skeende eller en grupp (Merriam, 1994: s.24). I det här fallet en projektgrupp som skall införa 

ett teknikstöd, där fallstudien kändes passande för att problemfrågan är något av en 

utvärdering (Backman, 2008: s.55). Studien har en plan för hur informationen samlas in. Min 

utgick ifrån att innan någon i projektgruppen testade  SharePoint-miljön  så skulle en enkät 

gällande det för tillfället rådande sättet att hantera och arbeta med dokument fyllas i. Det 

experimentella i studien består i att studien kan manipuleras via vissa variabler och 

kontrolleras via exempelvis utseendet och möjligheterna i SharePoint-miljön (Merriam, 1994: 

s.21), i det här fallet vilken typ av information och handledning som projektgruppen får i 

samband med första mötet av dokumenthanteringssystemet, samt vilka rättigheter, moduler 

som respondenterna har i SharePoint-miljön. Valet av experimentell framför icke-

experimentell beror på att jag vill försöka styra respondenterna på så sätt att jag styr de så lite 

som möjligt. Utgångspunkten var enkla och väldigt kortfattade instruktioner (se figur2), detta 

för att snabbt se bland annat de eventuella problem som uppkom vid försöken. 

  

Beskrivning av genomförandet av studien  
 

Jag har blivit informerad om både interventionsprojektet och det projekt som interventionen 

sker på av min nyckelinformant, Pongolini, samt erhållit en första respondent från 

projektgruppen. Denna respondent har i sin tur bistått mig med resterande e-mail adresser till 

respondenterna och dessutom rekommenderat vilka respondenter ifrån de övriga deltagande 

företagen som kan besvara vissa typer av frågor. 

 

I och med att studien innefattar en projektgrupp där deltagarna kommer ifrån olika företag och 

skolor, är gränsöverskridande, och sällan har möten tillsammans fysiskt på ett och samma 

ställe så innebar det att det snabbaste sättet för mig att komma i kontakt med 

projektdeltagarna var via email. Respondenterna informerades på ett projektmöte om att en 

enkätundersökning skulle komma att genomföras. En minimal introduktion till  SharePoint-

miljön  med användarnamn och lösenord delades ut. Observation av försöken att börja 

använda miljön gjordes. Ett möte på plats hos Saab i Trollhättan med deltagandeobservation 

utfördes. Därefter sammanställdes resultaten och allt material analyserades. 

 

Inledande enkätundersökning 
 

För att bättre förstå det nuvarande arbetssättet hos projektgruppen skapades en enkät med 

frågor rörande den nuvarande hanteringen av dokument samt mängden dokument i rörelse 

inom gruppen. Enkätundersökningarna var inte anonyma, alla respondenterna gick att 
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identifiera(svarade med namn i enkäten). Detta för att förbättra möjligheterna till 

korstabuleringar, att hitta samband mellan variabler. 

 

Här användes ett heltäckande urval (Merriam, 1994: s.63) av respondenter från 

projektgruppen för att besvara enkäten på grund av få deltagare i projektgruppen, 7st. Enkäten 

skapas på en Internetsida som heter Surveymonkey (SurveyMonkey, 2010), en tjänst för att 

utföra enkäter via Internet. På sidan skapar man sitt frågeformulär utseendemässigt och med 

de frågor man vill ha besvarade, sedan aktiverar man enkäten, gör den tillgänglig via Internet. 

Länken till enkäten kan man sedan bifoga i exempelvis e-mail till sina respondenter. Jag 

skickade en kort beskrivning av enkäten samt länken till densamma med e-mail till alla 

projektmedlemmarna/respondenterna. När jag konstruerade enkäten så baserade jag ordningen 

på frågorna enligt rekommendationerna som Holme, Krohn och Solvang ger (1997: s.174). 

Där föreslår man att man ska inleda undersökning med enkla faktainriktade frågor, för att 

senare ta de som eventuellt kan uppfattas som kontroversiella och till sist avsluta med enkla 

igen för att avrunda bra. Trots att det var en väldigt liten enkät med bara 10st frågor försökte 

jag även att få med svarsalternativ av olika karaktär för att inte respondenterna skall kryssa i 

svaren utan att läsa dem. Den version av SurveyMonkey jag använde mig utav är en gratis 

version som har begränsningen att man bara får ställa 10st frågor. Därför sammanfördes flera 

av frågorna ifrån pilotenkäten till så kallade ”multifrågor” för att sammanlagda antalet frågor 

inte skulle överstiga tillåtna 10st. 

 

En pilotenkät utfördes med en för syftet mycket passande pilotrespondent som arbetar i en 

liknande projektgrupp och i dagsläget inte heller använder sig av något 

dokumenthanteringssystem utan all dokumenthantering sker via e-mail och sparas i kataloger 

i den vanliga katalogstrukturen i operativsystemet. Syftet var att upptäcka eventuella 

feltolkningar eller fel i svarsalternativen innan respondenterna gör den ”skarpa” 

undersökningen. En sak som upptäcktes vid pilotenkäten var att frågorna som sattes ihop och 

blev fråga 5 i den ”skarpa” enkäten hade för stora glapp mellan svarsalternativen, vilket då 

korrigerades med två extra svarsalternativ, ”Ett par gånger i veckan” och ”Ett par gånger i 

månaden”. 

 

               Respondentenkät: Analysmetod 
 

Analysen av de textbaserade svaren görs med en kombination av helhetsanalys och delanlys. 

En kvalitativ förståelse eftersträvas genom att flytta in ord och meningar i sina sammanhang 

(Holme and Krohn Solvang, 1997: s.144). Jämförelser mellan svar på olika 

frågor(korstabuleringar) kommer att göras för att leta efter förekommande samband mellan 

svaren på vissa av frågorna, vilket kommer att redovisas i grafisk form (tabell eller diagram) 

detta för att ge en förenklad och översiktlig bild (Holme and Krohn Solvang, 1997: s.229). 

 

               Respondentenkät: Metodproblem 
 

När det gäller empiriska studier utformade som enkäter så finns ett tydligt och uppenbart 

problem, det är som det gamla talesättet säger ”som man frågar får man svar”. Ett uppenbart 

problem med den här typen av undersökningar är att frågorna kan vara utformade så att de blir 

för ledande. Både utformningen av svarsalternativen och själva formuleringen av frågan kan 

påverka svaret (Holme and Krohn Solvang, 1997: s.175). Att enkäten inte är anonym för 
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respondenterna även om jag till viss del anonymiserar dem i resultatet, kan även det påverka 

svaren. Det är naturligtvis även svårt att veta om alla respondenterna tolkar frågorna på 

samma sätt och det går inte att försäkra sig emot på något annat vis än att försöka hålla 

frågeställningarna så enkla och okomplicerade som möjligt. Man bör använda en pilot 

(Järvinen, 2004: s.152), i mitt fall pilotenkät och pilotrespondent, för att om möjligt upptäcka 

eventuella brister.  

 

 

Tillvägagångssätt vid utbildning 
 

SharePoint portalen har skapats av och lagts ut på Internet av Högskolan Västs IT-avdelning. 

Vid ”sjösättandet” av portalen fick detta ett basutseende med få moduler och enkla 

användarrättigheter för respondenterna. Detta har senare anpassats för att bättre stämma in på 

de möjligheter som denna studie har när det gäller övervakningen av interaktionen på sidan. 

Det har exempelvis utökats med visning och loggning av versionshistorik på dokument, 

visning av vem som checkat in- och ut dokument och rättigheter att skapa egna kataloger. 

Även här användes ett heltäckande urval (Merriam, 1994: s.63) av respondenter från 

projektgruppen, det vill säga alla sju. När enkäten var besvarad av alla utom två skickades det 

ut en uppmaning till dessa två att besvara enkäten innan man gick vidare med nedanstående 

instruktioner om SharePoint. Det var personliga e-mail med användarnamn och lösenord samt 

minimala instruktioner hur man går till väga vid första mötet/inloggningen i  SharePoint-

miljön  har skickats till alla sju respondenterna. Dessutom ombads respondenterna i e-mailet 

att utföra tre små enkla uppgifter för att ”komma igång” i miljön.  

 

 

           
         Figur 2 - Instruktions e-mail till respondenterna 

 

Uppmaningen att ”Berätta gärna om eventuella problem som ni stöter på i SharePoint” har 

genererat i ett underlag för att beskriva problemen som respondenterna stötte på. Det var inte 

heller här något bortfall hos respondenterna när det gäller att försöka att logga in på  

SharePoint-miljön  eller att berätta om problem som de stött på vid denna procedur. Alla har 

varit aktiva med hjälp av mer eller mindre påminnelser.  Min roll i SharePoint introduktionen 

Instruktioner för första användningen av SharePoint 

Ditt användarnamn: aaabbb 

Ditt lösenord:  ****** 

När du loggar in på SharePoint-miljön,   http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx, första gången så kommer det 
en fråga om du vill installera owssupp.dll, ActiveX kontroll, den ska du svara JA på(installera). 

