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SAMMANFATTNING 
Utökade e-postsystem är en populär typ av Grupprogram som ger användarna fler 
möjligheter än att bara hantera e-post, utökade e-postsystem ger bl a användarna 
möjligheten att föra kalender, schemalägga möten och delegera uppgifter. Denna 
undersökning utgår ifrån kända icke-tekniska utmaningar med att nå användar-
acceptans av Grupprogram, genom en fallstudie i en statlig organisation studeras 
vilken inverkan dessa utmaningar har på utökade e-postsystem. Syftet med denna 
uppsats är att den ska ge insikter åt organisationer som har infört utökade e-post-
system men som har svårigheter med att nå användaracceptans av den funktio-
nalitet som sådana system tillhandahåller.  
 
Viktiga slutsatser som har kunnat dras är att de studerade icke-tekniska utmaning-
arna med att nå användaracceptans i högsta grad har en inverkan på acceptansen av 
många av de funktioner som utökade e-postsystem tillhandahåller. Speciellt verkar 
tekniska begräsningar i systemet göra att många av dessa utmaningar blir kända. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ABSTRACT 
Extended e-mail systems are a popular type of Groupware, they enable their users 
to do more then just manage e-mail. Extended e-mail systems give their users 
among other things, the facilities to keep calendars, schedule meetings and delegate 
tasks. This study looks at known non-technical challenges in achieving user accep-
tance of Groupware, how these challenges effect extended e-mail systems is then 
studied with the means of a case study in a government organization. The purpose 
of this thesis is to give valuable insights to organizations that have introduced ex-
tended e-mail systems but who has had difficulties in achieving user acceptance of 
the functionality such systems offer. 
 
Important conclusions that have been possible to draw in this thesis are that the 
studied non-technical challenges with achieving user acceptance clearly influence 
the acceptance of much of the functionality that extended e-mail systems offer. In 
particular it seems that technical limitations in the system make many of these chal-
lenges known.   
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1  INLEDNING 
Detta inledande kapitel behandlar i ordning: bakgrunden till undersökningen; 
forskningsfråga; uppsatsens syfte; avgränsningar; samt uppsatsens disposition. 

1.1 Bakgrund 
I stort sett alla organisationer använder idag informationssystem (IS) av olika slag i 
sina verksamheter. Syftet med användningen av IS är att de ska stödja organisa-
tioner och dess anställda i det arbete de utför. En speciell kategori av IS kallad 
Grupprogram (från engelskans Groupware) har växt fram ur det forskningsområde 
som går under namnet Computer Supported Cooperative Work (CSCW). Grupp-
program är en paraplyterm för en varierande och bred kategori hård- och mjukvaru-
system, där det generella syftet är att hjälp människor som arbetar tillsammans i 
grupp. Vanligt förkommande exempel på Grupprogram är: e-postsystem (den mest 
populära typen av Grupprogram); videokonferenssystem; ärendehanteringssystem; 
och dokumenthanteringssystem. Stödet för grupparbete åstadkommer Grupprogram 
genom att tillhandahålla funktioner (tekniska lösningar) som ger stöd för de inter-
personliga processer som förekommer i grupper. Dessa processer är framför allt: 
kommunikation; samarbete; och koordinering. Funktioner för att stödja dessa pro-
cesser är enligt Grundin och Poltrock (1997) själva essensen i Grupprogram. Dessa 
funktioner beskrivs kortfattat i det följande. 
 
Kommunikation. Kommunikationsfunktioner hos Grupprogram gör det möjligt för 
människor att kommunicera med varandra. Kommunikationen kan vara synkron 
(samtida) som t ex ett röstsamtal förmedlat genom ett videokonferenssystem, eller 
asynkron (icke samtida) som t ex ett e-postmeddelande förmedlat genom ett e-post-
system (Grundin et al, 1997). 
 
Samarbete. Samarbetesfunktioner hos Grupprogram tillhandahåller virtuella arenor 
där människor kan interagera för att skapa och manipulera information. Liksom för 
kommunikationsfunktionerna kan denna interaktion vara synkron som t ex i system 
som möjliggör delning av applikationer på persondatorer, eller asynkron som t ex i 
dokumenthanteringssystem (Grundin et al, 1997). 
 
