
 

 

 

Uppsala Universitet 

Inst. För informationsvetenskap/Systemvetenskap 

Microsoft SharePoint 
Hur har det påverkat samarbetet inom 

verksamheten? 
 

Oliver Hekmatara & Markus Sjöberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs: Examensarbete 

Nivå: C 

Termin: VT-13 

Datum:130617 



 

 

Förord 
 

Vi vill passa på att tacka alla de personer som hjälpt till med den här uppsatsen, dvs ni som 

lagt ner tid på att hjälpa oss hitta intervjudeltagare och ni intervjudeltagare som tagit er tid att 

besvara våra frågor. Så ett stort tack till er på Qbranch, Skogforsk, Karolinska Institutet och 

ÅF, utan er hade det inte blivit någon uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

In today's society, organizations need to have a working collaboration in order to perform as 

good  as possible. Microsoft SharePoint is a so-called information platform where one of its 

main purposes is to support the collaboration in the organization. Since SharePoint is a very 

broad platform, we have focused on its impact on collaboration. The goal of this thesis is to 

explore how SharePoint affect cooperation in different organizations, which in turn will lead 

to an understanding of whether SharePoint is a good support for collaboration or not. The 

survey was done by five qualitative interviews in three companies that work with Microsoft 

SharePoint to various degrees. Before the interviews were conducted we went through the 

existing literature to investigate the meaning of collaboration, how good cooperation can be 

promoted and how Microsoft SharePoint, theoretically, is supposed to promote cooperation in 

different organizations. In our analysis, we compare the theory of how SharePoint should 

promote cooperation with the way it really works out in the organizations. We also compare 

the users own perceptions and experiences in order to get a practical understanding of whether 

SharePoint is good for collaboration or not. In the conclusion, it appears that SharePoint is a 

good support for collaboration, but how well will vary on how good the planning for 

implementation has been and how they have chosen to use SharePoint. 
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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle behöver organisationer ha ett fungerande samarbete för att kunna utföra ett 

så bra arbete som möjligt. Microsoft SharePoint är en så kallad informationsplattform som har 

som ett av sina huvudsyften, att stödja samarbetet i verksamheten. Då SharePoint är en 

väldigt bred plattform så har vi fokuserat oss på dess inverkan på samarbetet. Målet med detta 

examensarbete är att undersöka hur SharePoint påverkar samarbetet inom olika verksamheter, 

vilket i sin tur ska leda till en kunskap om huruvida SharePoint är ett bra stöd för samarbete 

eller inte. Undersökningen skedde genom fem kvalitativa intervjuer på tre olika företag som 

arbetar med Microsoft SharePoint i olika utsträckning. Innan intervjuerna genomfördes gick 

vi igenom befintlig litteratur för att undersöka vad samarbete är för någonting, hur bra 

samarbete kan främjas och hur det teoretiskt är tänkt att Microsoft SharePoint ska främja 

samarbetet i verksamheter. I vår analys så jämför vi teorin om hur SharePoint ska främja 

samarbetet med hur det faktiskt fungerar ute i verksamheterna. Vi jämför också användarnas 

egna uppfattningar och erfarenheter för att få en praktisk syn på om SharePoint är bra för 

samarbetet. I slutsatsen framkommer det att SharePoint är ett bra stöd för samarbetet, men hur 

bra varierar på hur bra planeringen inför implementeringen varit och hur de valt att använda 

SharePoint. 
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1. Inledning 

Detta är ett examensarbete utfört av två systemvetar-studenter vid Uppsala Universitet. 

Uppsatsen är en undersökning som behandlar “informationsplattformen” SharePoint, 

utvecklat av Microsoft. Undersökningens syfte är att utreda vilken påverkan SharePoint har 

på samarbetet inom verksamheten och om det kan användas av företag med syfte att skapa ett 

bättre samarbete, både internt och externt i verksamheten.  

1.1. Bakgrund 

I dagens samhälle lagras allt mer information elektroniskt, kunskap ska kunna delas både över 

geografiska och organisationella gränser (Hjelle & Jarulaitis, 2008, s1). Allt från rapporter 

och “business intelligence” i form av olika dokument till annan data som kalendrar, 

kontaktuppgifter, e-post och mediafiler ska kunna skickas och sparas. Informationshantering 

är en viktig del för  samarbetet inom verksamheter. Att på ett enkelt och effektivt sätt kunna ta 

del av och dela med sig av relevant information är väldigt viktigt för företag.  

 

“SharePoint is a general purpose platform for connecting people with information”, - Steve 

Ballmer CEO, Microsoft (Kollabria, 2013) 

 

Enligt Campart och Szulc (2006, 1-2) har tidigare programvara för informationshantering 

varit väldigt generella och har därför tvingats skräddarsys efter specifika behov. Detta har i 

sin tur medfört kostnader i både tid och pengar. Dessutom riskerar man att anpassningen inte 

överensstämmer med behovet då personen som anpassar programvaran sällan är den som 

kommer att använda systemet. “Mindre företag måste betala dyrt för anpassningar eller 

tvingas stå utan programvaror för hantering/dokumentering av information”(Campart och 

Szulc 2006, 1).  De påstår även att Microsoft med SharePoint aspirerat att uppfylla kraven att 

vara kostnadseffektiva och lätthanterliga. 

 

Av den anledning att SharePoint är en sådan stor plattform måste man tänka på hur sina 

framtida användare kommer att bemöta systemet. Införandet av SharePoint introducerar nya 

verktyg  och hjälpmedel, men med detta kommer även nya sätt att arbeta, vilket är något man 

bör ha i åtanke. I ett stort företag med både bred organisatorisk och geografisk spridning, där 

man arbetar med olika uppgifter, kan införandet av en plattform som ska stödja alla områden i 

verksamheten vara en stor utmaning (Hjelle & Jarulaitis, 2008, s3). Hur man har planerat 

införandet av SharePoint kommer att spela en viktig roll i hur användandet och samarbetet 

kommer att se ut i slutändan. 

 

Microsoft SharePoint skapades som en generell och anpassningsbar lösning för både stora och 

små företag för att hantera information. Microsoft SharePoint innehåller bland annat stöd för 

dokumenthantering, sökning, projekt, möteshantering, webbsidor(CMS) och 

informationscenter. Microsoft SharePoint har också funktionen att koppla människor till 

information och till varandra vilket gör det lättare att hitta och kommunicera med exempelvis 

de medarbetare som sitter inne på information och kunskap som kan hjälpa organisationen att 

utvecklas (Campart och Szulc 2006, 12). 
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1.2 Kunskapsbehov 

SharePoint är ett verktyg som kan hjälpa ett företag på flera olika plan, det kan vara ett 

verktyg som stöd för dokumenthantering, administration, informationssökning, 

projektledning, CMS, kommunikation, samarbete, m.m. Detta examensarbete har dock som 

syfte att ta reda på hur just samarbetet inom en verksamhet påverkas av SharePoint. 

Samarbete är någonting som vi anser vara väldigt viktigt för att arbetet inom ett företag ska 

vara effektivt och ge rätt resultat. Av denna anledning är SharePoint enligt oss en plattform 

som kan vara intressant för väldigt många. 

 

Användandet av SharePoint har ökat med rask fart sedan plattformen först kom ut år 2001, 

redan år 2010 hade man sålt fler än 100 miljoner användarlicenser (idg, 2010). Detta är en 

stor anledning till varför vi anser att det finns ett stort behov av att undersöka SharePoint och i 

detta fall ta reda på hur det påverkar samarbetet inom verksamheten. 

 

Det vi vill åstadkomma med våran uppsats är att ta reda på vad slutanvändarna av SharePoint 

verkligen tycker om plattformen och på vilket sätt det används som stöd för samarbete inom 

verksamheten. Vi anser att marknaden kan ha en stor nytta av en opartisk undersökning där 

användarna av SharePoint själva kan ge svar på vad de tycker om plattformen och hur de 

tycker att den påverkar deras arbete. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Denna uppsats har som syfte att utreda hur SharePoint påverkar samarbetet inom 

verksamheten, detta genom att undersöka ett antal verksamheter för att på så sätt skapa en 

förståelse för hur det kan se ut hos de företag som använder SharePoint. Resultatet av denna 

uppsats har som syfte att ge en bredare förståelse för hur SharePoint kan påverka samarbetet 

inom organsationer och ta reda på om detta verktyg går att rekommenderas som ett stöd för 

samarbete.  

 

Dessa forskningsfrågor syftar uppsatsen till att besvara: 

- På vilket sätt påverkar SharePoint samarbetet inom verksamheten? 

- Är SharePoint ett bra stöd för samarbetet inom verksamheten? 

1.4 Avgränsningar 

Då SharePoint är en väldigt bred plattform med verktyg som täcker många olika delar i en 

verksamhet har vi valt att endast undersöka dess verktyg för samarbete. Bra samarbete kan 

gynna en verksamhet på många olika sätt, det kan bland annat göra arbetet effektivare, skapa 

bättre arbetsmiljö, förenkla arbetsprocesser och eliminera oklarheter bland medarbetare. Av 

den anledning att det inte finns tid att undersöka hela SharePoint har vi valt att endast 

behandla samarbete då vi har störst intresse för den delen av plattformen. 

 

De verksamheter som blivit undersökta i denna uppsats har varit mer eller mindre 

forskningsinriktade. Varför denna undersökning inriktats på just forskningsbranchen är för att 

resultatet ska kunna generaliseras så mycket som möjligt. Då användningen av SharePoint är 

så vida spritt ansåg vi att en avgränsning av SharePoints användare   
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1.5 Kunskapsintressenter 

Resultatet av denna uppsats kan vara intressant för många, det kan vara en chef på ett företag 

som söker efter ett verktyg som stöd för samarbetet inom verksamheten eller en student som 

är intresserad av att lära sig mer om vad SharePoint kan göra för samarbetet inom en 

verksamhet. Andra intressenter kan vara företag som redan använder sig utav SharePoint men 

som vill bilda sig en uppfattning om hur andra verksamheter använder SharePoint som stöd 

för samarbete.   

1.6 Disposition 

Andra kapitlet, Metod, behandlar delar som forskningsansats, datainsamlingsmetod och 

dataanalys. Tredje kapitlet, bakgrund, förklarar SharePoint och dess bakgrund. Fjärde kapitlet, 

Teori, förklarar SharePoint och dess bakgrund, samarbete och den teori undersökningen 

baseras på. Femte kapitlet, Empiri, redovisar de intervjuer som utförts och som ligger till 

grund för undersökningens analys och slutsats. Kapitel sex, Analys, är en analys av empirin 

och är uppdelad i hur empirin stämmer överrens med den framtagna teorin och vad de 

intervjuade användarna har för åsikter. I det sista kapitlet, Slutsats, dras en slutsats av 

analysen vilket resulterar i ett besvarande av forskningsfrågorna. Kapitlet avslutas med en 

kort diskussion där bland annat framtida forskning behandlas. 
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2. Metod 

Detta kapitel inleds med att beskriva vilken forskningsansats som undersökningen har 

baserats på. Vidare följer en redogörelse för vilken datainsamlingsmetod som använts och 

sedan en förklaring av vilken typ av dataanalys som använts för att analysera den insamlade 

datan. Kapitlet avslutas med en förklaring av undersökningens validitet och tillförlitlighhet.  