När du är inloggad i SharePoint-miljön vill vi att du gör några saker för att ”komma igång” inne i 
miljön. 

1.       Lägg in ett dokument i katalogen Shared Documents. 
2.       Öppna och läsa i ett dokument från Shared Documents. 
3.       Ändra i dokumentet Projektmedlemmar som finns i Shared Documents. Lägg in ditt 

namn och email adress i dokumentet. 

Sedan är det fritt fram att använda SharePoint-miljön som ni vill. 
Berätta gärna om eventuella problem som ni stöter på i SharePoint. 
 

http://xxxxxxxxxxxxxxxxxx/
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har varit en variant på det boken Fallstudien som forskningsmetod benämner som ”Observatör 

– deltagare” (Merriam, 1994: s.106-107) i den skepnaden att jag är känd för respondenterna 

och deltar med att inledningsvis försöka hjälpa till att lösa de problem som uppstår och som 

inkommit via e-mail men jag ingår inte egentligen som en deltagare. Samma sak gällde vid 

besök på plats hos respondent Saab1, där jag både iakttog och deltog vid problemlösningen. 

Mötet tog plats hos Saab Automobile AB i Trollhättan, på Saab1´s kontor samt i ett 

angränsande konferensrum. Med på mötet som var c:a 3timmar långt var min 

nyckelinformant, Pongolini, Saab1 och jag. 

 

               Logg- och observationsdata från SharePoint: Analysmetod 
 

En kombination av helhetsanalys och delanalys används vid analysen av SharePoint 

inloggningen och användningen av SharePoint-miljön. Ord och utsagor i resultatet behöver 

sättas in i sina sammanhang vid analysen vilket skapar en kvalitativ förståelse (Holme and 

Krohn Solvang, 1997: s.144). Analys av kvalitativ information som gjorts kvantitativ. Alla 

insamlade variabler tolkas separat och tillsammans från varje respondent och företag för att 

finna orsaker till eventuella problem, notera relationer mellan variabler för att utveckla en 

hypotes (Merriam, 1994: s.162). Deltagarobservation är något som också kommer att 

tillämpas och då kommer en viss analys att göras kontinuerligt vid observationerna (Backman, 

2008: s.60). 

 

               Logg- och observationsdata från SharePoint: Metodproblem 
 

Ett problem som kan dyka upp vid deltagande observation är att man inte kan hålla sig 

tillräckligt distanserad för att ha möjlighet att observera och analysera. Man kan lätt bli för 

engagerad (Merriam, 1994: s.108). Vissa av de problem som inträffat har kunnat förutses men 

det gäller att låta respondenterna göra dessa i alla fall utan att man påverkar. Något annat som 

kan vara svårt är att bestämma hur man ska sammanställa och ordna all den informationen 

man insamlat. Sedan finns alltid en risk att observatören på något sätt påverkar observationen 

(Merriam, 1994: s.108) som Järvinen (Järvinen, 2004: s.148) säger ”du vill vara så diskret 

som möjligt”.  

 

 

Vetenskaplig kvalitet 

 

Vanliga begrepp när man pratar om vetenskaplig kvalitet är validitet som är giltigheten och 

reliabilitet som är pålitligheten (Holme and Krohn Solvang, 1997: s.94). Tidigare har även 

min egen bakgrund i ämnet redovisats vilket kan spela in i och med att det sker en ömsesidig 

påverkan mellan deltagarobservatören och respondenten (Holme and Krohn Solvang, 1997: 

s.133). 
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Validitet 
 

För att öka validiteten i enkäten gjordes en pilotenkät för att se att frågorna uppfattas på rätt 

sätt. Att mätningen sker på det som är intressant för frågeställningen (Holme and Krohn 

Solvang, 1997: s.163). Respondenterna var insatta i vilket mitt problemområde var innan både 

enkät, introduktion till SharePoint och deltagandeobservationen genomfördes.  

 

Reliabilitet 
 

Det som bestämmer reliabiliteten är hur mätningarna utförs och hur noggrant bearbetningen 

av informationen har skett (Holme and Krohn Solvang, 1997: s.163). Jag har redovisat 

resultaten ifrån enkäten, SharePoint introduktionen och deltagarobservationen så tydligt och 

oförändrat som möjligt. Introduktionen av SharePoint var minimal och 

deltagandeobservationen så ”diskret” som möjligt för att påverka observationsresultatet så lite 

som möjligt. 
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Teoretisk referensram 
 

Det här kapitlet kommer att innehålla enklare förklaringar på begrepp som finns inom 

området dokument och dokumenthantering samt kortare information om några teorier rörande 

de samma. 

Begrepp runt dokument 

 

Här är en sammanställning av viktiga begrepp som bör förklaras lite närmare i och med att de 

kommer att spela en viktig roll i den kommande analysen och resonemanget runt dokument 

och dokumenthanteringssystem.  

 

Dokument 
 

Dokument är ett svårdefinierat ord. Ett dokument kan vara elektroniskt eller av papper, det 

kan innehålla bara text eller bilder, film osv., man kan sätta samma olika typer av data i ett 

dokument (Zantout and Marir, 1999). Enligt Meier & Sprague (1996) så kan man se på det 

som inspelad information som struktureras för mänsklig användning eller information som har 

anknytning till ett ämne, representerat av olika symboler, lagrad och hanterad som en enhet. 

Dessutom kan man se det som ett ”organisationsminne” en organisations lagrade kunskap 

(Meier and Sprague, 1996). 

 

Ett dokuments livscykel 
 

Det finns fem steg i ett dokuments livscykel:  

 

 Skapande – skapande av metadata 

 Publicering – publicering på servrar, filkonvertering 

 Organisering – placering i rätt hierarki lokalt eller globalt 

 Tillgång – söktermer, hur man hittar dokumentet 

 Förstörelse – borttagning eller överskrivning 

 

(Ginsburg, 1999) 

 

Document Management System(DMS) – dokumenthanteringssystem 
 

Dokumenthanterings system är ett informationssystem som sparar, organiserar och publicerar 

dokument på ett sådant sätt att man effektivt kan hämta, lagra och hantera dessa dokument 

(Ginsburg, 1999) 

 

Content Management System(CMS) – innehållshanteringssystem 
 

Innehållshanteringssystem är på det stora hela samma sak som dokumenthanteringssystem 

fast med Contents/innehåll istället för Documents/dokument. Dessa två benämningar 

överlappar varandra i och med att dokument även kan innehålla mer än ren text. 
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Agenter 
 

Agenter är mjukvaruprocesser som kan skötas hel- eller halvautomatiskt i bakgrunden av ett 

DMS (Ginsburg, 2000) för att underlätta för användaren. Att man tack vare agenter kan få 

viss typ av dokument tillgängliga för några men inte för andra utan att personerna ifråga 

behöver söka efter dem.   

 

SharePoint 
 

Microsoft SharePoint är ett innehållshanteringssystem. Microsoft beskriver systemet med 

orden ”Business Collaboration Platform for the Enterprise and the Webb” (Microsoft, 2010). 

Det innehåller en dokumenthanterare som är starkt integrerat med Office programmen som 

även de är Microsoft produkter och vävs naturligt in i användningen av miljön . SharePoint är 

anpassat för nätet och olika konstellationer av virtuella organisationer (Jacobsen and 

Thorsvik, 2008: s.320-321). Det är bland annat utvecklat för att enkelt skapa och publicera 

intranätssidor och webbplatser. 

 

Mycket i miljön är skapat runt listor. En lista är samlad information som du delar med andra i 

SharePoint-miljön. Dessa listor är som kataloger och man kan man själv skapa och använda 

dem som enkla databaser(sorterad information) eller som dokumentarkiv(samling av 

dokument) (Gidlund, 2008). Det finns olika listor och vilken typ man använder beror på 

vilken sorts information som man delar med sig av, ex. meddelanden, diskussionstavlor, 

kontakter, projektuppgifter osv. (Microsoft Office Online, 2010) 

 

Åsikter om SharePoint 
 

Computer Sweden (Åsblom, 2010) skriver att många webbläsare stöds av SharePoint 2010 

men inte Internet Explorer 6 som fortfarande finns som webbläsare hos väldigt många företag. 

De skriver dessutom att problem också kan finnas med annan äldre mjukvara. Han nämner 

även att en analytiker på Forrester Research, Rob Koplowitz, säger att ”potentiella kunder 

noga måste undersöka om man verkligen behöver ett så stort paket som SharePoint 2010”. 