Koordinering. I stort sett all samverkan mellan människor kräver någon grad av 
koordinering och de flesta Grupprogram tillhandahåller koordineringsfunktioner. 
Dessa funktioner nyttjas på olika nivåer i olika Grupprogram. Grupprogram som t 
ex möjliggör delandet av applikationer mellan två eller flera parter behöver koordi-
neringsfunktioner bl a för att växla kontroll över den delade applikationen mellan 
de olika parterna. Andra Grupprogram som t ex kalender- och schemaläggnings-
program stödjer koordinering på en mera makroskopisk nivå, genom att ge stöd för 
att hantera den övergripande koordineringen av arbete inom grupper (Grundin et al, 
1997). 
 
En mer ingående definition av CSCW och Grupprogram samt fler klassificeringar 
av Grupprogram ges under avsnitt 2.1. 
 
Vid införandet av nya IS i organisationer är det givetvis av central betydelse att de 
nya systemen i största möjliga mån börjar nyttjas av de tilltänkta användarna för att 
organisationerna ska kunna börja realisera värdet i de gjorda investeringarna i IS, 
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man pratar här om att nå användaracceptans av ett nytt system. Att nå användar-
acceptans handlar om att få användarna motiverade till att använda ett system, ge-
nom att överbrygga både tekniska och icke-tekniska utmaningar som påverkar an-
vändarnas inställning till systemet. Med tekniska utmaningar avser vi (författarna) 
sådana utmaningar med att nå acceptans som huvudsakligen har sin grund i tek-
niska problem eller begräsningar, som härrör från systemets design och/eller im-
plementation eller från tekniska problem eller begräsningar som har uppstått i sam-
band ned driftsättningen av systemet. Med icke-tekniska utmaningar avser vi så-
dana som beror på faktorer inom den organisation och/eller faktorer hos de män-
niskor som ska använda systemet. 
 
I denna uppsats behandlas i huvudsak de icke-tekniska utmaningarna och det är 
dessa som (om inte annat anges) vi avser när vi i fortsättningen av uppsatsen pratar 
om utmaningar med att nå användaracceptans (begreppen användaracceptans och 
acceptans används synonymt i fortsättningen av uppsatsen).  
 
Avseende användaracceptansen av ett nytt system har Grupprogram visat sig inne-
bära större utmaningar än de två andra kategorierna av IS som förekommer i de 
flesta (större) organisationer, d v s (1) IS som stödjer hela organisationer och (2) 
enanvändarapplikationer (för persondatorer) (Grundin, 1994b).  
 
IS som stödjer hela organisationer introduceras ofta med syftet att stödja upp-
nåendet av viktiga organisationsmål, dessa system utvecklas ofta inom organisa-
tionen eller kontrakteras ut på underleverantörer. IS som stödjer hela organisationer 
är därför prestigeladdade och får ofta ett starkt stöd ifrån ledningen vid införandet, 
arbetsbeskrivningar förändras, nya positioner tillsätts och man arbetar sig runt vik-
tiga men negativt inställda personer. Allt för att det nya systemet ska accepteras 
och börja nyttjas av de tilltänkta användarna. Grupprogram är ofta kommersiell 
hyllvara och utgör ofta mindre investeringar än IS som stödjer hela organisationer. 
Organisationer kan inte heller förändra sig för varje Grupprogram som introduceras 
på samma sätt som de kan göra för ett större system. Grupprogram får därför ofta 
inte samma stöd av ledningen vid införandet, vilket försvårar arbetet med att nå 
acceptans (Grundin, 1994b). 
 