2.1 Forskningsansats 

Forskningsansatsen som denna uppsats baserats på är undersökning (Surveys). Oates 

beskriver den som: “The idea of a survey is that you will obtain the same kinds of data from a 

large group of people (or events), in a standardized and systematic way. You then look for 

patterns in the data that you can generalize to a larger population...”(Oates 2006, 93). Vidare 

förklarar Oates att planeringen av undersökningen kan delas in i sex delar: 

 

 Data requirements - Vilken typ av data som eftersöks. Direkt eller indirekt kopplat 

till ämnet. 

 Data generation method - Med vilken metod ska data samlas in. Frågeformulär, 

intervjuer, dokument eller observationer. 

 Sampling frame - En lista eller en samling av alla potentiella personer som kan vara 

med i undersökningen. 

 Sampling teqnique - Vilken metod ska användas för att välja ut personer från 

sampling frame. Sannolikt eller icke-sannolikt urval. 

 Response rate and non-responses - Vid frågeformulär är svar från 10 % inte 

ovanligt, därför behövs strategier för att öka antalet svar. 

 Sample size - Slutstorleken på frågeformulärsundersökningen bör inte understiga 30 

svar då en statistisk analys inte är tillförlitlig under det antalet. Så antalet icke-

svarande deltagare bör tas i beaktning. 

 

(I planeringen av denna undersökning användes endast de fyra första punkterna, då 

frågeformulär inte använts.) 

 

Denna uppsats är en kvalitativ undersökning där data genererats från existerande litteratur och 

intervjuer. Forskningsansatsen, undersökning (Survey), valdes av den anledning att den var 

bäst lämpad för att kunna besvara uppsatsens frågeställning. Andra forskningsansatser har 

tagits i beaktning men då dessa antingen varit onödigt tids eller resurskrävande (som 

exempelvis fallstudier) eller inte kunnat besvara uppsatsens frågeställning (exempelvis 

experiment och aktionsforskning) har dessa inte använts. Undersökning däremot, syftar till att 

samla in stora mängder data som sedan kan analyseras och jämföras, har enligt oss varit den 

forskningsansats som på bäst sätt kunnat besvara uppsatsens frågeställning. 

 

 

På grund av att undersökningens frågeställning har handlat om att utreda hur samarbetet inom 

verksamheter påverkas av SharePoint utgår undersökningen från ett interpretativistiskt 

forskningsparadigm, där det viktiga är att förstå de sociala egenskaperna som i detta fall är 

samarbete. I det interpretativistiska paradigmet handlar inte forskningen om att bevisa vad 

som är rätt eller fel, sant eller falskt, utan mer om att försöka förstå hur olika faktorer 
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påverkar en social miljö, som exempelvis en projektgrupp eller en hel organisation (Oates, 

2006, s292). I denna undersökning har fokus legat på att försöka förstå användarna, hur de 

interagerar med SharePoint och hur detta påverkar deras samarbete. 

2.2 Intervjuer 

I denna undersökning har intervjuer varit det primära verktyget för insamling av information. 

Då undersökningen har handlat om att försöka förstå hur en verksamhets samarbete påverkas 

av SharePoint har intervjuer varit till väldigt stor nytta. Intervjuerna har gjort det möjligt för 

användarna att själva kunna förklara, väldigt ingående, hur de har uppfattat 

informationsplattformen och vilka känslor som uppstått i samband med att de använt den. 

 

Intervjuerna har varit semistrukturerade, vilket innebär att intervjuerna inte varit så strikt 

kontrollerade, man har inte krävt ett exakt svar och tillåtit den som blivit intervjuad att prata 

mer öppet och fritt om de frågor som tagits upp under intervjun (Oates, 2006, s188). 

Intervjufrågorna utformades efter hur SharePoint, i teorin, kan påverka samarbetet i en 

verksamhet och har haft ett stort fokus på hur användarna upplever SharePoint.  

 

Innan utförandet av intervjuerna genomfördes förstudier av företagen för att skapa en 

uppfattning av vad de arbetade med och på vilket sätt verksamheterna kunde tänkas använda 

SharePoint. Intervjuerna utfördes på intervjudeltagarnas arbetsplatser och under väldigt 

avslappnade förhållanden. Tanken var att få deltagarna att känna att de kunde säga precis vad 

de ville och att målet inte var att generera några, av oss, förbestämda svar. Detta fungerade 

väldigt bra och intervjuerna ledde fram till många intressanta diskussioner och väldigt 

uttömande svar. Varje intervju spelades in som en ljudfil och sammanställdes sedan några 

timmar efter intervjun i textform, det var dock ingen regelrätt transkribering utan var mer en 

sammanfattning av vad som hade sagts under intervjun. Sedermera har dessa 

sammanfattningar använts som underlag i empiri-kapitlet.    

2.2.1 Urval 

Urvalet av företag och dess användare/medarbetare vilka undersökningen har baserats på, har 

grundats i en blandning av två olika “samplingstekniker”. Den ena, som kallas för “purposive 

sampling”, har gått ut på att välja användare som av någon anledning ansetts vara bra för 

intervjun. Den andra tekniken, vid namn “snowball sampling”, handlar om att urvalet sker på 

ett sådant sätt att intervjuaren blir hänvisad till andra användare utav den person som precis 

blivit intervjuad (Oates, 2006, s98). En blandning av dessa två “samplingstekniker” har varit 

fördelaktig för denna undersökning då möjligheten att kunna välja väldigt bra intervjuobjekt 

funnits(där vi exempelvis fått hjälp av företaget Qbranch) men att det samtidigt, på grund av 

tidsbrist samt svårighet att hitta verksamheter som använder SharePoint (av konfidentiella 

skäl), varit bra att kunna få hjälp med att nå andra användare. Observera dock att detta inte 

betyder att de användare som valts med  den samplingstekniken, “snowball sampling”, på 

något vis skulle ha sämre information att dela, de har snarare överraskatt med mycket 

informationsrik kunskap om hur de tycker att SharePoint påverkar samarbetet inom sina 

verksamheter.  
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Kritik som går att rikta till “purposive sampling” samt “snowball sampling” är att man kanske 

inte får så bra spridning på intervjudeltagarna. Urvalet kan fastna i samma arbetskategori med 

folk inom samma yrke, detta har dock inte varit något problem i denna undersökning då 

spridningen av intervjudeltagare blivit bra ändå. I denna undersökning har deltagarna kommit 

från Karolinska Institutet, ÅF samt Skogforsk där samtliga har jobbat med olika saker och har 

haft olika positioner inom företagen. 

2.3 Analys av data 

Eftersom att denna uppsats har som syfte att ta reda på hur SharePoint påverkar samarbetet 

inom olika verksamheter har vi valt att analysera den utvunna datan kvalitativt med några få 

inslag av kvantitativ dataanalys. Eftersom att olika användare kan ha olika syn på vad bra 

samarbete är kan det vara fördelaktigt att, i en sådan här undersökning, inte bara föra statistik 

över den data som samlats in utan även försöka förstå användarna, den insamlade datan, på ett 

djupare plan. Man skulle kunna förklara detta som ett försök i att “helgardera” den analys som 

går att läsa i undersökningens senare kapitel. Den kvalitativa dataanalysen har alltså använts 

primärt i denna undersökning medan den kvantitativa dataanalysen använts sekundärt med 

syfte att jämföra användarnas användning av SharePoint och deras känslor och åsikter om 

plattformen. 

 

Kvalitativ dataanalys handlar om att analysera data som främst är i form av ord, bilder och 

ljud. Denna typ av data kan komma från många olika informationskällor och utvinnas med 

olika datainsamlingsmetoder. Intervjuer, dagböcker, dokument, webbsidor, videos, 

ljudinspelningar är exempel på olika informationskällor och metoder för utvinning av data 

(Oates, 2006, s266). Denna typ av dataanalys kommer att vara till stor hjälp för 

undersökningen då den har haft intervju som primär datainsamlingsmetodik och där varje 

intervju resulterat i en ljudinspelning. Fördelen med kvalitativ dataanalys i denna 

undersökning blir då att den data som samlats in, inte går till spillo. Svaren från intervjuerna 

används inte bara som statistik utan får en större mening som kan utmynna i en djupare 

förståelse för hur samarbetet inom verksamheten påverkas av SharePoint. Den data som 

analyseras jämförs med den teori som ligger till grund för undersökningen. Användarnas 

känslor och åsikter om SharePoints verktyg för samarbete analyseras på ett sådant sätt att man 

får en förståelse för hur dessa verktyg används och på vilket sätt de påverkar samarbetet inom 

användarnas verksamheter. När detta sedan har gjorts med alla användare görs en mindre 

kvantitativ dataanalys på den kvalitativa datan. Tanken är att jämföra användarnas åsikter 

med varandra för att se vilka likheter och skillnader som finns. 

 

Kvantitativ dataanalys står för data baserat på nummer. Detta betyder att den data som 

samlats in analyseras på ett sätt där man försöker hitta mönster och trender för att sedan kunna 

dra slutsatser av dessa. Ett sätt att göra detta på är att skapa grafer och tabeller där man enkelt 

kan se om det uppstått några mönster (Oates, 2006, s245-246). I denna undersökning har 

kvantitativ dataanalys använts för att ta reda på om det funnits några likheter och skillnader 

mellan användarnas känslor och åsikter samt om det funnits några trender i dess användande 

av SharePoint. Den kvantitativa dataanalys som utförts i denna undersökning har varit ett 

komplement till den primära, kvalitativa dataanalysen.  
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2.4 Validitet och tillförlitlighet 

Validitet och tillförlitlighet är väldigt viktigt för ett arbete på den här nivån. Att källkritiskt 

granska all data som samlats in har då varit något som gjorts regelbundet under 

uppsatsskrivandets gång. Källor i form av artiklar publicerade på internet har till exempel inte 

lika stor tillförlitlighet som vetenskapliga publiceringar. Detta har tagits hänsyn till och vi 

skribenter har försökt att vara så objektiva som möjligt. Validitet och tillförlitlighet är också 

ett problem när det kommer till intervjuer. Respondenten kan för stunden ha glömt vissa saker 

och återgivit ett felaktigt svar. Respondenten kan ha tolkat frågan på fel sätt eller med avsikt 

inte återgivit sanningen. Detta har också tagits hänsyn till i undersökningen.  

 

Viktigt för uppsatsens validitet och tillförlitlighet är att man undersökt rätt saker, att vi i 

denna undersökning till exempel intervjuat rätt personer och frågat om sånt som genererat 

relevant data (Oates, 2006, s288).  

 

Nämnvärt är också att kvalitativa studier, som denna, inte bara har ett rätt svar. Det finns en 

möjlighet att olika undersökningar, inom samma ämne, kan komma fram till olika resultat 

men samtidigt ha samma validitet (Oates, 2006, s277). 
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3. Fakta om SharePoint 

I detta kapitel förklaras informationsplattformen SharePoint, vad den kan användas till och 

vilka funktioner den innehåller. Kapitlet syftar till att ge läsaren en kortfattad förklaring av 

SharePoint då det är denna informationsplattform som uppsatsen bygger på. Det är dock inte 

hela SharePoint som är av intresse, utan främst de delar som berör samarbete, av denna 

anledning är detta kapitel inte särskilt omfattande och har endast som mål att ge läsaren en 

kort introduktion till SharePoint. 