Åsblom (Forrester: Nya Sharepoint är för tungrott, 2010) har även pratat med enligt Computer 

Sweden en av Sveriges främsta experter på Sharepoint som konstaterar att nya Sharepoint kan 

vara för innehållsrik för en del företag. 

 

 

Befintliga teorier 

 

Vid sökning efter befintliga teorier gällande dokument, dokumenthantering och 

gränsöverskridande projekt så användes Google Scholar (Google, n.d.) med inställningar som 

exempelvis ”document management system” i fältet, med den exakta frasen. I fältet, med 

åtminstone ett av orden användes DMS och CMS. 

Fullständig söksträng: "document management system" dms OR cms OR edms. Sökning har 

även skett i SienceDirect (SienceDirect, n.d.) som är en multidisciplinär databas. Dessutom 
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har en del ”snöbollssökning” använts, detta innebär att man går vidare ifrån exempelvis en 

artikels referenser till andra artiklar och så vidare.  

 

Gränsöverskridande arbete via teknikstöd 
 

I boken Hur moderna organisationer fungerar (Jacobsen and Thorsvik, 2008: s.320-321) så 

skriver de om att IT har gett oss nya kommunikationskanaler, dessa ligger mellan de skriftliga 

och ansikte-mot-ansikte kanalerna. IT kommunikation är ”tidsoberoende” (man är inte 

beroende av tid och rum på samma sätt) till stor del, ex. e-post, databaser dessutom är den 

även ”rumsoberoende”(man behöver inte vara närvarande fysiskt). Det är dessa faktorer som 

skapat grunden för begreppet ”virtuella organisationer”. Boken beskriver också vad en virtuell 

organisation är, ”En virtuell organisation är en reell organisation där verkliga människor 

arbetar tillsammans för att lösa en uppgift”. Men man kan även se det som att virtuellt 

samarbete är processen som genom vilka ”virtuella team” får sina jobb gjorda (Nemiro et al., 

2008: s.23).  Virtuella team är som vilket konventionellt team som helst, en grupp av 

människor som interagerar för att slutföra vissa uppgifter och arbeta mot ett gemensamt mål. 

Skillnaden är att delning av dokument, information och kommunikation sker via IT (Nemiro 

et al., 2008: s.2), teknikstöd som exempelvis SharePoint.  

 

Virtuellt gränsöverskridande arbete handlar om att uppnå sin organisations önskade resultat 

genom att fokusera på mål och handlingar som man inte haft möjlighet att uppnå genom att 

arbeta ensamt (Nemiro et al., 2008: s.2). 

 

Införande av nya system 
 

Som det står i artikeln Survival of the leanest (Sörensen, Robertson and Swan, 2001) så får 

teknik inte ses som ett hinder. Om det innebär problem med att föra in ny teknik så kommer 

tekniken inte att användas, och även om den används så kommer den inte att användas av alla 

fullt ut.  

 

En artikel (Hung et al., 2009) med en frågeställning som försöker besvara vilka faktorer som 

gör att ”electronic document management system” accepteras av användarna kommer fram till 

flera saker. Det var bl.a. den upplevda användbarheten, upplevd användarvänlighet, 

kompabilitet, olika sorters inflytande samt att det skulle underlätta för användaren. Något som 

de trott skulle visa sig vara betydelsefullt var tillit, men det betydde inte lika mycket som de 

hade förväntat sig. 

 

Här följer några åsikter rörande SharePoint 2010. I en artikel i Computer Sweden (Åsblom, 

2010) nämns det om en analytiker på Forrester Research, Rob Koplowitz, som säger att 

”potentiella kunder noga måste undersöka om man verkligen behöver ett så stort paket som 

SharePoint 2010”. I samma artikel konstaterar en av Sveriges ledande experter på 

SharePoint(enligt Computer Sweden) att nya SharePoint kan vara för innehållsrikt för en del 

företag. Det nämns även att det kan finnas kompabilitetsproblem med vissa äldre 

programvaror, exempelvis den fortfarande vanligt förekommande webbläsaren på företag, 

IE6. 
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Dokument och dokumenthantering 
 

När man läser artiklar inom området dokument och dokumenthantering så ger många en 

förklaring av vad ett dokument är (se begrepp – dokument) ex. (Meier and Sprague, 1996). 

Detta tyder på att det inte är helt självklart längre. Tidigare hade ett dokument varit liktydigt 

med ett pappersdokument men med dagens IT-teknik så är det inte längre fallet. Nu är det lika 

ofta om inte oftare ett elektroniskt dokument man åsyftar. Framför allt elektroniska dokument 

kan fungera som mer än bara dokument med innehåll. De kan även fungera som ”process 

vehicle” i affärsprocesser där man har dokumentflöden, som kommunikation och som 

”organisationsminne” en sorts lagrad kunskap för företaget (Meier and Sprague, 1996). I 

samma artikel förklarar man även att ett vanligt ”traditionella dokument” (papper), är 

mottagarorienterat, och väldigt begränsad som ”process vehicle”. Detta för att bara en person i 

taget kan läsa eller handha dokumentet. Att använda vanligt papper som Organisationsminne 

är också en sak som har sina begränsningar beroende på att det kräver mer i form av fysisk 

åtkomst till dokumentregister och kataloger, sedan är det ofta så att dessa inte uppdateras i 

samma utsträckning som de elektroniska dokumenten (Meier and Sprague, 1996). Det är en 

ren ”pull technology” (Zantout and Marir, 1999). 

 

En utmaning designmässigt när man skapar dokumenthanteringssystem är att se till att skapa 

en design som tillåter modularitet och beräkningsbarhet av komponenter inne i dokumenten 

(Meier and Sprague, 1996). Att man kan använda innehållet i dokumenten till mer än att bara 

läsa, att det går att skapa automatiska indexeringar i dokumentet, att man kan se statistik på 

hur ofta dokumentet används (Zantout and Marir, 1999). Agenter nämns i artikeln, Intranet 

document management system as knowledge ecologies (Ginsburg, 2000) när man pratar om 

processer som sker i bakgrunden, dessa kan vara hel- eller halvautomatiska funktioner ex. 

feedback. Men det finns även förgrundsprocesser och då menar man aktörerna(läsarna) och 

vad de kan göra. Agenterna eller ”Software agents” som Ginsburg (2000) skriver, används på 

tre olika enheter i strukturen, individ, arbetsgruppen eller själva organisationen. Om man 

använder agenter i individ fallet så kan de hjälpa till med, ex. tillträden. Att koordinera 

tillträden är något som arbetsgruppen kan få hjälp med och organisationen kan använda 

agenter till utvärderingen av DMS. Man kan även skapa agenter som aktivt reagerar på olika 

sätt om ex. ett utvärderingsresultat är dåligt (Ginsburg, 2000). 

 

Det skapas många elektroniska dokument och risken för ”information overload” blir tydlig. 

Marir och Zantout (1999) talar om att det finns två olika typer av ”information overload”. En 

där man vet om att informationen finns men det kräver väldigt mycket letande för att finna 

den. Den andra typen är att man inte ens vet att informationen finns. De pratar om att man 

med hjälp av ”pusch technology” kan arbetaren få en lista på relevanta(samma område) 

dokument baserat på de dokument han redan har öppnat eller hämtat. Att man binder ihop 

vissa användarkonton med vissa ämnen och ser till att dessa dokument finns tillgängliga 

automatiskt vid inloggning, kanske till och med inlärningsförmåga inbakat (Zantout and 

Marir, 1999). 
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Resultat 
 

I detta kapitel kommer resultaten ifrån enkäten och litteratursökningarna att presenteras och 

sammanställas objektivt med hjälp av bl.a. diagram och tabeller. 

 

Studie: Resultat 

 

Studiens resultat är tredelat, ett resultat av den enkätundersökningen som jag gjort och ett 

annat resultat av deltagandeobservation av  SharePoint-miljön  och e-mail rörande införandet 

av SharePoint. Samt även en deltagandeobservation på plats hos Saab1. 

 

Enkät: Resultat 
 

Det har inte varit något bortfall i enkätsvaren, däremot har det tagit lång tid för alla deltagarna 

att besvara enkäten. Detta beroende på frånvaro från sina ordinarie arbetsplatser av många 

olika anledningar, resor, sjukdom osv..  

 

Alla respondenterna har besvarat alla frågor, det var dock ett tekniskt fel för de två första som 

besvarade enkäten där det var två av frågorna som inte fungerade tekniskt vid svar i en 

bestämd kombination. Felet korrigerades direkt. Dessa obesvarade frågor har senare besvarats 

via e-mail istället och införlivats på rätt ställe i respektive svarsformulär innan nedanstående 

resultatredovisning. Ingen korrigering(stavfel, meningsbyggnad) av respondenternas svar har 

skett i övrigt. 