Syftet med enanvändarapplikationer är att stödja de enskilda användarna i deras 
arbete. Dessa applikationer utgörs näst intill uteslutande av kommersiell hyllvara. 
Enanvändarapplikationer utsätts genom sitt fokus på enskilda användare inte av 
samma utmaningar som Grupprogram när det gäller att nå acceptans och få igång 
användningen. Att exempelvis en liten andel användare är negativt inställda till och 
därför inte nyttjar en enanvändarapplikation har vanligtvis ingen större betydelse 
för huvuddelen av de användare som faktiskt nyttjar applikationen. Detta kan dock 
utgöra ett stort bekymmer för användare av Grupprogram (mer om detta i det föl-
jande) (Grundin, 1994b). 
 
Även IS som stödjer hela organisationer och enanvändarapplikationer har natur-
ligtvis egna utmaningar och kan misslyckas med att nå fullgod användaracceptans. 
Dessa problem behandlas dock inte i denna uppsats. 
 
Grundin (1994b) och Grundin et al (1997) beskriver åtta icke-tekniska utmaningar i 
design, utvärdering och införande av Grupprogram vilka försvårar uppnåendet av 
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acceptans av användarna. Dessa utmaningar menar de har sitt ursprung i de sociala 
och politiska faktorer som spelar in när människor ska arbeta tillsammans i grupp.  
 
Dessa åtta utmaningar beskrivs kortfattat i det följande, de är: 
 

1. Skillnaden mellan vem som utför arbetet och vem som drar fördelarna. 
Grupprogram medför ofta att vissa personer får utföra extra arbete och där 
dessa personer inte är de som drar de största fördelarna av att nyttja pro-
grammen, eller ens ser någon direkt fördel med att nyttja programmen. Det-
ta kan få till följd att de helt enkelt inte utför det extra arbete som krävs. 

 
2. Kritisk massa och fångens dilemma. Även om alla (i en organisation) skulle 

tjäna på att använda ett Grupprogram så är det inte säkert att programmet 
når upp till den kritiska massa av användare som krävs för att det ska bli 
användbart. Ett Grupprogram kan även misslyckas med att nå acceptans om 
det aldrig är till någon persons (individuella) fördel att använda det, vilket 
leder till utmaningen med fångens dilemma. 

 
3. Sociala-, politiska- och motivationsfaktorer. Grupprogram kan leda till be-

teenden som bryter mot sociala normer och som hotar existerande politiska 
strukturer eller som på andra sätt negativt påverkar motivationen hos an-
vändarna. 

 
4. Undantagshantering i arbetsgrupper. Det anses svårt för Grupprogram att 

anpassa sig till och rymma all den undantagshantering och improvisation 
som till stor del karaktäriserar grupparbete. Mycket av vår kunskap kring 
sociala konventioner är underförstådd och kan inte byggas in i (dagens) 
Grupprogram. 

 
5. Icke påträngande tillgänglighet. Vissa funktioner som stödjer grupparbete 

används i mindre utsträckning än andra och kräver därför en mindre på-
trängande tillgänglighet samt integrering med mer använda funktioner. 

 
6. Svårigheter i utvärdering. Det finns väldigt stora svårigheter förknippat 

med utvärdering av Grupprogram vilket komplicerar möjligheten för ut-
vecklare att lära sig från erfarenheter. 

 
7. Brister i intuition. Intuitionen i forskning, utveckling och användning av 

Grupprogram är speciellt bristfällig. Detta leder till dåliga ledningsbeslut 
och en felbenägen designprocess vid utvecklingen av Grupprogram. 

 
8. Hantering av adoptionsprocessen. Grupprogram kräver en mer genomtänkt 

introduktion i en organisation än vad utvecklarna av dessa program har in-
sett. 

 
De fem första av dessa utmaningar menar Grundin (1994b) och Grundin et al 
(1997) främst har sin grund i problem på de tänkta användarnas arbetsplatser, de tre 
sista anser de främst beror på svårigheter förknippat med utvecklingen av Grupp-
program. Denna uppsats studerar endast utmaningar med Grupprogram som har sin 
grund på de tänkta användarnas arbetsplatser. Utmaningar förknippat med utveck-
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lingen av Grupprogram kommer inte att behandlas i denna uppsats. För en mer ut-
förlig beskrivning av dessa fem första utmaningar se avsnitt 2.3. 
 