3.1 Vad är SharePoint? 

I denna uppsats har vi valt att förklara begreppet SharePoint som en “informationsplattform”, 

av den anledning att alla de verktyg som SharePoint tillhandahåller, på något sätt är relaterade 

till information.  

 

Microsoft SharePoint skapades som en generell och anpassningsbar lösning för både stora och 

små företag för att hantera information. Microsoft SharePoint innehåller bland annat stöd för 

dokumenthantering, sökning, projekt, möteshantering, webbsidor(CMS) och 

informationscenter. Microsoft SharePoint har också funktionen att koppla människor till 

information och till varandra vilket gör det lättare att hitta och kommunicera med exempelvis 

de medarbetare som sitter inne på information och kunskap som kan hjälpa organisationen att 

utvecklas (Campart och Szulc 2006, 12). 

 

Microsoft har valt att beskriva sina tidigare SharePoint-plattformar(2007 och 2010) med hjälp 

av så kallade ”SharePoint-hjul” som varit uppdelade i olika delar/bitar med tillhörande 

funktionalitets-områden som plattformarna arbetar med. För det nya SharePoint 2013 har man 

tyvärr inte skapat något ”SharePointhjul”, istället har man valt att, på SharePoint:s hemsida, 

förklara den nya versionen med fem rubriker: dela (share), organisera (organize), upptäcka 

(discover), bygga (build) och hantera (manage) (Microsoft 1, 2013). Förklaringarna av dessa 

tre versioner kan skilja sig lite men i slutändan har de egentligen samma syften/mål och 

bygger på samma bas av funktionalitet.  
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Fig 1. SharePoint 2007 och 2010 -  Kärnfunktionaliteter(Källa: cmswire, 2010) 

 

3.2 Överblick av SharePoints funktioner 

Det kan vara svårt att förklara vilka funktioner och verktyg SharePoint tillhandahåller då 

SharePoint finns i så många olika versioner. SharePoint 2003, 2007, 2010, 2013 är olika 

versioner av plattformen och inom dessa versioner finns olika utgåvor/upplagor. I denna 

uppsats har de företag som undersökts använt SharePoint 2007 och 2010. Den 

huvudfunktionalitet som finns i dessa plattformar är bland annat dokumenthantering, 

webbsidor, ”communitys”, sökning, projektstöd med mera(Richard Harbridge, 2011). Detta är 

egentligen bara en väldigt liten del av vad som stödjs i plattformarna men ger en bra 

uppfattning om hur brett SharePoint är.   

 

Då Microsoft kommit ut med en ny version SharePoint 2013, som bygger på de äldre 

versionerna fast med utökad funktionalitet och bättre prestanda, har vi valt att förklara denna 

och några funktioner som förbättrats. 

 

Mycket har hänt sedan den föregående versionen SharePoint 2010. Som tidigare förklarats har 

SharePoint fortfarande samma syfte och mål, att hjälpa verksamheter med dess kunskap och 

information(hantering, spridning etc.). SharePoint har dock även som mål att förfina sina 

verktyg och ta fram nya sätt att hantera kunskap och information. Den nya versionen av 

SharePoint är exempelvis utrustad med avancerad social funktionalitet med bland annat 

personliga “newsfeeds”, “likes” och möjlighet att följa andra användare (Cartier, 2013). Detta 

för att förbättra kunskap och informationsspridningen inom verksamheten. En annan funktion 

som förbättrats är “sök”, sökningen i nya SharePoint 2013 har blivit mycket bättre då man 

investerat i en ny sökmotor (FAST search server) och integrerat denna med SharePoints egna 

sökfunktioner (Search Server Express och SharePoint Enterprise Search) och skapat en helt 

ny sök plattform (Sharma, 2013). I denna version av SharePoint har man även haft som fokus 

att öka kompatibiliteten mellan SharePoint och mobiler (Technet, 2013). Nya SharePoint 

2013 har även, som de andra versionerna, funktionalitet som stödjer dokumenthantering, 

samarbete, webbsidor (CMS), “business intelligence”, intranät med mera (Wikipedia, 2013).  
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4. Teori 

Teori-kapitlet inleds med en kortfattad förklaring av vad samarbete är och hur samarbete kan 

se ut i en verksamhet. Efter detta kommer ett stycke som behandlar olika teorier om vad just 

bra samarbete är, med fokus på samarbetet i en verksamhet. Sedan kommer ett stycke som 

introducerar och behandlar begreppet ”IT-stött samarbete”, som förklarar hur IT-system kan 

stödja samarbete och den forskning som görs inom området.  Teori-kapitlet avslutas med en 

beskrivning av hur just SharePoint ska stödja samarbete, vilket är en väldigt viktig del i 

kapitlet då det huvudsakligen är detta som ska undersökas i denna undersökning. 

4.1 Vad är samarbete? 

Samarbete är någonting som alltid har existerat. Människan har genom alla tider samarbetat 

och det är tack vare detta samarbete som vi människor har utvecklats och kommit dit vi är 

idag. För våra samhällen är samarbetet mellan människor essentiellt och utan samarbete hade 

våra samhällen inte existerat. FN och EU är exempel på hur man till och med lyckats få olika 

samhällen att samarbeta tillsammans, där olika länder arbetar gemensamt för att uppnå 

ömsesidiga mål. En bra förklaring på vad samarbete står för är: “Samarbete handlar om ett 

gemensamt arbete mellan flera människor för att nå ett gemensamt mål.” (Sjöland & Erixon, 

2010, s. 7).  

 

Straus (2002, 1) skriver att människor i nästan alla olika arbeten och perioder i livet måste 

arbeta och fatta beslut samarbetsvilligt. Han skriver också att samarbete är ett måste i alla 

olika delar i varje organisation, om det så är ett bolag, företag, ideell organisation, 

utbildningsinstitution, statligt organ, eller ett lagstiftande organ. Samarbetet sker inte endast 

inom dessa organisationer utan också mellan och bland dem. ”Den gemensamma nämnaren är 

att med samarbetets hjälp förmår varje människa mer än vad han eller hon skulle ha klarat av 

ensam”(Holmgren,1994, s. 4). 

 

Samarbete kan ske överallt, när som helst, i denna uppsats har det dock varit samarbete inom 

verksamheter som legat i fokus. I ett företag samarbetar  medarbetare med ett gemensamt 

syfte för att uppnå affärsnytta(aiim, 2013) . Samarbetet kan ske både synkront och asynkront. 

Med synkront samarbete menar man att samarbete sker ”samtidigt”, med alla personer 

närvarande som exempelvis möten, telefon och videokonferenser, chatt etc. Medan asynkront 

samarbete sker utan att alla personer är närvarande, som till exempel med delade 

arbetsutrymmen och mail etc. En väldigt bra förklaring av hur samarbetet kan se ut i en 

verksamhet är gjord av Association for information and Image Management(aiim), som 

illustrerat samarbetet inom verksamheter med en ”samarbets-livscykel”.(nästa sida) 
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Fig 2. Collaboration life-cycle(Källa: aiim, 2013) 

 

En kort förklaring av denna livscykel: 

(Awareness)Det uppstår en medvetenhet om att vi är delaktiga i en fungerande enhet med ett 

gemensamt mål. (Motivation) Vi försöker uppnå koncensus om hur utveckling och 

problemlösning ska ske. (Self-synchronisation) Vi som individer bestämmer när saker ska 

ske. (Participation)Vi förväntar oss att alla som är delaktiga deltar i samarbetet. (Mediation) 

Vid oklarheter hjälps vi åt och medlar för att komma överrens. (Reciprocity) Vi delar med oss 

av vår kunskap och information och förväntar oss att andra ska göra det samma. (Reflection) 

Vi bestämmer oss inte för första bästa lösning, vi reflekterar och överväger de alternativ som 

finns. (Engagement) Vi är engagerade och är aktivt delaktiga i samarbetet.(aiim, 2013) 

4.1.1 Vad är bra samarbete i en verksamhet? 

I punkt 4.1 kan man läsa om att vi människor samarbetar väldigt mycket och på olika sätt. I 

en verksamhet, som består utav ett antal människor, sker det väldigt mycket samarbete och 

även här sker samarbetet på olika sätt, man hjälps åt med arbetsuppgifter, man jobbar mot 

samma mål och det är dokument som ska delas och information som ska skickas mellan 

medarbetare eller olika projektgrupper. Hur ska man arbeta för att utföra dessa uppgifter på 

ett så effektivt och bra sätt som möjligt? Jo, det krävs ett bra samarbete. 

 

Richard Hackman (2002, 31) tar upp fem punkter för att öka sannolikheten att effektiviteten 

ökar i en arbetsgrupp. 

(1) Det måste vara tydliga arbetsgrupper. För att samarbetet ska fungera måste deltagarna 

tydligt veta vilka som tillhör gruppen och vilka som inte gör det. 

(2) Arbetsgruppen behöver en tydlig inriktning och ett tydligt syfte. Gruppen behöver 

veta vilka uppgifter som ska utföras tillsammans. Annars finns det en stor risk att 

medlemmarna går i olika riktningar. 
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(3) Arbetsgruppen har en sådan struktur att den faciliterar hellre än hindrar 

samarbete. Arbetsgrupper behöver rätt förutsättningar. Fel antal medlemmar, fel variation av 

medlemmar, oklara regler etc. skapar problem för arbetsgruppen. 

(4) Arbetsgruppen behöver stöd från den övriga organisationen. IT-stöd, HR-support etc. 

(5) Arbetsgruppen behöver gruppcoacher.  Coacher som stödjer individen brukar inte 

förbättra samarbetet i gruppen, utan gruppen behöver coachning fokuserad på att utveckla 

grupprocesser. 

 

Detta stämmer till stor del överrens med vad Straus (2002) skriver, om principerna för 

samarbete. Att inkludera relevanta intressenter, att bygga upp samarbetet/samförståndet steg 

för steg. De båda är också överrens om vikten av en “processfacilitator”(gruppcoach). 

Framgångsrikt samarbete kan definieras av olika indikatorer enligt Kotlarsky och Oshri 

(2005).  Medlemmarnas uppfattning om att projektet skett kollaborativt är en indikator om ett 

framgångsrikt samarbete. Det finns också externa indikatorer som kan vara subjektiva och 

objektiva. Subjektiva indikatorer kan vara medlemmarnas uppfattning om produktens goda 

framsteg, medans de objektiva indikatorerna kan vara tillväxt, försäljning eller bekräftelse 

kopplat till produkten. 

 

Hansen (2009) påpekar dock att samarbete mellan interna arbetsgrupper inte alltid är bra i alla 

situationer. Han menar att man måste ta i beaktning vilken vinst eller fördel samarbetet kan 

ge, eventuella intäkter som företaget går miste om då tid läggs ned på samarbete och vilka 

direkta kostnader som uppstår med ett ökat samarbete mellan enheterna. 