 

Fråga ett: Hur upplever du att dokumenthanteringen fungerar nu? Ingen svarade att det är 

bra utan helhetsintrycket har en svag lutning åt det mindre bra hållet. På följdfrågan: om 
svaret är Mindre Bra eller Dåligt. Vad är det som inte fungerar?, så beror det enligt 

respondenterna på att ”ingen gemensam dokumenthantering” finns. 

 

 
Figur 3 - Enkätfråga 1: dokumenthanteringen 
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Andra frågan i enkäten: Vilka typer av dokument hanteras inom projektet?, visar stor 

variation av dokumenttyper som används men tyngdpunkten ligger på Office-sviten och Word 

samt PowerPoint. Trots tre svar på annat finns det inga konkreta exempel, en respondent har 

svarat ”programvaror” . På den här frågan kunde varje respondent svara flera olika 

dokumenttyper. Det framkom även en noterbar sak ifrån respondenten, Autoliv2,  under 

rubriken annat ” Jag har ibland problem med att Saab1 har en nyare version av Word än min 

dator - vilket ger olika namn till filen och då fungerar inte vissa funktioner när jag öppnar 

dokumentet. som tex. merge documents” 

 

 

Dokumenttyp Antal svar 

  

Text 2 

Ritningar - 

Bilder 4 

Excel 5 

Word 6 

PowerPoint 6 

Pdf 4 

Annat 3 
Figur 4 - Enkätfråga 2: dokumenttyper 

 

I fråga tre som är en tvådelad fråga om: Hur upplever du att din kontroll/vetskap av 
dokument fungerar nu (att du hittar och vet vilka dokument som du har)? och Hur 
upplever du att de andras kontroll/vetskap av dokument fungerar nu (att de hittar och 
vet vilka dokument som de har)?. Ingen respondent svarar heller på dessa frågor att det är 

bra, men majoriteten tycker det är ganska bra. 

 

 
Figur 5 - Enkätfråga 3: upplevelser 
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Fråga fyra: Hur många e-mail i månaden inom projektgruppen skickar du? Får du? Här 

ser man en klar skillnad mellan skickade (153st) och mottagna(89st) e-mail(figur 5). På den 

individuella figuren(figur 6) ser man att respondenterna får minst dubbelt så många e-mail 

som man skickar i alla fall utom ett där man får lika många som man skickar.  

 

 

 
Figur 6 - Enkätfråga 4.1: skickade/mottagna sammanslaget 

 

 

 

 
Figur 7 - Enkätfråga 4.2 skickade/mottagna individuellt 
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Fråga fem är en multifråga med flera olika: Hur ofta…? där anges hur många som svarat på 

varje alternativ och här ser man att det överlag sker saker en gång till ett par gånger i 

månaden. 

 

 

Hur 

ofta… 

 

Frekvensen 

 

 

 Varje dag En gång i 

veckan 

Ett par 

gånger i 

veckan 

En gång i 

månaden 

Ett par 

gånger i 

månaden 

Annat  

… skapar 

du nya 

dokument? 

 

 

- 

 

1 

 

- 

 

4 

 

1 

 

1 

 

n=7 

… gör du 

ändringar i 

befintliga 

dokument? 

 

 

- 
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2 
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Figur 8 - Enkätfråga 5: hur ofta.. 

 

Den sjätte frågan var: Hur ofta lämnar du inkomna e-mail med bifogade dokument utan 
åtgärd (vare sig svarar på det eller vidarebefordrar)? Här är svaren endera varannan gång 

eller nästan aldrig, det finns visserligen en på annat men där står det ”Har inte varit berörd”. 

 
Figur 9 - Enkätfråga 6: åtgärder e-mail 
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I fråga sju: Hur fungerar versionshanteringen av dokumenten nu? med en följdfråga ” Hur 
gör ni nu? . Även här ser man tydligt att respondenterna inte är nöjd med hur det fungerar nu. 

Tyngdpunkten av svaren ligger på mindre bra.  Den enda som svarat ganska bra har motiverat 

sitt val på det här sättet ”pga att jag måste fylla i en ruta, egentligen vet jag inte” i följdfrågan. 

 

 
Figur 10 - Enkätfråga 7: versionshantering 

 

Sedan är här svaren i följdfrågan: Hur gör ni nu? och valet att ta med alla svaren var för att 

man ska ha möjlighet att jämföra svaren med svaren på fråga åtta. 
 

1. ”Helt manuellt. Vi jobbar på ett dokument i taget och skickar versioner mellan oss.” 
  

2. ”Sparar i egna datorn” 
  

3. 
”Vi jobbar en i taget och sparar med datum och signatur i filnamnet, skickar sedan till 
berörda. Dokumenten sparas lokalt hos var och en.”   

4. ”Svarar "ganska bra" endast pga att jag måste fylla i en ruta, egentligen vet jag inte.” 
  

5. ”Markerar versionen i filnamn.” 
  

6. 
”Försöker låta bli att jobba i samma dokument samtidigt och alltid använda track-change 
funktion”   

7. ”SKriver datum och initialer på den person som senast justerat” 
  

 

Fråga åtta där ställs frågan: Hur ser de andra att det är just du som gjort ändringar i 
dokumentet? I den här frågan går det inte att sammanfatta det på något bra sätt på grund av 

alltför avvikande svar, det finns dock tre som använder sig av track changes
8
. Alla svaren är 

redovisade för att tydliggöra den rådande situationen. 

                                                 
8
 Funktion för att spåra ändringar i Microsoft Word 
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1. ”Track changes.” 
  

2. ”syns ej” 
  

3. ”Track Changes i Word, alternativt en logg i mailet som man skickar dokumentet i” 
  

4. ”Vet ej” 
  

5. ”Detta kan de ej se” 
  

6. ”Använder track-change funktion” 
  

7. ”Mina initialer” 
  

 

 

I den nionde frågan: Hur upplever du att de andras kontroll/vetskap av dina ändringar i 
dokumenten är?, var alla svarsalternativen för första och enda gången använda. Valen i 

enkäten var relativt jämt fördelade över svarsalternativen, dock flest på mindre bra och ganska 

bra. 

 

 
Figur 11 - Enkätfråga 9: andras kontroll/vetskap 

 

På den sista och 10:e frågan ombads respondenterna att beskriva vilka förändringar som 

införandet av SharePoint förväntas ha för projektgruppen. Det varierar lite i svaren men 

merparten av svaren kretsar runt bättre kontroll och överblick. Kort och gott som en av 

respondenterna skriver ”ordning och reda”. Även i denna fråga har jag valt att visa alla svaren 

för att ge en tydlig bild av förväntningarna. 

 

1. 
”Bättre kontroll på dokuementen och översikt på alla dokument inom projektet. Än bättre 
hantering av ändringar i kokuemtn hade varit jätte bra.”   

2. ”Effektivare kontroll, lättare att sprida info” 
  

3. ”Det blir enkelt för alla att ha koll på vilka dokument vi har och vilket som är senaste 
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version, alla har tillgång till dem alltid.  
Möjligtvis blir mötesplanering överskådligare för alla.  
Vi kan ha virtuella möten.” 

4. ”Vet ej” 
  

5. 
”Lätt att hitta den senaste informationen/dokumenten. Förenkling vid skapande av 
gemensamma dokument.”   

6. ”Ordning och reda på dokument och smidighet då flera arbetar på samma dokument” 
  

7. 
”Bättre överblick på alla dokument och uppdateringar. Jag vet vilka dokument som finns 
samt vet att alla i projektet har tillgång till dem.”   

 

SharePoint resultat  
 

Det sammanlagda antalet e-mail med problem gällande inloggningen och användningen av 

SharePoint miljön redovisar jag dels som sammanlagt antal dels indelat ifrån respektive 

företag. Vilka som lyckats utföra de ombedda uppgifterna redovisas också. 

 

 

 

 
Bild 1 - Inloggning SharePoint 

 

 

Det sammanlagda antalet svars e-mail med information rörande SharePoint inloggningen och 

uppgifterna var 20st av dessa var två stycken ifrån Chalmers1 där han meddelade att allt 

fungerade bra direkt. Resterande 18 var e-mail med olika problem som dykt upp. 

 



Högskolan Väst, Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-08 

C-uppsats i Informatik, EIC501, 15 hp 

Per Eriksson  e-mail: no1per@comhem.se 

 

22  

 

 
Figur 12 - SharePoint: antal problem e-mail 

 

Problemen som rapporterades tillbaka till mig rörde enbart problemet att få  SharePoint-

miljön  att fungera fullt ut.  Några av respondenterna får meddelande från programmet att de 

saknar” full funktionalitet ” efter inloggning vilket förklarar varför de inte kan bland annat 

lägga till ett dokument. Alla som har försökt att logga in hemifrån på hemdator har lyckats 

utan problem. 