Elektronisk-post (e-post) har som nämndes inledningsvis under lång tid varit en 
populär Grupprogramvara och i stort sett alla organisationer använder idag e-post-
system av olika slag. E-postsystem används framför allt i syfte att stödja kommuni-
kation och informationsspriding inom och utanför verksamheten. 
 
Moderna e-postsystem eller vad vi har valt att kalla utökade e-postsystem ger sina 
användare fler möjligheter än att bara hantera e-post, dessa system sammanfogar 
flera olika klasser av Grupprogram och funktioner för personlig informations-
hantering till en integrerad helhet. Utökade e-postsystem ger t ex användarna möj-
lighet att föra kalender, schemalägga möten och delegera uppgifter. Många organi-
sationer har under de senaste 5-10 åren infört dessa system för att dra nytta av de 
möjligheter de medger avseende funktioner för kommunikation, samarbete och 
koordinering, där de interagerande parterna är skilda i både tid och rum. Se avsnitt 
2.2 för en mer ingående beskrivning av utökade e-postsystem. 
 
Som nämnts ovan ger utökade e-postsystem användarna fler möjligheter i form av 
fler funktioner som stödjer både den enskilde användarens arbete samt dennes 
samverkan med andra människor (gruppfunktionalitet). En del organisationer som 
inför utökade e-postsystem kan dock ha problem med att nå användaracceptans 
avseende användningen av åtminstone viss av den funktionalitet som dessa system 
tillhandahåller. 
 
Mot bakgrund av ovan förda resonemang skulle det därför vara intressant att stude-
ra faktorer som spelar in när användarna väljer att nyttja viss funktionalitet 
och/eller väljer att inte nyttja annan funktionalitet som utökade e-postsystem till-
handahåller. I denna undersökning kommer vi att studera detta genom att pröva om 
de fem första utmaningarna med att nå acceptans av Grupprogram som Grundin 
(1994b) och Grundin et al (1997) beskriver, kan förklara hur användarna ser på 
nyttjandet av ett utökat e-postsystem. 
 
Valet av denna teori bland annan teori kring användaracceptans av IS, faller på att 
de utmaningar som Grundin (1994b) och Grundin et al (1997) beskriver är mera 
specifika för Grupprogram än annan teori som vi har studerat. Vi menar att detta är 
en väldigt viktig faktor att ha i åtanke, då Grupprogram som vi har beskrivit tidi-
gare skiljer sig från de andra typerna av IS (som förekommer inom organisationer) 
när det gäller att nå användaracceptans. Vi tycker också rent personligen att det är 
mera intressant och konkret att koppla vår undersökning mot teori som är mera 
specifik för det område som vi studerar. 

1.2 Forskningsfråga 
Vilken inverkan har kända icke-tekniska utmaningar med att nå användaracceptans 
av Grupprogram på användarnas syn på användningen av utökade e-postssystem? 
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att den ska ge insikter åt organisationer som har infört 
utökade e-postsystem men som har svårigheter med att nå användaracceptans av 
åtminstone viss av den funktionalitet som sådana system tillhandahåller. Vår tanke 
är att insikter kring dessa problem och hur de eventuellt har uppstått, ska vara en 
hjälp till att överbrygga dem. 

1.4 Avgränsningar 
Vi har redogjort för uppsatsens övergripande avgränsningar i avsnitt 1.1 där vi 
stegvis avgränsade oss till de problem som denna undersökning avser att behandla. 
Vi har vidare valt att begränsa beskrivningen av tekniska aspekter, funktionaliteten 
hos beskrivna system kommer därför huvudsakligen att behandlas ur ett användar-
perspektiv. 

1.5 Disposition 
Denna disposition är tänkt att ge läsaren en överblick av uppsatsens innehåll. Upp-
satsen är indelad i sex kapitel (se figur 1): (1) Inledning; (2) Teori; (3) Metod; (4) 
Empiri; (5) Analys och diskussion; och (6) Slutsatser. Kapitel 1 har redan avhand-
lats så vi kommer i det följande endast ge en beskrivning av innehållet i kapitel 2-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       Figur 1. Uppsatsens disposition. 