 

Något som en källa vid namn DQC hävdar är att bra dokumenthantering kan bidra till bra 

samarbete, detta är enligt dem en funktion som har börjat bli allt mer viktig inom de flesta 

verksamheter. Med en fungerande dokumenthantering kan samarbetet förbättras samtidigt 

som att mindre jobb behöver att läggas på onödiga arbetsprocesser, som att hitta rätt version 

av ett dokument eller att veta vart man ska söka efter det(DQC, 2013-05-23). En annan källa 

förklarar att med en ökad digitalisering i det moderna samhället(Grudin och Poltrock, 2013, 

kap 27.5) kommer hantering av information(exempelvis dokument) att växa. Detta leder i sin 

tur till att verksamheter kommer att behöva införa IT-stöd av bra kvalitet, i detta fall bra 

dokumenthantering, för att samarbetet inom verksamheterna ska fungera på ett så bra sätt som 

möjligt(Richard Hackman, 2002, 31). 

4.2 IT som stöd för samarbete  

Computer-supported cooperation work (CSCW) ”myntades” 1984 av Paul M. Cashman och 

Irene Greif vid en workshop med människor från olika arbetsområden, med ett gemensamt 

intresse för användandet av teknik för att stödja människor i sina arbeten (Grudin, 1994, s1). 

Ett stort fokus för dessa IT-system av typen CSCW, i dess tidiga år, var email som 1984 var 

dåligt designat och som inte fungerade mellan olika plattformar och till största del endast 

användes av forskare. CSCW blev snabbt det främsta forskningsforum för den nya typen av 

samarbete som hade blivit möjligt genom det nyutvecklade “workstation-nätverket” och 

“klient-server PCn”(Grudin och Poltrock, 2013, kap 27.1). 
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I dagens CSCW-community spelar kommunikationsverktygen fortfarande en central roll. 

Skillnaden mellan forskningen som sker idag jämfört med tidigare, inom CSCW, är till 

exempel att fokus lagts på nya kommunikationsverktyg som “microblogging”(exempelvis 

Facebook och Twitter) istället för tidigare verktyg som email. Även andra delar inom CSCW-

forskningen har skiftat fokus, uppmärksamheten som en gång i tiden låg hos 

dokumenthanteringssystem har istället börjat läggas på “wikis”. Detta beror mycket på att 

denna typ av informationskälla innehåller en massiv mängd av fritt tillgänglig information, 

där i princip vem som helst kan lägga till och ändra innehållet. En annan fördel med wikis är 

att dess så kallade “editeringshistorik” kan följas upp och kontrolleras, för att till exempel ta 

reda på vem som har ändrat innehållet och när detta har skett(Grudin och Poltrock, 2013, kap 

27.1). 

 

Ett IT-system av typen CSCW kopplar samman systemets funktionalitet med de sociala 

aspekterna av samarbete. Dess olika funktioner påverkar arbetsgruppens effektivitet och 

arbetsbeteende(Reinhard et al, 1994, s2). Enligt Reinhard et al, bör ett system av den här 

typen ha funktionalitet som exempelvis stödjer: 

 

 Interaktion - som delning av dokument eller mail. Kan även ske över video/audio. 

 Koordination - som sker genom kommunikation inom grupperna av de olika 

användarna.  

 Distribuering - en distribuerad arbetsmiljö behöver flera, flexibla, överföringskanaler 

som exempelvis kan ta hänsyn till tids-zoner, sociala, kulturella och politiska 

skillnader (som till exempel språk, traditioner, lagar etc).  

 Visualisering - “what-you-see-is-what-i-see”, användare kan ha olika layout men med 

identiskt innehåll i delade miljöer (som att läsa olika kapitel samtidigt i ett delat 

dokument). 

 

Ett möjligt problem med denna typ av IT-system är att mängden information som cirkulerar i 

systemen växer sig så stora att de blir svåra hantera. Trovärdigheten hos den information som 

finns i systemet kan bli svår att uppskatta. Användarna kommer att behöva lära sig nya sätt att 

hantera dessa stora mängder av data. Först och främst måste de förstå sig på de nya IT-

systemen som ska användas, sedan kommer de även att behöva lära sig att selektivt välja ut 

rätt information och utveckla ett källkritiskt öga.(Grudin och Poltrock, 2013, kap 27.5). 

4.3 Hur ska Microsoft SharePoint stödja samarbete? 

Microsoft SharePoint är en stor plattform med stöd för olika delar inom en verksamhet, den 

del som kommer att fokuseras i denna undersökning är samarbete. Microsoft SharePoint har 

många funktioner som kan relateras till de  IT-system som utformats baserat på CSCW-

forskning som tidigare behandlats i detta kapitel. Grudin och Poltrock (2013, kap 27.2) 

berättar att grupparbetsplattformar som Microsoft SharePoint innehåller funktioner  inom de 

områden som de nämner i samband med CSCW-funktioner(kommunikation, 

informationsdelning och kooperation). SharePoint har verktyg för delning av 

information(projektrum, dokumentdelning), koordination(kalender, projektplan) och 

kommunikation(notifikation, email, blogg). I detta kan man se ett samband med den 

funktionalitet som Reinhard et al (1994) tycker att ett IT-system, baserat på CSCW, ska 

stödja. Denna funktionalitet är uppdelad i fyra delar som består utav interaktion genom bland 
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annat dokumentdelning och email, kooperation vilket sker genom kommunikation i 

grupperna, distribuering av information genom olika kanaler genom bloggar och “MySite” 

och visualisering vilket är när användare kan se identiskt innehåll med olika layout i delade 

miljöer(till exempel projektrum). SharePoint saknar dock några CSCW-funktioner som sker i 

realtid. Funktioner som saknas är bland annat inom kommunikation(telefonsamtal, 

videokonferens) och koordination(sessionshantering, platsspårning)(Grudin och Poltrock 

2013, kap 27.2). 

 

SharePoints funktionalitet för dokumenthantering skapar ett generellt IT-stöd för hela 

organisationen, detta kan relateras till det Richard Hackman (2002, s31) förklarar, att 

arbetsgruppen behöver stöd från den övriga organisationen. Dokumenthanteringen i 

SharePoint har olika funktioner för att öka dess kvalitet och produktivitet: versionshantering, 

metadata för dokument, betygsättning av dokument, stöd för att checka in-och-ut dokument 

och åtkomst via webbrowser är några exempel på funktioner som finns att tillgå i SharePoints 

dokumenthanteringsverktyg (DQC, 2013-05-23).  

 

Med SharePoints funktion för att skapa projektrum är det tänkt att samarbetet inom 

verksamheten ska förbättras. Projektrummen används på ett sådant sätt att endast de 

medarbetare som ska vara delaktiga i projektet (även externa) kan samla och dela all relevant 

information utan att behöva skicka runt olika kopior av dokument och få fel versioner. Det 

stämmer väl överrens med Richard Hackmans (2002, 31) åsikter, att det krävs tydliga 

arbetsgrupper, ett tydligt syfte, och att det ska existera en sådan struktur som faciliterar 

samarbete. 

 

Patton et al. (2012, 7) förklarade: 

“...knowledge sharing can be eagerly and effectively adopted when the value received 

exceeds the cost of sharing through the use of an interface that facilitates the exchange.” 

 

SharePoint har som sagt diverse inbyggda funktioner med syfte att stödja samarbete och 

kommunikation. Utöver de stöd som tagits upp tidigare, dokumenthantering och projektstöd, 

finns funktionalitet för att exempelvis skapa: 

 

 Uppgiftslistor - så att alla medarbetare vet vad de ska göra och när det måste vara 

klart. 

 Evenemangslistor och kalender - För publicering av händelser och kommande event. 

 Diskussionsytor - Ger medarbetare möjlighet att diskutera olika ämnen och hjälpa 

varandra. 

 Undersökningar - Gör det möjligt att se vad andra medarbetare tycker om olika 

beslut eller förändringar som gjorts inom företaget. 

 Notifikationer - Få mail om olika ändringar.  

 (DTG software, 2013-05-23) 
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I den nya versionen, SharePoint 2013, finns ytterligare funktioner som kan främja samarbete. 

Med dess nya sökmotor kan speciell kompetens eftersökas inom företaget och personer som 

stämmer överrens med sökningen kan enkelt kontaktas för konsultation eller bjudas in till 

projekt. Det finns även olika typer av social media som går att använda för att komma i 

kontakt med medarbetare och dela med sig av information. Det innehåller ett bra stöd för så 

kallade metataggningar i exempelvis rapporter, dokument och på “My site”, vilket är en 

personlig sida där kontaktinformation, intressen och kunskaper kan läggas upp (Microsoft 2, 

2013). Med hjälp av dessa metataggningar kan man enkelt söka efter olika rapporter och 

personer. 
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5. Empiri 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in genom de fem intervjuer som genomförts 

och som ligger till grund för undersökningen. Presentationen av denna data är uppdelad i fem 

stycken, vardera stycke är en återberättelse av de intervjuer som genomförts. 

5.1 Intervjuer 

I denna undersökning har, som tidigare nämnts, intervjuer varit det primära verktyg för 

insamling av information. Intervjuerna har spelat en central roll för förståelsen av hur 

verksamheter använder SharePoint. Med hjälp av intervjuer har vi som gjort denna 

undersökning kunnat förstå användarna och verksamheterna på en nivå som andra 

datainsamlingsmetoder inte hade kunnat få oss att göra. I denna uppsats har fem intervjuer 

utförts på tre olika företag, Skogforsk, Karolinska institutet och ÅF, där tre av intervjuerna 

utförts på det förstnämnda, Skogforsk. Intervjuerna har på vissa delar visat sig generera 

likartade svar medans de på andra delar varit väldigt olika. Intervjuerna har påvisat en del 

trender men även olikheter inom ämnet SharePoint och dess påverkan på samarbete. Här 

nedan följer en redovisning av alla de fem intervjuer som utförts för undersökningen. 

5.1.1 Skogforsk 

“Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och 

staten. Vi jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och 

produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens 

konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.“(Skogforsk) 

 

Skogforsk: Intervju nr 1 

Den första intervjun som genomfördes på Skogforsk gjordes med deras IT-chef. Skogforsk 

använder i dagsläget SharePoint 2007 men ska lansera SharePoint 2013 till sommaren. 

Fortsättningsvis i detta kapitel kommer IT-chefen att kallas respondent 1. 

 

Respondenten har arbetat inom Skogforsk i 25 år och förklarade att innan implementationen 

av SharePoint, skedde samarbetet med externa medarbetare till största del med hjälp av mail, 

telefonsamtal och att “FTPa” dokument. Hen berättade att det var problematiskt då flera 

versioner av samma dokument existerade på olika ställen. Respondenten beskrev att sedan 

SharePoint implementerats, skapas elektroniska arbetsrum där externa medarbetare får 

inloggningsidentiteter för att komma åt relevant information för att kunna jobba gemensamt 

med dem på Skogforsk. En annan olikhet som respondenten lyfte fram var att i nuläget samlas 

och sparas alla relevanta dokument i arbetsrummet och inte på personens individuella dator. 