 

 

 

 

SharePoint detaljer 

 
 

X = Jobbdator 

 

H = Hemdator 
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systemet 
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kontroll 
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dokument 
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Saab1 X & H X & H H H H 

Saab2 X  X  X 

VolvoPV1 H H H H H 

VolvoPV2      

Autoliv1 X     

Autoliv2 H     

Chalmers1 X X X X X 
Figur 13 - SharePoint: detaljer 

 

Problemen berodde endera på respondenternas kombination av Office-paket, Internet 

Explorer version, Java Runtime Environment
9
 och den ActiveX-kontroll man eventuellt 

                                                 
9
 http://www.java.com/sv/download/faq/java_diff.xml 
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installerat eller att man saknat rättigheter att installera den föreslagna ActiveX-kontrollen och 

eventuella uppdateringar som också föreslagits. 

 

Inget svars e-mail gällde hur man skulle gå tillväga för att lösa de givna uppgifterna eller att 

man inte förstod instruktionerna. Det framkom också i e-mailen samt på deltagande 

observationen hos respondent Saab1 på Saab i Trollhättan att det fanns olika versioner av 

operativsystem, Office-paket och Internet Explorer, ” Vista 64, explorer 8”, ”Jag använder 

Office 2003” , ” Office version: Microsoft Office 2007, Microsoft Windows XP Professional version 2002 

service pack 3”,  hos de olika respondenterna. 

 

I e-mail kommunikation mellan mig och respondenterna har det dessutom framgått att 

respondenterna ifrån Saab har vissa administratörsrättigheter som att installera vissa 

kontroller och drivrutiner, dock mer på den bärbara datorn än den stationära. Medan 

respondenterna ifrån Autoliv och Volvo PV inte har sådana rättigheter/behörigheter. Vilket 

tyder på att olika IT-policys finns för de olika företagen. Det har dessutom framkommit 

genom dessa e-mail att konfigurationerna på datorerna och programvarorna skiljer sig mellan 

företagen men även mellan användare. Det blir tydligt när en av respondenterna, Saab2, 

skriver i ett svar att ” Jag har ibland problem med att Saab2 har en nyare version av Word än 

min dator - vilket ger olika namn till filen och då fungerar inte vissa funktioner när jag öppnar 

dokumentet. Som t.ex. merge documents” vilket beror på olika versioner av Word. 

 

 

 

Efter några av respondenternas e-mail om att de försökt att logga in men misslyckats så gav jag 

rådet att kontakta IT-avdelningen för support på grund av respondentens brist på rättigheter. Ett 

svar som kom från VolvoPV1 var att ” Jag kan försöka få in uppdatering, det kan dock ta en liten 

stund ” med syftning på IT-avdelningen. 

 

 
Bild 2 - Startsida i Sharepoint 

 

Den deltagande observationen på plats hos respondent Saab1 på Saab i Trollhättan förstärkte 

och tydliggjorde de problem som e-mailen redan visat. Dessutom framkom det att en viss typ 

av JRE, Java Runtime Environment, krävs för att tekniken ska fungera till fullo. I ett samtal 
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runt tekniken nämnde respondenten att ”e-mail raderas automatiskt var 60:e dag” och vid 

frågan om det även gällde internethistorik och Internet Explorer cookies svarade respondenten 

”Det är inget jag kan. Det får ni ta med IT-avdelningen”.  

Det framkom även att respondenten på sin stationära dator har hårdare restriktioner vad det 

gäller egen installation än på den bärbara(det var den bärbara som han använt för att testa 

SharePoint-miljön).  

 

 
Bild 3 - SharePoint: shared documents 

 

Ett e-mail ifrån respondenten Saab1efter vårt möte i Trollhättan klargjorde att han hemma 

senare på kvällen lyckats utföra alla uppgifter och slutade med att säga ” Jag provade att 

lägga till en mapp (*******), inga problem. Så här vill jag att systemet skall fungera 

överallt.”  
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Analys och diskussion 
 

Detta kapitel kommer att behandla analysen av resultaten och ställa dessa mot 

problemområdet och speciellt mot problemfrågan. Jämförelse mot granskad litteratur samt 

eventuella problem eller fördelar som mina valda metoder har. 

 

Dokumenthanteringen innan SharePoint 

 

Diskussion och försök till analys runt åsikter och upplevelser om dokumenthanteringen för 

projektgruppen. Hur man gått tillväga med olika typer av saker är det jag försökt ta reda på 

genom frågor i den inledande enkäten till respondenterna.  

 

Behörighet & kompabilitet 
 

Det första man kan konstatera av svaren på fråga ett är att ingen är helt nöjd med hur 

dokumenthanteringen fungerar vid tillfället för enkäten utan det är lika många som svarar 

ganska bra som mindre bra och en som svarat dåligt. I frågan fanns en följdfråga med(Vad är 

det som inte fungerar?) om man svarat mindre bra eller dåligt på första frågan. Där var svaret 

från respondenterna att det beror på att man inte har gemensam dokumenthantering. Om man 

ställer det mot fråga tre där respondenterna får svara på upplevelsen om kontroll/vetskap om 

dokument för egen del och hur man uppfattar hur de andras kontroll/vetskap är, så blir man 

lite fundersam. Vad är det resultatet ifrån fråga ett, gemensam dokumenthantering, ska tillföra 

när de flesta respondenterna uppfattar både sin egen och de andras kontroll av dokument är 

ganska bra. Kan resultatet bero på att man vill ha alla dokument på ett och samma ställe, ett 

ställe som är lättillgängligt för alla? Eller kan det bero på att man i fråga tre inte vill 

medge(enkäten är inte anonym) att man kanske inte har kontroll/vetskap över dokumenten, 

det är ju trots allt i dokumenten som informationen finns och man ingår ju i projektgruppen 

för att inskaffa och förmedla olika typer av information.Det är inte så svårt att tänka sig att om 

det rör sig om mängderna med e-mail som Saab2 uppger(figur 7) att den får ifrån gruppen, 

plus alla övriga e-mail som dimper ner i brevkorgen så kan det bli svårhanterbart. Det blir lätt 

”information overload” (Zantout and Marir, 1999). Men man kan anta att uppgifterna är 

höftade mellan tummen och pekfingret(gissade) av respondenterna. För man ser att det 

skickas betydligt färre e-mail än vad som mottas av respondenterna på frågan om antalet 

mottagna och skickade per månad(figur 6). Om jag dessutom försöker mig på att grovt räkna 

ihop hur många som skickas/mottas med dokument från figur 8 och ställer det mot det totala 

antalet e-mail som skickas/mottas(figur 6) så ser det ut som nedan. 
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Figur 14 - Dokument i e-mail 

 

Här ser man att det är en liten del av alla e-mail som innehåller dokument. Detta till trots så 

skickas alla dokument ut via e-mail och lagras på respektive respondents dator efter egen vald 

struktur. När man sedan lägger in variabeln att respondenterna arbetar med ett dokument i 

taget
10

så förstår man hur mycket tid det finns att tjäna på att alla har tillgång till alla dokument 

hela tiden och kan arbeta med dokumenten samtidigt som andra istället för att vänta. Man har 

inte en bra tillgång till punkterna 2,3 och 4 i dokumentets livscykel (Ginsburg, 1999). 

Respondenterna skapar ändå tillsammans enligt figur 8, c:a 10st nya dokument i månaden och 

gör ändringar i befintliga dokument c:a 18 gånger.  

 

Om man tittar på hur många e-mail som skickas med dokument så är det 22st och det skapas 

18st dokument och görs ändringar i 10st vilket borde innebära att antalet skickade e-mail 

innehållande dokument borde vara högre än 22st. Om alla delade med sig av sina ändringar 

och nya dokument så blir det sammanlagt c:a 28st. Det ser ut som om att det görs ändringar 

och dokument som inte alla får ta del av om man utgår ifrån svaren i enkäten. Eller så är det 

ett resultat av hur enkäten är utformad när det gäller svarsalternativen i figur 8, att siffrorna 

inte blir helt korrekta. 

 

Alla utom en uppger i fråga två att de använder Word och PowerPoint(figur 2). I enkäten 

svarar 6st att de hanterar Word men bara 2st svarar att de hanterar text i dokumenten, detta 

ger upphov till att man med anledning av det kan tro att Word har på något sätt blivit en de 

facto standard för textdokument och att skriven text utanför Word tolkas som bara text. Det är 

uppenbart att Officepaketet både finns och används i stor utsträckning inom projektgruppen, 

om än i olika versioner
11

. 

 

Problem 

 

Problemen som uppstått vid införandet av SharePoint. Varför de uppstått och hur man kan 

åtgärda dessa. Ett problem som har uppenbarat sig är att det i gränsöverskridandeprojekt med 

                                                 
10

 Information från nyckelinformant, Pongolini 
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teknikstöd som SharePoint kan vara så att olika företag har olika IT-policys för sina 

användare.  