“Jag är väldigt förtjust i SharePoint. Den största förbättringen var i samarbetet med externa 

kontakter. SharePoint har effektiviserat arbetet mycket där.”(Respondent 1, Skogforsk, 2013-

04-26) 

 

Respondenten framförde att de också använder SharePoint som ett socialt medium, till 

exempel så har ledningsgruppen en blogg där de delar information, hen påpekade dock att det 

inte sker en öppen dialog utan mer som ett nyhetsflöde. Vidare påpekades det att eftersom 

medelåldern på företaget är “ganska hög” används sociala medier inte så mycket, men att 
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användningen förhoppningsvis skulle öka i takt med att nya yngre medarbetare anställs. Vid 

frågan om SharePoint är ett bra stöd för kommunikationen inom verksamheten tyckte 

respondenten att den sociala delen inte gav så mycket för tillfället, men ser fram emot 

SharePoint 2013 som är mycket mer fokuserat på sociala medier. Respondenten framförde 

dock att kommunikationen inom projekten fungerar väldigt bra. En funktion som 

projektrummen har är att en medarbetare kan lämna en notifikation (meddelande), som går ut 

till alla i projektgruppen via email. Funktionen att söka efter personer på företaget existerar, 

men enligt respondenten är det endast ett “tiotal” personer som har använt “My Site” 

funktionen där information och kunskap om personen läggs upp, det finns inte så många att 

söka på förklarar respondenten. De bitarna kommer det att fokuseras mycket på efter 

implementeringen av SharePoint 2013. Kommunikationen inom verksamheten har absolut 

blivit bättre än den var innan, tycker respondenten. 

 

På Skogforsk används SharePoint som stöd för att dela kunskap och information genom att 

till exempel kontaktuppgifter till externa kontakter sparas i projektrummen och dokument och 

forskningsresultat sparas i dokumentarkiv i Sharepoint vilket respondenten tycker fungerar 

mycket bra. Något annat som respondenten tycker SharePoint hanterar “jättebra” är dess stöd 

för dokumenthantering, dels arkiveringen, men mer specifikt versionshantering och 

utcheckningsmekanismen. I dagsläget är det “lite bökigt” att söka efter dokument, men 

respondenten ser fram emot att SharePoint 2013 kommer göra det “mycket bättre” med dess 

“betydligt kraftfullare sökmotor” och den mer lättanvända metataggningen. Vid frågan om 

dokumenthanteringen blivit bättre sedan implementationen av SharePoint svarade 

respondenten (Skogforsk, 2013-04-26): “Absolut, förut var det ingen som hade någon aning. 

Förr så fanns det pappersarkiv men mer och mer övergick till digital lagring, så DVD-skivor 

låg utspridda lite här och där. Det var väldigt rörigt.” 

 

I Skogforsks projekt används SharePoint som en gemensam lagringsplats för dokument, det 

kan också läggas in korta nyheter (meddelanden), som vidarebefordras till alla i 

projektgruppens mail, förklarar respondenten. Den ekonomiska informationen samt mallar 

och tidsplanen för projektet ska också finnas tillgänglig. De som har skapat teamsites och 

arbetar med externa medarbetare ger väldigt positiv feedback,  meddelade respondenten. Det 

sparar mycket tid och SharePoint har effektiviserat deras arbete. Respondenten framförde att 

drygt 60% av personalen är inblandad i någon form på en sådan site. Att arbetet inom 

projekten har blivit bättre sedan implementationen av SharePoint är svårt att mäta, “men det 

har blivit bättre helt klart” intygade respondenten. 

 

Enligt respondenten var de äldre versionerna av SharePoint svåra att lära sig för ovana 

användare, då skapades en ”wizard”(guide) för att enkelt visa hur de skulle gå tillväga för att 

publicera sina nyheter, “de senare versionerna greppar nästan alla direkt då man får upp 

samma verktygslåda som i Office, och alla här använder Office dagligen.” (Respondent 1, 

2013-04-26) 

 

Respondenten tycker att SharePoint är ett väldigt bra verktyg för samarbete. “Från första 

användandet så har det bara blivit bättre och bättre” (Respondent 1, 2013-04-26). De sätt som 

respondenten tycker att SharePoint stödjer samarbetet är att “Alla jobbar mot samma källa, 

informationen finns tillgänglig var du än befinner dig. Dokumentversioner behöver du inte 

oroa dig för då det endast finns en version sparad, att dela information är mycket enklare” 

(Respondent 1, 2013-04-26). 
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Skogforsk, Intervju nr 2 

Den andra intervjun som gjordes på Skogforsk var med deras webbansvarig som i denna text 

kommer att kallas, respondent 2. Respondent 2 har jobbat på företaget sedan 2 år tillbaka 

vilket gör att han inte kan svara på hur samarbetet gick till på Skogforsk innan SharePoint 

fanns med i bilden.  

 

När frågan om Skogforsk använde någon typ av social media eller något annat socialt verktyg 

i SharePoint som syfte att stödja kommunikationen i verksamheten svarade respondenten nej. 

Det dröjde dock inte länge innan respondenten förklarade att ledningen hade en blogg och att 

denna blogg uppdateras varannan vecka, mer än denna kommunikation verkade inte 

användas. Respondent 2 berättade att hen för tillfället jobbar med installationen av det nya 

SharePoint 2013 (nuvarande version: SharePoint 2007) och att tanken och förhoppningarna 

bakom övergången till den nya versionen är att den ska leda till ett större användande av 

SharePoints sociala funktioner. 

 

Respondent 2 förklarade att man på företaget jobbar med samarbetsytor i SharePoint. De har 

olika samarbetsrum där de delar nyheter och dokument. Respondenten tycker att dessa stöd är 

bra men att de skulle kunna göras mer lättarbetade för folk med mindre teknisk kunskap. Han 

förklarade det hela som en aning “jobbigt och krångligt”. 

 

När frågan om huruvida Skogforsk använde SharePoint som stöd för dokumenthantering 

svarade respondenten att så var fallet och att det främst användes för arkivering, “trycksaker, 

rapporter, allt” påpekade respondent 2. Vidare berättade respondenten att SharePoints stöd för 

dokumenthantering var krångligt och inte något vidare intuitivt. Respondenten förklarade 

också att för en person som hen, med avsaknad av teknisk kunskap, känns miljön jobbig och 

ser svår ut. Respondenten förklarade även att i det gamla SharePoint 2007, som för tillfället är 

i bruk, är sökningen av till exempel dokument väldigt undermålig. Förhoppningen är att det 

nya SharePoint 2013 ska förmedla en bättre sökfunktion då den innehåller en mycket mer 

kraftfull sökmotor.    

 

Respondent 2 berättade om att de i sina projekt använde så kallade arbetsrum i SharePoint 

som främst var till för insamling av dokument och projektplaner. Respondenten påpekade att 

“det är ett stöd, men inte bra”.  

 

Respondent 2 jobbade för tillfället med att införa det nya SharePoint 2013 i verksamheten. 

Respondenten har alltså kunnat jobba med både gamla SharePoint 2007 och det nya 

SharePoint 2013. Enligt hen är inlärningstiden för den gamla versionen längre än den nya. 

Något som enligt respondenten ansåg vara speciellt svårt var “webparts” och  konfigurering 

av sökfunktionen. Respondenten förklarade även att den gamla versionen(2007), enligt hen, 

inte var ett särskilt bra stöd för samarbetet inom verksamheten. Däremot hoppas respondenten 

på att den nya versionen av SharePoint ska vara ett bättre stöd för samarbetet och hjälpa 

verksamhetens tre olika kontor att integreras med varandra. Man har även en förhoppning om 

att de sociala delarna av SharePoint, som de tidigare inte använt i någon större utsträckning, 

ska få ett uppsving och komma till att användas mer av företaget och dess medarbetare. 

 

 

 

 



19 

 

Skogforsk, Intervju nr 3 

Respondent 3 är en av Skogforsk alla forskare och har jobbat på företaget sedan slutet av 90-

talet, respondenten har alltså erfarenhet från hur samarbetet på arbetsplatsen såg ut innan 

SharePoint infördes. På den tiden användes mycket epost för delning av information, inom 

projektgrupperna utsåg man ofta en person som all data skulle skickas till så att den var 

samlad på en och samma plats. Nu anser respondenten att det hela blivit bättre, alla har 

tillgång till all information samtidigt och de kan själva lägga in information i “portalen”, som 

respondent valt att kalla deras SharePoint lösning. 

 

Respondent 3 ansåg att intranätet i sig var bra för informationsdelning men att 

dokumenthanteringen inte var särskilt bra. Det är svårt att söka och den borde bli bättre tyckte 

hen. Respondenten förklarade att Skogforsk är ett kunskapsföretag där produkterna är deras 

dokument, det som forskarna skriver. Det som respondenten tyckte var bra med 

dokumenthanteringen är versionshanteringen med in/ut-checkning och trots den dåliga 

sökfunktionaliteten tyckte respondenten att dokumenthanteringen blivit bättre sedan 

Skogforsk börjat med SharePoint, framför allt på projektnivå. 

 

Man använder alltså SharePoint i sina projektarbeten på Skogforsk. Respondenten förklarade 

att man inledningsvis, i projekten, använder SharePoint för att bland annat samla  ihop 

kontakter, projektplaner och dokument, det är i början av projekten som användningen av 

SharePoint har sin “peak”. Efter projektens inledningsfas används SharePoint för att samla in 

data och spara den på rätt plats. Respondenten berättade också att endast IT-chefen skapade 

de så kallade arbetsrummen, anledningen till detta var för att de andra användarna varken har 

kunskapen eller tillgången till att göra detta själva. Enligt respondenten är SharePoint ett bra 

stöd för Skogforsks projektarbeten, mycket för att informationen finns tillgänglig för alla 

samtidigt. Arbetet i projekten har även blivit bättre om man jämför nu med tiden innan 

SharePoint.  

 

Slutligen berättade respondenten att hen tyckte att SharePoint var ett bra verktyg för 

samarbetet inom Skogforsk. Respondenten tyckte att det var ett bra intranät där man har bra 

koll på vad som är igång. Funktionalitet som sökning och delning av dokument ansåg hen 

vara bra stöd för samarbetet inom verksamheten. Några problem som respondenten tyckte 

finnas hos SharePoint var dess användargränssnitt, “knökigt och fykantigt” sa hen. 

Respondenten tyckte att det ibland kunde ta lite längre tid att utföra något i SharePoint 

jämfört med den egna datorn, att somliga operationer kunde innehålla fler steg i SharePoint. 

5.1.2 Karolinska institutet 

“Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vårt uppdrag är att 

genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa. 

I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska 

forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar.” (Karolinska Institutet) 

 

Intervjun som tog plats på Karolinska institutet gjordes med en projektledare som arbetade på 

en av institutets IT-avdelningar. Karolinska institutet är väldigt nya på området SharePoint, de 

har endast använt SharePoint sedan årsskiftet och den projektledare som intervjuats har varit 

med ända från början . I fortsättningen av detta kapitel kommer denne projektledare komma 

till att kallas, respondent 4.  
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Respondent 4 berättade i början av intervjun att institutet har en internwebb som funnits innan 

SharePoint-implementationen,  internwebben har dock använts som ett kommunikativt 

instrument, primärt, från utbildningsförvaltningen till hela organisationen. Tidigare har de inte 

haft något gemensamt verktyg för delning av dokument, vilket var den största anledningen för 

deras införande av SharePoint. Tidigare har många använt verktyg som till exempel 

”dropbox” för detta ändamål. Tanken nu, är att få en bättre samordning och samsyn på hur 

data faktiskt ska lagras och hanteras på institutionen.  

 

Samarbetet på arbetsplatsen har blivit bättre sedan införandet av SharePoint, internt kallat för 

“samarbetsplattformen”, hävdade respondent 4. Vidare sa respondent 4 att även fast 

samarbetet blivit bättre, tar en sådan här produkt, som SharePoint, tid att få fäste i en så stor 

organisation som Karolinska Institutet. De har 10 000 potentiella användare men har inte haft 

som tanke att alla dessa användare ska börja använda plattformen direkt, utan kanske somliga 

forskargrupper. Förhoppningen är att användandet ska sprida sig från person till person, likt 

ringar på vattnet, förklarade respondenten. Man tvingar alltså ingen att använda plattformen, 

man tänker mer, skulle det behövas verktyg för låt säga dokumenthantering, då finns det där. 

 

I dagsläget används inte SharePoint som ett stöd för att kunna kommunicera internt på 

institutet. Man har haft en klar tanke om SharePoint som en plattform för dokumentdelning, 

sedan har man även andra verktyg som exempelvis den interna webben för intern 

kommunikation. Skulle dock en så kallad “superuser”, som vi kommer att tala om i nästa 

stycke, vilja skapa exempelvis en blogg, då finns den möjligheten.  

 

“Alla som har ett KI-konto har per automatik ett konto i SharePoint”, berättade respondenten. 

Alla användare har tillgång till en mall för att kunna skapa en samarbetsyta, användarna kan 

också bjuda in externa användare. På varje institution på KI finns så kallade “superusers”, 

dessa har lite fler rättigheter med tillgång till SharePoints alla olika mallar som dom kan 

använda för diverse ändamål, som att till exempel skapa ett bokningssystem. “Superusers” har 

också tillgång till hela institutets “sitekollektioner” som är kopplade till olika affilialer. Detta 

har inte vanliga användare, de har endast tillgång till sin primära affiliering (där de är primärt 

anställda).  

 

Respondent 4 förklarade att “samarbetsplattformen” används som stöd till projekt, 

“klockrent” är något hen valt att beskriva plattformen med i detta sammanhang. In/ut-

checkning av dokument samt versionshantering är verktyg som respondenten ansåg vara 

väldigt bra. Respondenten sade att SharePoint är ett verktyg som förenklar tillvaron, hen sitter 

för tillfället med ett projekt där den enda gemensamma ytan finns i SharePoint, respondenten 

vet inte hur det hade gått till annars. Enligt respondent 4 har projekten blivit effektivare, 

säkrare och bättre sedan införandet av SharePoint. 

 

SharePoint är inte “jätte enkelt” berättade respondent 4. Det är relativt enkelt att komma igång 

och till exempel ladda upp en fil, men för att känna sig van och säker med plattformen kanske 

det tar ett litet tag. “Det är ingen lång inlärningsperiod, men det är ett litet 

trappsteg.”(Respondent 4, 2013-05-02). Respondenten tyckte att man borde ge 

förstagångsanvändare lite hjälp och på KI har man valt att skapa lathundar och FAQs då man 

inte haft resurser för att kunna utbilda 10 000 användare. 
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Respondent 4 förklarade att effekterna av införandet inte blivit så stora än, men att han vet att 

många längtat efter ett system som fyller det tomrum som nu deras “samarbetsplattform” gör 

och använder den väldigt flitigt. För övrigt är det “webbparten”, “document library”, som 

varit den viktigaste i deras installation av SharePoint.   

5.1.3 ÅF 

“ÅFs arbete fokuserar på energi och miljö, infrastruktur och industri. Vår bas finns i Europa, 

men vår verksamhet och kunder finns i hela världen. Det som gör oss unika är våra 

medarbetare och branschens största erfarenhetsbank. Det som gör oss unika är våra 

medarbetare och den tekniska konsultbranschens största bank av erfarenheter.” (ÅF) 

 

Respondent 5 arbetade som sektionschef och kontorsansvarig på ÅFs kontor i centrala 

Uppsala. ÅF har valt att begränsa sin användning av SharePoint till de delar som inte existerat 

eller fungerat så bra inom företaget, vilket till främsta del är projekt och dokumenthantering.  

 

Respondent 5 förklarade hur samarbetet utåt fungerade innan implementeringen av 

SharePoint som omständigt och tidskrävande. Tidigare när arbeten mot externa kontor skulle 

genomföras gavs det tillgång till de externa servrarna till just det specifika uppdraget genom 

det externa kontorets IT-avdelning och tvärtom när de externa kontoren behövde tillgång till 

de lokala servrarna. Respondenten förklarade, att sedan implementationen av SharePoint 

läggs alla uppdrag upp i SharePoint och alla medarbetare på sektionen får tillgång till 

uppdraget, om externa medarbetare ska ingå i arbetet läggs de till i projektet. Respondenten 

tyckte att det hela har blivit “betydligt bättre”. Respondenten påpekade att några delar av 

SharePoint, i dagsläget, inte används eller fungerar som det är tänkt. Bland annat är tanken att 

det ska gå att hitta medarbetare, efter till exempel dess kompetens, genom SharePoint. Den 

funktionen finns i dagsläget inte utan det finns endast en väldigt osmidig CV-databas, som 

beskrivs som “yxig” enligt respondenten, som kan användas, men arbetet med att införa 

databasen till SharePoint är på gång.  

 

Vidare berättade respondenten att de stöd som SharePoint har för att dela kontaktuppgifter, 

arbetsuppgifter etc. inte används i dagsläget även fast grundtanken var att de skulle det, endast 

dokumenthanteringen och projektrummen används i dagsläget. Dokumenthanteringen 

används för att se till att rätt version av dokumenten är de som ligger uppe, en medarbetare 

checkar ut dokumentet för att tillföra något och checkar in det igen när denne är klar. På så 

sätt sparas också en historik på dokumentet. Respondenten förklarade att problematiken med 

dokumenthanteringen för ÅF i Uppsala är att mycket av deras arbete sker med CAD 

(Computer-aided Design)-ritningar vilket SharePoint i dagsläget inte stödjer. Därav menade 

respondenten att dokumenthanteringen inte används i lika stor utsträckning i Uppsala än det 

till exempelvis gör i Stockholm. Respondenten förmodade att SharePoint kan ha ett bra stöd 

för dokumenthantering om man “får in det” på ett bra sätt i verksamheten. 

 

ÅF använder SharePoint som stöd i sina projekt genom att lägga upp projekten och lägga till 

medarbetare till dem. Genom SharePoint får även externa medarbetare tillgång till den lokala 

servern och kan därigenom komma åt de filer som SharePoint inte stödjer. Den funktionen är 

den som upplevs som allra bäst i SharePoint-miljön, meddelade respondenten. 
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Respondenten tyckte att SharePoint är lite krångligt och omständigt att lära sig men säger sig 

inte heller ha använt det så mycket. Respondenten förutsatte att SharePoint är ett bra verktyg 

för samarbete eftersom ledningen i ÅF har fattat beslutet att använda det, dock så har det ännu 

inte riktigt slagit igenom i Uppsala ännu. “Vi här i Uppsala hoppar in, lägger till ett projekt, 

bjuder in folk, hoppar ut och skapar en local share på servern och sedan jobbar vi endast 

lokalt.” (Respondent 5, 2013-05-10) 
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6. Analys 

I detta kapitel analyseras den information som samlats in genom de intervjuer som utförts. 

Först görs en jämförelse mellan SharePoints påverkan på samarbete i teori och empiri, sedan 

analyseras användarnas egna åsikter och uppfattningar om SharePoint och dess påverkan på 

samarbete. 

6.1 En jämförelse mellan SharePoints påverkan på samarbete i teori och 

empiri 

I teorikapitlet förklarades begreppet samarbete och vad bra samarbete är i en verksamhet. 

Principerna för samarbete (Straus, 2002), definitionen för framgångsrikt samarbete (Kotlarsky 

och Oshri, 2005), samt hur samarbete kan förbättras (Rickard Hackman, 2002) är delar som 

utgör undersökningens teori. I teorikapitlet förklarades även hur generella IT-stöd, baserat på 

CSCW, på olika sätt kan påverka samarbetet och hur det är tänkt att SharePoint ska stödja 

detta. Det är denna teori som stått som grund för de intervjufrågor som utformats för denna 

undersökning. 

 

Olika verksamheter har implementerat SharePoint på olika sätt och med olika syften. Detta 

har med stor sannolikhet påverkat de svar som genererats under intervjuerna som utförts. 

Användarna har utnyttjat SharePoint på olika sätt och för att uppnå olika mål(som till 

exempel beror på vilka arbetsuppgifter de har och vilket företag de jobbar på). Självklart finns 

även verktyg och funktioner som majoriteten av intervjudeltagarna använder. Detta har varit 

väldigt intressant att undersöka och kommer att analyseras och jämföras i följande delar: 6.1.1 

Likheter mellan teori och empiri samt 6.1.2 Skillnader mellan teori och empiri. 

6.1.1 Likheter mellan teori och empiri 

De fyra första punkterna som Hackman (2002, s31) nämner om hur bra samarbete går att 

uppnå kan relateras till olika delar av SharePoint. Tydliga arbetsgrupper och tydlig inriktning 

framgår genom projektrummen då de skapas med ett tydligt syfte, för att inkludera 

involverade medarbetare och för att styra arbetsgruppens struktur. Projektrummens 

funktionalitet stämmer väl överens med den funktionalitet som behandlas i teori-kapitlet, 

angående CSCW-system. Enligt Grudin och Poltrock (2013, kap 27.2) är kommunikation, 

samordning och informationsdelning det som CSCW-systemen främst fokuserar på. 

Kommunikation och samordning sker genom projektrummen, men även informationsdelning 

i form av dokumenthantering sker genom dessa. Ett annat samband mellan dessa projektrum 

och uppsatsens teori går att se i det Straus (2002, s37-56) förklarade, där han beskrev vikten 

av att inkludera relevanta intressenter i projekten. Även Reinhard et al. (1994, s2) CSCW 

funktionaliteter stöds av SharePoint. Interaktionen sker genom dokumenthanteringen, 

koordinationen och visualisering sker i projektrummen, distribuering sker genom bloggar 

eller “MySite”. 

 

De stöd från den övriga organisationen som Hackman (2002) nämner i uppsatsens teori kan 

relateras till flera olika delar av SharePoint, som dokumenthanteringsverktyg, arkivering och 

social media.  Alla respondenter har berättat att de använder SharePoints verktyg för 
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dokumenthantering och som tidigare nämnt i teori-delen kan bra dokumenthantering hjälpa 

samarbetet inom verksamheten(DQC,2013-05-23). Värt att nämna är att alla respondenter inte 

använt dokumenthanteringen på samma sätt och har på grund av detta inte haft samma åsikter 

om vad detta verktyg har för påverkan på samarbete. 