 

Behörighet & kompabilitet 
 

Enligt svaren i e-mailen angående eventuella problem så säger respondenterna ifrån Autoliv 

och Volvo att de inte har rättighet/behörighet att installera medan respondenterna från Saab 

får installera vissa drivrutiner och kontroller 
12

.  Det medför troligen att det finns lika många 

olika konfigureringar på datorerna som det finns medverkande företag. Det kan ibland 

dessutom skilja sig mellan användare på samma företag. När man ska få ett program som 

SharePoint att fungera ska man acceptera en ActiveX-kontroll(owssupp.dll) vid första 

inloggningen på SharePoint-webbsidan. Om man inte installerar denna fil kommer man inte 

att ha möjlighet att redigera och checka ut och in dokumentet. Det som komplicerar saken 

ändå mer är att varje variant av Office-paketen kräver sin egen variant av denna dll-fil för att 

fungera, vilket innebär att det finns en fil och en lösning för varje Office variant (Microsoft 

Support, 2010) , en Office XP, en för Office 2003, en för Office 2007 och en för Office 2010. 

Som om inte det faktum att det måste vara en specifik fil för ändamålet så fungerar vissa av 

dessa kombinationer inte ihop med vissa av Internet Explorers webbläsare (Microsoft 

SharePoint, 2010).  Det framkommer även i resultatet från fråga två i enkäten att en av 

respondenterna, Autoliv2, har problem med att respondent Saab2 har en nyare version av 

Word än sig själv, vilket orsakar att alla funktioner inte fungerar. Det visar också att en 

enhetlig dokumentstandard som alla kan arbeta med inom gruppen vore önskvärt. 

 

När det gäller problemen som rapporterades in till mig via e-mail så var Saab1 och Saab2 de 

två som återkom med mest problem. Det berodde nog inte på att de stötte på mer problem än 

de andra utan istället på att framförallt Saab1 var mer drivande på att införa SharePoint-

miljön. För trots eller kanske tack vare att Saab1 kunde logga in i miljön både från jobbet och 

hemifrån och hade rättigheter att installera rätt ActiveX-kontroll(se figur 13) så skickade 

Saab1 mest problem e-mail av alla, 6st. Medan i fallet Chalmers1 så rapporterade denne inte 

om några problem utan bara att allt gått bra och att testdokumentet som lagts in kan tas bort 

när som helst. Att det gick smärtfritt att installera och använda  SharePoint-miljön  ifrån 

Chalmers beror nog på att högskolor generellt inte har lika hårda regler när det gäller 

installation av mjukvaror och vilka rättigheter som användarna har.  

 

Att användarna som har försökt att logga in hemma(se figur 13) kan installera ActiveX-

kontrollen och logga in på SharePoint-miljön utan några problem tror jag mest beror på ett par 

saker. Det första är naturligtvis att respondenterna har administratörsrättigheter på sina egna 

datorer hemma, men det andra och förmodligen viktigaste är att man oftast förlitar sig på 

automatiska uppdateringar som Windows Update (Microsoft Sverige, 2010). MS Update 

uppdaterar din dator genom att analysera din dator och se vilka aktuella uppdateringar som 

finns för Microsoft Windows, MS Office och andra MS program som ligger installerade på 

din dator. För att sedan om du valt det alternativet installera dessa automatiskt. Detta gör att 

man har nyare och förhoppningsvis mer kompatibla filer och drivrutiner.  
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 Berättat vid deltagandeobservation på plats hos Saab1 
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 SharePoint-miljön  
 

Den SharePoint-miljön som användes i detta projekt var en betaversion av SharePoint 2010 

vilket borde innebära att eventuella barnsjukdomar som kompabillitetsproblem blir bättre och 

bättre med de uppdateringar som alltid brukar dyka upp i kölvattnet av nya stora 

datorprogram ex. Vista (Microsoft Support, 2010). En sak som nämns i Computer Sweden 

(Åsblom, 2010) är att många webbläsare stöds av SharePoint 2010 men inte Internet Explorer 

6, vilket tidningen skriver fortfarande finns hos väldigt många företag. De skriver dessutom 

att problem också kan finnas med annan äldre mjukvara. Det är nog som en analytiker på 

Forrester Research, Rob Koplowitz uttalat sig, att man måste kontrollera om behovet 

verkligen är så stort att man behöver SharePoint 2010 med tanke på att det är ett stort paket 

(Åsblom, 2010). Det låter som ett väldigt motiverat råd, att man tänker över och ser efter om 

SharePoint verkligen fyller de funktioner som man önskar och behöver och dessutom fungerar 

med den befintliga mjukvaran man använder. I samma artikel har Åsblom (Forrester: Nya 

Sharepoint är för tungrott, 2010) talat med en av Sveriges främsta experter på Sharepoint, 

enligt Computer Sweden, som då konstaterar att nya Sharepoint kan vara för innehållsrikt för 

en del företag. Det tyder på att om man ska införa en sådan miljö så behöver man ha kunniga 

personer som sätter upp miljön efter önskemål från användarna. Innan slutanvändarna 

använder miljön krävs det att en konfiguration för att inte det ska finnas för mycket moduler 

och tekniska lösningar att fastna på i början. Införandet av teknik ska inte ses som ett hinder 

om den ska användas så mycket som möjligt (Sörensen, Robertson and Swan, 2001).  

 

Användarvänlighet och versionshantering 
 

Med tanke på att det bara var Chalmers1 som fick miljön att fungera direkt och att resten av 

respondenterna fick problem(figur 12, inga problem e-mail ifrån Chalmers1) så kan man 

frukta att den upplevda användarvänligheten och kompabiliteten som var viktiga faktorer för 

att man skulle acceptera ett DMS (Hung et al., 2009) blir lite kantstötta och resulterar i att 

man inte accepterar och använder systemet fullt ut även när det fungerar för alla respondenter 

(Sörensen, Robertson and Swan, 2001). Det verkar dock inte vara fallet för respondent Saab1 

som förklarar att han vill att det ska fungera så överallt när han väl fått miljön att fungera 

hemma. Detta till trots att han har som resultatdelen visar, flest försök och misslyckanden att 

få miljön att fungera. Användarvänligheten var även en nyckelfråga tillsammans med 

spårbarhet i dokumenten och versionshistorik i mina tidigare studier om vad som var viktigast 

i dokumenthanteringssystem (Eriksson, 2010b) (Eriksson, 2010a). Att versionshanteringen är 

ett problem hos respondenterna är väl ställt över allt tvivel. När man ser att bara en svarar 

ganska bra på fråga sju om hur man upplever att versionshanteringen fungerar bara för att, 

fylla i ett alternativ så anar man en del. När sen resten av respondenterna svarar mindre bra 

eller dåligt så vet man med säkerhet att det inte fungerar. Det kanske inte säger allt men 

följdfrågan om hur man sköter versionshanteringen nu ger en tydlig bild av ett problem. Alla 

gör inte på samma sätt. Faktum är att det finns i princip sju olika svar. Problemet 

exemplifieras ännu tydligare när man då lägger till svaren ifrån fråga åtta. Där svarar 

respondenterna på frågan om hur andra ser att det är du som gjort ändringen, tre olika 

varianter av svar, först 3st respondenter som hänvisar till track changes i Word, sedan 2st 

respondenter som förklarar att man inte kan se det och därefter en respondent som menar att 

initialerna visar det. Till sist har en respondent svarat att den inte vet. Med tanke på att alla 

inte använder sig av samma sätt att tala om vem som gjort ändringarna blir min tanke att man 

bara tar för givet att de andra vet och förstår. Att det på något sätt ses som självklart, men 
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uppenbarligen inte är det. När man då ser resultaten i figur 11, som visar hur man uppfattar att 

andras kontroll/vetskap av ens egna ändringar från fråga nio, som visar att det finns svar på 

alla staplarna hittar man bara en som svarar dåligt medan det var två som svarat på fråga åtta 

att man inte kunde se deras ändringar? Respondent Saab1 som svarat att det inte syns som 

svar i fråga åtta, har följaktligen svarat dåligt i fråga nio, medan respondenten Autoliv1 som 

svarade att man inte kan se detta i fråga åtta, har svarat ganska bra i fråga nio. Hur kan man 

uppleva att andra har kontroll/vetskap om ens ändringar om de inte kan se vem som gjort 

ändringarna? Det här går inte att förklara på annat sätt än att anta att Autoliv1 kanske 

missförstått något. 

 

Hjälp av IT-avdelningen? 
 

Att låta respondenterna själva uppleva problemen vid införandet, genom att inte försöka 

förebygga så mycket av de problemen som kan uppstå genom en minimal styrning av första 

mötet med miljön(se figur 2) gav flera svar gällande problemområden. Att det är så många 

faktorer som måste stämma för att SharePoint-miljön ska fungera bra direkt, som resultaten 

visar, gör att man bör använda sig av respektive IT-avdelning för att säkerställa att allt 

fungerar innan man låter användarna använda miljön för första gången. Datorproblem och 

kontakt med IT-avdelningen redan när man försöker logga in i den nya miljön är en dålig 

start. Det kanske låter självklart men många användare har erfarenheten att allt med IT-

avdelningarna tar lång tid och är bökigt, vilket respondenten VolvoPV1 antyder vid ett förslag 

om att kontakta IT-avdelningen för support.  Sammantaget kan det eventuellt smitta av sig 

negativt på hur man upplever användbarheten av miljön när den väl fungerar och att den inte 

underlättar för användaren som artikeln User acceptance of intergovernmental services: An 

example of electronic document management system (Hung et al., 2009) benämner som en 

viktig faktor utan blir istället en påfrestning. 

 

Möjligheter 

 

Flensburg & Friis (Mänskligare datasystem - utveckling, användning och principer, 1999: 

s.120) säger att de traditionella datasystemen i företagen inte alls är anpassade för nya 

organisationsformer, att de måste ha en annan struktur som är mer anpassad till 

nätverksorganisationer. SharePoint är ett sådant datasystem, anpassat just för nätet och olika 

konstellationer av virtuella organisationer (Jacobsen and Thorsvik, 2008: s.320-321) och 

virtuella team (Nemiro et al., 2008: s.2, Microsoft, 2010). Därför vid införandet av SharePoint 

finns det flera olika funktioner som skapar möjligheter att förbättra för projektgruppen. Det 

kommer att bli lite av en uppradning av dessa, och jag börjar med tillgången på dokumenten. 

Alla respondenterna får med ett dokumenthanteringssystem som SharePoint tillgång till alla 

dokument ifrån vilken dator som helst vart i världen som helst. Tillgången till dokumenten 

blir rumsoberoende och tidsoberoende (Jacobsen and Thorsvik, 2008: s.320-321) jämfört om 

man bara har tillgång till en stationär jobbdator där man når sina dokument. 

Versionshanteringen var som jag i tidigare studier (Eriksson, 2010b) (Eriksson, 2010a) och 

även i den här kommit fram till, väldigt viktig. I SharePoint kan man se historiken och även 

presentera vem som skapat dokumentet, vem som ändrat i det sist och vem som håller på att 

arbeta med det(då är dokumentet utcheckat). Detta gör att det finns en spårbarhet i 

dokumenten. Man har en möjlighet att använda agenter(mjukvaruprocesser) för att se till att 

man exempelvis hittar den information som man behöver (Microsoft, 2010) eller få e-mail 
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skickade till sig med ”push technology” (Zantout and Marir, 1999) när ändringar i ett visst 

dokument gjorts. När man använder ett CMS/DMS så motverkar man det som Marir och 

Zantout (1999) kallar för ”information overload”. Dels därför att arkiv i SharePoint är sökbara 

och då kan man enklare hitta rätt dokument om man vet att det finns så att det inte försvinner i 

mängden. Men man har dessutom alla dokument på ett och samma ställe, eventuellt kopplat 

till användarnamnet. Då kan man använda agenter som talar om när nya dokument skapas, 

och på så sätt kan man komma ifrån problemet att man inte vet att dokumentet finns. Detta 

motverkar det som respondenterna enhetligt uttryckte önskan efter, en gemensam 

dokumenthantering, detta på följdfrågan till frågan: Vad är det som inte fungerar gällande 

dokumenthanteringen nu? 

 

Ett annat problem som försvinner med SharePoint är att man har kvar dokumenten i miljön i 

en obegränsad tid. Som det är nu har exempelvis Saab automatisk rensning av e-mail var 60:e 

dag
13

 vilket medför att e-mail med dokument som inte sparats ner och lagrats på hårddisken 

försvinner. Dessutom så förbättrar man och förenklar man punkterna 2 – publicering, 3 - 

organisering och 4 – tillgång, i dokumentets livscykel (Ginsburg, 1999). Något som jag 

personligen tror, är att om det kommer med någon ny deltagare i projektgruppen så 

underlättar det att all dokumentering finns på ett och samma ställe med bra spårbarhet bakåt i 

tiden som det bör göra i SharePoint. Detta för att man på alla dokument kan gå bakåt i 

historiken därmed fyller det en funktion som ”organisationsminne” för själva projektgruppen 

(Meier and Sprague, 1996). 

 

Förväntningar 

 

Vid den sista frågan om vad man förväntar sig att införandet av SharePoint ska förändra så 

blir svaren längre och mer detaljerade. Det är inte svårt att förstå varför respondenterna nästan 

enhälligt har svarat om än formulerat på lite olika sätt att de vill ha ordning och reda. Även 

bättre versionshantering är frekvent förekommande i svaren, detta uttrycks också på lite olika 

sätt. Med tanke på vad resultatet visar gällande fråga åtta, där det efterfrågas hur man kan se 

att just du gjort ändringar så inser man att ett stort behov av ett gemensamt sätt att markera 

vem som gjort ändringarna. Svaren varierar väldigt, de går ifrån track changes i Word via att 

man kan se det på skaparens initialer för att hamna i att man inte kan se det alls. Det här gör 

att det borde vara besvärligt att få en förklaring på exempelvis något man inte förstår. Man vet 

inte vart man ska vända sig. Spårbarhet i dokumentet finns i princip inte alls mer än i e-mailet 

som det skickades med.  

 

Det finns dock en möjlighet att de har för stora förhoppningar. Att bara man har ett 

dokumenthanteringssystem så löser sig allt. Att allt blir lättarbetat och man hittar allt direkt. 

Min egen erfarenhet är att man måste komma över en viss kunskapströskel innan allt fungerar 

riktigt bra och med det lilla jag nu sett av SharePoint tror jag inte att det är något undantag . 

 

Det är nog trots allt som någon klok person sagt ”om man lägger in skräp, så får man skräp 

ut”, tekniken är bara ett stöd men innehållet i materialet kommer att vara det man för in i 

systemet även när man får ut det.  

 

 

                                                 
13

 Berättat vid deltagandeobservation på plats hos Saab1 
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Slutsats 
 

I det här kapitlet kommer problemfrågan att kortfattat försöka besvaras, en övrig reflektion 

och förslag på vidare studier kommer att ges.  

 

Slutsatser som är möjliga att dra 

 

Det jag först och främst drar för slutsats är den stora nyttan av att enas om ett sätt att hantera 

dokumenten och framför allt sättet man sköter versionshistoriken på, detta oberoende om 

projektgruppen kommer att fortsätta att använda SharePoint eller ej.  

 

Om man fortsätter med SharePoint så finns funktionerna i miljön men man bör se till att alla 

förstår hur man skapar och sen ser denna historik. Man bör även bestämma inom gruppen i 

vilket format man sparar i, t ex. .doc, .docx eller annat för att se till att alla kan läsa 

dokumenten utan problem. Detta gäller naturligtvis även om man väljer att inte fortsätta i 

SharePoint miljön. 

 

De problem som framkommit vid själva införandet av SharePoint kan till största del avhjälpas 

genom att det är någon kunnig person(IT-avdelningen) som sätter upp miljön med rätt 

moduler och rättigheter samt att respektive IT-avdelning för respondenterna ser till att 

respondenternas datorer uppdateras med rätt filer och program för att fungera med SharePoint 

2010 innan. Det bör helst ske före första inloggningen i miljön, det för att inte respondenterna 

ska uppfatta införandet av tekniken som ett problem. Teknik ska inte ses som ett hinder om 

den ska användas så mycket som möjligt (Sörensen, Robertson and Swan, 2001).  

 

SharePoints möjligheter är att tillgången till dokumenten blir rumsoberoende och 

tidsoberoende (Jacobsen and Thorsvik, 2008: s.320-321), alla respondenterna kan nå alla 

dokument ifrån vilken dator som helst(med rätt konfiguration).  

 

Spårbarheten och versionshistoriken förbättras som tidigare nämnts. Det skapas en bättre 

överblick över all dokumentering, man minskar risken för ”information overload”. Det går att 

underlätta för respondenterna/användarna genom att e-mail skickas ut när ändringar gjorts 

eller ett nytt dokument skapats.  

 

Med ett dokumenthanteringssystem får man en enhetlig dokumenthantering som flera av 

respondenterna efterfrågade samtidigt som det förenklar både skapande, organisering och 

tillgången på dokumenten för alla berörda parter. 

 

Det bör även underlätta för eventuella nya deltagare i projektgruppen att sätta sig in i och få 

tillgång till allt material, i och med att det finns ett ”organisationsminne” i dokumenten, 

versionshistoriken. 