 

Gemensamt för samtliga användare är att de har möjligheten att använda sig av SharePoints 

projektrum, vilket alla användare tycker fungerar väldigt bra och underlättar samarbetet. En 

sannolik anledningen för detta kan vara att projektrummen är den del av SharePoint som på 

ett tydligt sätt stämmer överrens med hur bra samarbete kan uppnås i teorin. Som nämns i 

stycket ovan framgår arbetsgruppens indelning, struktur, inriktning och syfte genom 

projektrummen. Uppgiftslistor, dokumenthantering och notifikationer är också funktioner 

som finns i projektrummen. Dock väljer de olika verksamheterna att använda projektrummen 

på lite olika sätt. Skogforsk använder SharePoint fullt ut, alla dokument, planer och 

information, sparas i projektrummen för både externa och interna medarbetare att jobba emot. 

Skogforsk använder också SharePoints funktion att kunna skicka ut notifikationer till alla 

medarbetare genom sina projektrum. Skogforsks användning av funktionerna som finns 

tillgängliga i SharePoint stämmer väl överrens med det Grudin och Poltrock (2013, kap 27.2) 

och Reinhard et al. (1994, s2) tycker att IT-system av CSCW-typen ska innefatta. Karolinska 

Institutet inställning är lite annorlunda, vilket kan förklaras med att de är så pass stora, de har 

inget krav på att SharePoint ska användas utan har implementerat det med anledningen att det 

ska fylla en funktion som saknats, nämligen ett dokumentdelningsverktyg. 

Dokumentdelningen sker med hjälp av projektrummen, genom att bjuda in de personer, både 

interna och externa, som behöver tillgång till dokumenten. Karolinska Institutets användning 

av SharePoint innefattar några utav Grudin och Poltrocks (2013, kap 27.2) CSCW-funktioner 

inom informationsdelning och några utav Reinhard et al. (1994, s2) funktioner, som 

interaktion och distribuering. ÅF använder sig också av projektrum, men skiljer sig från de 

andra verksamheterna. En av anledningarna för detta kan vara att ÅF i Uppsala, till största del 

jobbar med CAD-ritningar, vilket SharePoint i dagsläget inte stödjer. På grund av detta har 

ÅF valt att, genom SharePoint, ge de externa medarbetare som behöver tillgång till 

informationen den möjligheten, genom att ge dessa “access” till den lokala servern via 

SharePoints projektrum. Även ÅFs användning av SharePoint innefattar Grudin och Poltrocks 

(2013, kap 27.2) CSCW-funktioner inom informationsdelning och Reinhard et al. (1994, s2) 

funktioner för interaktion och distribuering, dock sker dessa indirekt. 

 

SharePoints stöd för dokumenthantering är något som alla respondenterna arbetar med 

dagligen. SharePoints dokumenthanteringsfunktioner som används i verksamheterna är in-

och-ut checkning av dokument, vilket skapar en historik på dokumentet och ser till att det 

alltid bara finns en version av ett dokument. Denna funktion förhindrar användare från att 

skriva i samma dokument, samtidigt. De olika verksamheterna använder SharePoint för 

dokumenthantering på lite olika sätt. Skogforsk sparar alla dokument och all data i SharePoint 

och när ett arbete slutförs arkiveras allting i SharePoint. Karolinska Institutet använder 

SharePoint endast för att dela dokument och information. Då SharePoint inte stödjer de 

viktigaste filformat som används hos ÅF, används inte SharePoint som ett 

dokumenthanteringsverktyg, även fast de har den möjligheten. Det går utan tvivel att säga att 

majoriteten av de som intervjuats varit väldigt positivt inställda till SharePoints 

dokumenthanteringsverktyg. Även fast användningen har skett på lite olika sätt har ändå 

resultatet, enligt respondenterna, varit att dokumenthantering/dokumentdelning inom 

SharePoint varit bra och att samarbetet har gynnats av detta. Användarna har dock inte haft 
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samma åsikter och det ska sägas att de som tyckt att denna funktionalitet varit bäst är de som 

haft bra kompetens inom IT-området. 

 

Respondenten från ÅF(Uppsala) är den som inte varit så positiv till användandet av 

SharePoints stöd för dokumenthantering, anledningen är som tidigare förklarats i denna text, 

att CAD-ritningar inte stödjs i SharePoint. Detta har begränsat användningen av SharePoint 

på kontoret och det kan tyckas vara märkligt att man i ÅF(Uppsala) valt att implementera 

SharePoint. Det respondenten förklarade var att ledningen i ÅF beslutat att hela 

organisationen, alltså alla ÅFs kontor, ska använda SharePoint, vilket betyder att även fast 

kontoret i Uppsala inte skulle kunna använda SharePoint för sina CAD-ritningar skulle det 

ändå införas. Det går inte att säga att SharePoint varit helt onödigt för Uppsalakontoret, men 

att man med en bättre planering och förståelse för sina medarbetare i Uppsala, från ledningens 

sida, troligtvis skulle kunna ha utnyttja SharePoint på ett mer fördelaktigt sätt. 

 

Social media, som stöd från den övriga organisationen (Hackman, 2002, s31) och 

kommunikationsverktyg (Grudin och Poltrock, 2013, kap 27.2), är det endast ledningen på 

Skogforsk som har anammat. Detta sker genom SharePoint i form av en blogg, där ledningen 

går ut med aktuell information om vad som händer i företaget. 

6.1.2 Skillnader mellan teori och empiri 

En uppenbar skillnad mellan uppsatsens teori och empiri är att punkt 5 i 4.1.1 inte kan 

relateras till SharePoint då den syftar till organisatoriska egenskaper som är irrelevanta för 

undersökningen. Därför har gruppcoacher ignorerats. 

 

ÅFs användning av SharePoint skiljer sig allra mest från uppsatsens teori. De använder 

projektrum, men endast för att ge externa medarbetare tillgång till deras lokala servrar. De tar 

inte tillvara på alla de funktioner som projektrummen innehåller som kan förbättra 

samarbetet, utan använder det endast som en väg in till deras lokala servrar, i en ytterst liten 

utsträckning så används dokumenthantering. Det kan både bero på att SharePoint inte stödjer 

deras primära filformat, men också på att ledningen inte planerat hur/varför/när SharePoint 

ska användas på kontoret i Uppsala. Värt att nämna är att respondenten påpekade att 

SharePoint används i större utsträckning på andra ÅF-kontor och att detta kan vara en 

tillräcklig anledning för varför ÅFs ledning valt att införa SharePoint i hela organisationen. 

 

Karolinska Institutet är också en organisation vars användande av SharePoint skiljer sig en 

aning från uppsatsens teori. En möjlig anledning till detta kan vara att KI är en väldigt stor 

organisation, med många medarbetare, och att det redan finns olika rutiner och vanor hos 

forskare när det kommer till samarbete. En annan anledning kan vara att SharePoint är så pass 

ny-implementerat i KIs organisation att användarbasen inte hunnit sprida sig tillräckligt. KIs 

avsikt med implementationen har primärt syftat till att vara ett 

dokumentdelningsverktyg(vilket på ett sätt underlättar samarbetet indirekt) inte en direkt 

samarbetsyta. 

 

Uppfattningen om SharePoints sociala funktioner har tyvärr inte blivit så bra då de företag 

som undersökts använt dessa till ett minimum eller inte alls. Det skall dock sägas att 

Skogforsk har som plan att få upp användningen av sociala medier i sin verksamhet med den 

nya implementationen av SharePoint 2013 och att de andra företagen inte haft som syfte att 
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SharePoint ska användas som ett socialt media. Det kan finnas olika anledningar till varför 

dessa sociala funktioner inte använts. En förklaring är att man helt enkelt inte behövt det i sin 

verksamhet, en annan kan vara att SharePoint inte sålt in den funktionaliteten tillräckligt bra. 

Vissa företag kanske ser social media inom verksamheten som något dåligt, att medarbetare 

kanske blir ofokuserade i sitt arbete. Det skall dock sägas att detta endast baseras på tre 

företag och att det med stor sannolikhet finns många andra företag som använder denna 

funktionalitet och har stor nytta av den. 

 

Metataggning är någonting som inte alls används i två utav företagen som besökts, och på det 

tredje användes det i en ringa omfattning. Detta kan nog till stor del förklaras med att 

SharePoints sökfunktion, i de tidiga versionerna, var väldigt dålig. 

6.2 Hur tycker användarna att SharePoint påverkar samarbetet inom 

verksamheten? 

Användarna som ligger till grund för undersökningen har haft olika uppfattningar om hur 

SharePoint påverkar samarbetet inom sina verksamheter. Ska man försöka få en 

sammanfattad uppfattning om vad hela gruppen tycker skulle det bli att SharePoint faktiskt är 

ett bra stöd för samarbetet inom verksamheten. Det är dock inte så enkelt, i varje enskild 

intervju finns det olika saker som användarna både tycker är bra och mindre bra, mycket 

handlar om hur verksamheterna väljer att använda SharePoint. Vilka verktyg man använder 

sig av, hur mycket åtkomst/tillgång man ger sina användare och när man använder SharePoint 

ger olika påverkan på samarbetet. 

6.2.1 Jämförelse mellan användarnas åsikter 

Tydligt är att merparten av användarna hade positiva tankar och åsikter om både SharePoints 

dokumenthantering och dess stöd för projekt. Även fast de olika användarna har haft olika 

åsikter har de ändå dragit åt ett positivt förhållningssätt till dessa stöd. Versionshantering samt 

in-och-ut checkning har varit de funktioner som användarna varit väldigt nöjda med inom 

dokumenthanteringen. Projektrum och dess funktionalitet för organisering har varit det som 

användarna främst uppskattat inom SharePoints stöd för projektarbeten. Dessa två stöd går 

hand i hand och utgör tillsammans kanske det viktigaste för samarbetet inom SharePoint. Det 

faktum att dessa stöd uppskattas av merparten användare som intervjuats i denna 

undersökning är mycket positivt för SharePoint. 

 

För att komma till mindre bra åsikter var gemensamt för samtliga användare att 

användargränssnittet inte var tillräckligt intuitivt, de flesta negativa åsikterna fanns bland de 

användare som arbetade med SharePoint 2007. De som tyckte det var enklast att använda var 

de personer som hade en IT-relaterad bakgrund. Samtliga användare tyckte att det är en viss 

inlärningsperiod för förstagångsanvändare. Den webbansvarige på Skogforsk tyckte att 

SharePoint var krångligt och icke-intuitivt, men förklarade också att hen inte hade någon 

teknisk bakgrund. Denna person berättade samtidigt att hen arbetade med implementeringen 

av det nya SharePoint 2013 och att användargränssnittet i denna version var betydligt bättre 

än i den version som för tillfället var i bruk. Även forskaren på Skogforsk förklarade att han 

tyckte att det var en aning svårt att navigera och att SharePoint i sin helhet kändes lite 

omständigt. 
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IT-chefen på Skogforsk, som arbetade inom företaget redan innan implementeringen av 

SharePoint, hade väldigt positiva åsikter om SharePoint. Det hade blivit stora förbättringar 

inom dokumenthantering, informationsdelning och projektarbeten. Forskaren på Skogforsk 

tyckte att dokumenthanteringen och dokumentdelningen, genom projektrummen, blivit 

betydligt bättre sedan implementationen. Sektionschefen på ÅF är den person som hade minst 

positiva saker att säga om SharePoint, trots detta tyckte användaren ändå att den delen de 

använder, projektrum och i en liten utsträckning dokumenthantering, har förbättrat 

samarbetet, framförallt med externa medarbetare.  