 

  



Högskolan Väst, Institutionen för Ekonomi och IT 2010-06-08 

C-uppsats i Informatik, EIC501, 15 hp 

Per Eriksson  e-mail: no1per@comhem.se 

 

32  

 

Övrig reflektion 

 

En sak som slagit mig under hela introduktionen till- och införandet av SharePoint är bristen 

på frågor ifrån respondenterna gällande säkerheten i programmet. Litar man helt och fullt på 

att det är säkert? Eller bryr man sig inte? Det kanske är så att tilliten inte spelar så stor roll i 

slutändan, vilket Hung et. al (User acceptance of intergovernmental services: An example of 

electronic document management system, 2009)kommer fram till. 

 

 I och med att jag bara gör ett fristående projekt inom denna pilotstudie och inte har varit med 

från första början vet jag inte om detta redan har diskuterats mellan alla parter. Det kan även 

vara så att det har varit upp till respektive IT-avdelning att godkänna säkerheten. Det är dock 

anmärkningsvärt hur man resonerar med säkerheten ifrån företagen, att man vill att jag i 

början av projektet skriver på ett sekretessavtal(Saab?) men av olika anledningar så rinner det 

ut i sanden så inget avtal skrivs. Samtidigt som man vill att jag ska skriva på ett sekretessavtal 

tillåter man att email innehållande dokument skickas kors och tvärs mellan deltagare som 

befinner sig på olika platser och länder. Detta är något som sker i det vanliga arbetet inom 

projektgruppen. Det är lite av en paradox att man är så mån om säkerheten från företaget och 

samtidigt skickar projektmedlemmarna e-mail med viktiga dokument i via servrar som ligger 

utspridda över hela jorden. När vi skickar e-mail så lämnar det naturligtvis spår, vi skriver 

alltid vem adressaten är dessutom när man skickar e-mail så följer det alltid med något som 

heter trafikuppgifter innehållandes IP, typ av klient, datum, tid, storlek, ärende, 

mellanliggande servrar (Arbetsgruppen_för_uppgiftsskydd, 2000) vilket sparas hos din ISP 

och mottagarens ISP. Hur kan man veta att inte informationen kopieras på vägen av 

exempelvis konkurrerande företag?  

 

Förslag på vidare studier 

 

Det finns flera tänkbara inriktningar för vidare studier i närområdet. Till att börja kan man 

nämna användbarheten i SharePoint-miljön för mindre respektive större företag. Den 

ekonomiska aspekten med att införskaffa en samarbetsplattfond som SharePoint. Något som 

jag även nämnde ovanför i övrig reflektion är säkerheten vid dokumenthanteringen av 

känsliga dokument. Är SharePoint säkert vid gränsöverskridande projekt? Ställa olika 

varianter mot varandra säkerhetsmässigt såsom e-mail kontra SharePoint. Avslutningsvis 

tycker jag att jag bör nämna studier som kan göras när projekten har varit aktiva ett tag, ”blev 

det så bra som man förväntade sig?”, åsikter efter användning. 
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Bilaga 1 – Pilotenkät 
 
                                         
 

 
 
Enkätundersökning 
– Frågor för enkätundersökningen om 
DocumentManagementSystem(SharePoint) 

 

Frågorna gäller bara ditt användande i projektgruppen och med 

projektmedlemmarna samt dokument rörande projektet. 

 

Hur upplever du att dokumenthanteringen fungerar nu? Bra, Ganska bra, 

Mindre bra, Dåligt, Annat --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om svaret är Mindre bra eller Dåligt. Vad är det som inte fungerar? --------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vilka typer av dokument hanteras inom projektet? (ex. text, ritningar, 

bilder, Excel, Word, PowerPoint, PDF osv.) ----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

 

Hur upplever du att din kontroll/vetskap av dokument fungerar nu (att du 

hittar och vet vilka dokument som du har)? Bra, Ganska bra, Mindre bra, 

Dåligt, Annat -------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------- 

 

Hur upplever du att de andras kontroll/vetskap av dokument fungerar nu 

(att de hittar och vet vilka dokument som de har)? Bra, Ganska bra, 

Mindre bra, Dåligt, Annat --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------- 

 

Hur många e-mail i månaden inom projektgruppen skickar du? Får du?  
Skickade:--------- 

Mottagna:--------- 
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Hur ofta skickar du e-mail med dokument till någon i gruppen? Varje dag, 

En gång i veckan, en gång i månaden. Annat-------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- 

 

Hur ofta får du e-mail med dokument från någon i gruppen? Varje dag, En 

gång i veckan, en gång i månaden. Annat-----------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- 

 

Hur ofta lämnar du inkomna e-mail med bifogade dokument utan åtgärd 

(vare sig svarar på det eller vidarebefordrar)? Alltid, Varannan gång, Var 

femte gång, Nästan aldrig. Annat---------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 

 

Hur ofta gör du ändringar i befintliga dokument? Varje dag, En gång i 

veckan, en gång i månaden. Annat-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------- 

 

Hur fungerar versionshanteringen av dokumenten nu? --------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

 

Hur ser de andra att det är just du som gjort ändringarna i dokumentet? ---

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hur upplever du att de andras kontroll/vetskap av dina ändringar i 

dokumenten är? Bra, Ganska bra, Mindre bra, Dåligt, Annat -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Vilka förändringar förväntar du dig att ett införande av DMS(SharePoint) 

har för eran projektgrupp? -------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------- 
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Bilaga 2  – Enkäten 
 

1. Enkätundersökning gällande dokumenthantering utan 
DocumentManagementSystem 
Avsluta undersökningen  

 

Frågorna gäller bara ditt användande i projektgruppen och med 
projektmedlemmarna samt dokument rörande projektet. 
 
Det är 10st frågor. Enkäten tar c:a 5-10 min. 
 
Välj det/de alternativ som passar bäst. När du svarat på de 10 
frågorna klickar du på knappen, Klar. 
 
Tack för din medverkan. 
 
**************************************************** 
 

* 
1. Hur upplever du att dokumenthanteringen fungerar nu? 

Bra 

Ganska Bra 

Mindre Bra 

Dåligt 

Om svaret är Mindre Bra eller Dåligt. Vad är det som inte fungerar?

 
 

 

* 
 
 
 
 

http://www.surveymonkey.com/Home_Landing.aspx?sm=%2f%2fnq7T0cu8CVSx3%2fjbkKH4kYoP5Xd2hwTF2PuvhBSIk%3d
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2. Vilka typer av dokument hanteras inom projektet? 

 Text 

Ritningar 

Bilder 

Excel 

Word 

PowerPoint 

PDF 

Annat 

 

* 
3. Upplevelser om din och andras kontroll och vetskap om dokumenten i 

gruppen. 

  

Hur upplever du att din 
kontroll/vetskap av 

dokument fungerar nu (att 
du hittar och vet vilka 

dokument som du har)? 

Hur upplever du att de 
andras kontroll/vetskap 

av dokument fungerar nu 
(att de hittar och vet vilka 

dokument som de har)? 

Bra   
Ganska Bra   
Mindre Bra   
Dåligt   

Annat  

* 
4. Hur många e-mail i månaden inom projektgruppen skickar du? Får du?  

Ditt namn:  

Skickade:  

Mottagna: 
 

 

 

* 
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5. Hur ofta... 

  
Varje 

dag 

En gång 

i veckan 

Ett par 

gånger i 

veckan 

En gång 

i 

månaden 

Ett par 

gånger i 

månaden 

Annat 

...skapar du 

nya 
dokument? 

       

...gör du 
ändringar i 

befintliga 
dokument? 

      

...skickar du 
e-mail med 

dokument 
till någon i 

gruppen? 

      

...får du e-

mail med 

dokument 
från någon i 

gruppen? 

      

 

* 
6. Hur ofta lämnar du inkomna e-mail med bifogade dokument utan 

åtgärd (vare sig svarar på det eller vidarebefordrar)?  

 Alltid 

Varannan gång 

Var femte gång 

Nästan aldrig 

Aldrig 

Annat 

 
 

 
 

* 
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7. Hur fungerar versionshanteringen av dokumenten nu?  

 Bra 

Ganska Bra 

Mindre Bra 

Dåligt 

Hur gör ni nu?  

* 
8. Hur ser de andra att det är just du som gjort ändringarna i dokumentet 

 
 

* 
9. Hur upplever du att de andras kontroll/vetskap av dina ändringar i 

dokumenten är? 

 Bra 

Ganska Bra 

Mindre Bra 

Dåligt 

Annat  

 

* 
10. Vilka förändringar förväntar du dig att ett införande av 
DMS(SharePoint) har för eran projektgrupp?  

 
 

 

    
Klar

 