 

Samtliga användare på Skogforsk påpekade svårigheter i att hitta specifika dokument med 

sökfunktionen i SharePoint 2007. Detta kan förklaras med att den sökmotorn inte är särskilt 

bra och för att alla Skogforsks elektroniska dokument sparas i SharePoint, vilket är en hel del. 

Självklart finns även skillnader mellan användarnas åsikter, de flesta av användarnas åsikter 

har dock oftast lutat åt samma håll. En person som sticker ut från mängden med sina åsikter 

om projektrummen och dokumenthanteringen är den webbansvarige på Skogforsk, denne 

tyckte att det var för komplicerat, att det är ett stöd men inte ett bra stöd. Det kan förklaras 

med att användaren saknade teknisk bakgrund och inte vet hur samarbetet var innan 

implementationen. Användaren arbetar i dagsläget med att implementera SharePoint 2013 och 

har en uppfattning om att denna version är mycket bättre. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel jämförs uppsatsens frågeställning med den analys som gjorts. Utifrån denna 

jämförelse dras slutsatser om hur SharePoint påverkar samarbetet inom verksamheter samt 

om SharePoint är ett bra stöd för samarbetet inom verksamheten. I slutet av kapitlet förs även 

en diskussion om uppsatsens slutsats och framtida forskning. 

7.1 Hur påverkar SharePoint samarbetet inom verksamheten? 

Denna undersökning har, som tidigare framkommit i uppsatsen, utförts på tre olika företag 

och med fem olika användare, där tre av dessa varit på ett och samma företag. Att generalisera 

det som denna undersökning kommit fram till är något som kan rekommenderas för 

verksamheter i forskningsbranschen. Självklart måste varje enskild organisation anpassa 

SharePoint efter sina egna behov, dessa resultat kan ses som en ram eller en vägledning för 

hur SharePoint kan användas för verksamhetens samarbete, inom forskningsbranschen. Även 

andra företag, inom andra branscher, kan ha användningen av dessa resultat, de bör dock ta i 

beaktning att denna undersökning fokuserat på forskningsbranschen. 

 

Slutsatser man kan dra av denna undersökning är att SharePoints stöd för dokumenthantering 

och projekt är något som primärt används inom de tre organisationerna som undersökts. De 

åsikter som yttrats om dessa stöd har också överlag varit väldigt positiva. För att jämföra detta 

med den teori som undersökningen har baserats på, kan man se tydliga samband med det 

Richard Hackman (2002, s31) förklarar, att arbetsgruppen behöver stöd från den övriga 

organisationen med hjälp av olika IT-stöd. Utifrån det som framkommit under våra intervjuer 

uppfyller SharePoint mycket av den funktionalitet som Grudin och Poltrock (2013, kap 27.2) 

nämner om CSCW-system, men till olika grad baserat på hur verksamheterna valt att använda 

SharePoint. Beroende på hur verksamheterna använder SharePoint uppfylls också Reinhard et 

al. (1994, s2) funktionaliteter till olika grad. När det kommer till stöd för projekt kan man 

relatera användarnas användning av de så kallade projektrummen till flertalet av Richard 

Hackmans punkter, om att det måste vara tydliga arbetsgrupper och att arbetsgrupperna 

behöver en tydlig inriktning och ett tydligt syfte vilket faciliterar samarbetet. Detta stöds 

genom att man i projektrummen kan ha koll på vem som ska göra vad och när detta ska vara 

klart. En stor fördel som framkommit är att det är enkelt och smidigt att bjuda in externa 

medarbetare till projektrummen, vilket har effektiviserat de projekt där externa medarbetare 

ingår. Man har även kontroll över vilka dokument som gäller och hur dessa kan editeras. 

Även andra funktioner som notifikationer, händelser och metataggningar är saker som stödjs 

av SharePoints funktioner för dokumenthantering och projektrum. 

 

De sociala funktioner som SharePoint erbjuder kan egentligen inte behandlas i denna slutsats, 

då de företag som undersökts antingen har använt dessa funktioner till ett minimum eller inte 

använt dem överhuvudtaget. Värt att nämna är att SharePoint, i sin nya version, valt att satsa 

väldigt mycket på de sociala aspekterna och att dessa funktioner kan ha en stor inverkan på 

samarbetet. Skogforsk, som är på väg att införa SharePoint 2013, har stora förhoppningar på 

denna funktionalitet och hoppas att detta kommer att användas i större utsträckning jämfört 

med tidigare. 
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7.2 Är SharePoint ett bra stöd för samarbetet inom verksamheten? 

Enligt användarna i denna undersökning, ja, men det är inte riktigt så enkelt. De användare 

som undersökts har haft olika åsikter om både användandet av SharePoint och dess påverkan 

på samarbete. Ska man dock ge ett sammanfattat svar, är svaret att SharePoint faktiskt hjälper 

verksamheter med deras samarbete och att det är ett bra stöd för detta. 

 

Jämförs den teori som undersökningen stöds av med de intervjuer som utförts kan man se 

tydliga samband. Överlag har åsikterna varit positiva, funktioner som i teorin ska stödja 

samarbete uppfylls och används i stor utsträckning i SharePoint. Projektrummen är den 

funktion som använts flitigast och uppfyller de flesta av funktionaliteterna som enligt 

uppsatsens teori bör stödjas av SharePoint för att det ska kunna bidra till ett bra samarbete. 

Dessa funktionaliteter omfattas av Hackmans (2002, s31) fyra punkter om samarbete, många 

av Grudin och Poltrocks (2013, kap 27.2) funktioner inom kommunikation, 

informationsdelning och samordning samt majoriteten av de funktioner Reinhard et al. (1994, 

s2) tar upp. 

 

Något som blivit väldigt tydligt genom undersökningens gång är att verksamheterna själva 

kan påverka hur resultatet kommer att bli vid införandet av SharePoint. En bra planering och 

ett tydligt syfte, som ledningen kan förmedla till sina medarbetare, kan vara skillnaden mellan 

en informationsplattform som ger ett bra eller mindre bra stöd för verksamhetens samarbete. 

Innan implementeringen av SharePoint bör man exempelvis ha en klar uppfattning om hur 

användarna kommer att påverkas av den nya plattformen och veta hur de ska kunna anpassa 

sig till de nya arbetssätt som tillkommer. En väl planerad planering anses också vara väldigt 

viktigt när det kommer till hur verksamhetens samarbete kommer att påverkas av SharePoint. 

 

Slutligen har man kunnat konstatera att intervjudeltagarna, som jobbat inom organisationerna 

innan SharePoint implementerats, har haft snarlika åsikter om hur SharePoint påverkat 

verksamhetens samarbete. Alla har delat åsikten om att SharePoint förbättrat samarbetet inom 

verksamheten, men till olika grad. Dessa skillnader beror med stor sannolikhet på det som 

tidigare förklarats, hur välplanerad implementationen har varit och med vilket syfte 

verksamheterna har haft att införa plattformen. 

7.4 Diskussion 

En företeelse som kan diskuteras är huruvida generaliserbara dessa slutsatser är. Det har varit  

vårat mål att ta fram ett resultat som inom forskningsbranschen går att använda som en 

ram/vägledning/kunskap för hur samarbetet kan påverkas av SharePoint och hur plattformen 

kan användas i detta syfte. Det har för oss uppstått en förståelse om SharePoint som vi 

tidigare inte hade, nämligen att verksamheterna själva har en stor betydelse i hur samarbetet 

kommer att påverkas av SharePoint. Man skulle kunna säga att denna undersökning är 

generalisbar men att varje företag/organisation måste anpassa plattformen efter sina egna 

verksamheter och de syften som finns. Gör man detta tror vi att sannolikheten för att 

SharePoint ska kunna förbättra verksamhetens samarbete är mycket stor.  
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7.4.1 Framtida forskning 

Microsoft har fokuserat väldigt mycket på sociala medier i sin nya version, SharePoint 2013. 

Denna sociala funktionalitet skulle kunna förklaras som ett “Facebook” inom verksamheten. 

Problemet med detta i denna undersökning är att de verksamheter som undersökts inte har 

använt den nya versionen av SharePoint utan arbetat med versionerna 2007 och 2010. En 

undersökning av den nya versionen av SharePoint med dess kraftiga stöd för sociala medier 

hade varit väldigt intressant ur ett samarbetsperspektiv och skulle möjligtvis haft en annan 

slutsats.    
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 
 

*Betyder att frågorna endast ställs ifall respondenten arbetat i verksamheten sedan innan 

implementationen av SharePoint 

 

1. Vad har du för position på erat företag? 

 

2. Har du några erfarenheter från hur samarbetet på er arbetsplats gick till innan ni  

började arbeta med SharePoint? 

2.1. Finns det skillnader på hur samarbetet såg ut då jämfört med nu?  

2.2. Tycker du att SharePoint gjort samarbetet bättre på er arbetsplats? 

  

3. Använder ni på er arbetsplats någon typ av social media eller något annat verktyg (i    

SharePoint) för  att kunna kommunicera internt? 

3.1. På vilket sätt använder ni dessa verktyg? 

3.2. Tycker du att det är ett bra stöd för kommunikationen inom verksamheten? 

3.3. Om man vill komma i kontakt med en person på företaget är det då lätt att göra 

det     

med hjälp av SharePoint? 

3.4. *Är kommunikationen inom verksamheten (enligt dig) bättre nu än innan? 

 

4. Använder ni SharePoint som stöd för att kunna dela kunskap och information inom  

   verksamheten?(Dokument, kontaktuppgifter, arbetsuppgifter etc.) 

4.1. På vilket sätt använder ni SharePoint för att göra detta? 

4.2 Tycker du att SharePoint är ett bra stöd för detta? 

 

5. Använder ni SharePoint som stöd för dokumenthantering? 

 5.1. Hur använder ni SharePoint för detta ändamål? 

 5.2. Tycker du att SharePoint har ett bra stöd för dokumenthantering? 

 5.3. Är det enkelt att hitta dokument som du söker efter? 

5.4. *Tycker du att dokumenthanteringen inom er verksamhet blivit bättre efter att ni 

börjat använda SharePoint? 

 

6. Använder ni SharePoint som stöd i era projekt? 

 6.1. På vilket sätt använder ni SharePoint i era projekt? 

6.2. Är SharePoint ett bra stöd för era projekt? 

6.2.1. *På vilket sätt har det förbättrat arbetet i era projekt? 

6.3. *Har arbetet inom projekten blivit bättre efter att ni implementerat SharePoint i 

er verksamhet? 

 

7. Tycker du att SharePoint är en smidig plattform där funktionerna är enkla att lära sig eller 

är det ett verktyg som kräver lång inlärningstid? 

 7.1. Finns det någon eller några delar som är svårare att lära sig? 
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8. Tycker du att SharePoint är ett bra verktyg för samarbete? (Rent allmänt)  

 8.1. På vilket sätt tycker du att SharePoint stödjer samarbetet inom företaget? 

8.2. Vilket eller vilka av SharePoints verktyg är enligt dig mest bidragande till 

främjandet  

av samarbetet inom företaget? 

 

9. Har du något mer att tillägga eller framhäva angående SharePoint eller samarbetet inom er 

verksamhet? 

 

 

 