 
2. Teori. I kapitel 2 så kommer vi att lägga fram de teorier som är av rele-

vans sett utifrån vår forskningsfråga och uppsatsens syfte.  
 
3. Metod. I detta kapitel så kommer vi att beskriva och motivera valet av 

de forskningsmetoder som vi har använt i vår undersökning. 

Kapitel 6 
Slutsatser

Kapitel 5 
Analys och diskussion

Kapitel 4 
Empiri

Kapitel 3 
Metod

Kapitel 2 
Teori

Kapitel 1 
Inledning
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4. Empiri. I detta kapitel så kommer vi först att beskriva den organisation 

där vi har genomfört vår undersökning samt det utökade e-postsystem 
som har varit i fokus. Vi kommer därefter att presentera den data som vi 
har samlat in. 

 
5. Analys och diskussion. I detta kapitel kommer vi att analysera och dis-

kutera de empiriska data som presenterades i kapitel 4 med hjälp av den 
teori som presenterades i kapitel 2. 

 
6. Slutsatser. I detta sista kapitel kommer vi att presentera de slutsatser 

som vi har kunnat dra från analysen och diskussionen i kapitel 5. Vi 
kommer också att i en resultat- och i en metoddiskussion diskutera våra 
slutsatser och arbetet med uppsatsen. Avslutningsvis ger vi även förslag 
till fortsatt forskning. 
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2 TEORI 
I detta kapitel presenterar vi den teori som vår undersökning tar stöd i. Kapitlet 
inleds med en mera utförlig introduktion till begreppen CSCW och Grupprogram. 
Sedan följer en beskrivning av utökade e-postssystem. Kapitlet avslutas med en mer 
utförlig beskrivning av de fem första utmaningarna med Grupprogram som vi pre-
senterade inledningsvis i avsnitt 1.1. 

2.1 CSCW och Grupprogram 
I detta avsnitt ger vi en mera utförlig introduktion till forskningsområdet Computer 
Supported Cooperative Work (CSCW) och programvarukategorin Grupprogram. 

2.1.1 CSCW: bakgrund och definition 
Mot mitten av 1980-talet började problemen med dåtida sätt att använda teknologi 
för att stödja grupper bli uppenbara.  Dessa problem var inte huvudsakligen av tek-
nisk karaktär, de handlade mer om problem med att fastställa de specifika krav som 
ställs på sådan teknologi. Att konstruera tekniska lösningar var helt enkelt inte nog, 
det fanns även ett behov av att lära sig hur människor arbetar i grupper och i orga-
nisationer (Grundin, 1994). 
 
Begreppet CSCW tillkom 1984 då Paul Cashman och Irene Grief organiserade en 
workshop med personer från en rad olika forskningsdiscipliner som alla delade ett 
gemensamt intresse för hur människor arbetar i grupp och hur datorsystem och an-
nan teknologi kan stödja dem (Grundin, 1994; Bate & Travell, 1994). 
 
CSCW kan sägas vara ett multidisciplinärt forskningsområde som bygger på sam-
arbete mellan forskare i många olika fält som t ex sociologi och datavetenskap. 
Forskning inom CSCW tittar på hur grupper fungerar och försöker se hur dator-
system och annan teknologi kan hjälpa människor som arbetar i grupper (Ellis, 
Gibbs och Rein, 1991). 
 
En definition av CSCW är enligt Wilson (1991 i Bate et al, 1994) (vår översätt-
ning): 
 
”En generisk term som kombinerar en förståelse av de sätt som människor arbetar 
i grupp med de möjliggörande teknologierna, så som datornätverk med förknippad 
hårdvara, mjukvara, tjänster och tekniker.” 

2.1.2 Grupprogram: definition och klassificering 
Grupprogram har kommit att bli ett samlingsnamn för de tekniska produkter som 
kommer ur den forskning som bedrivs inom CSCW-området (Bate et al, 1994). 
Syftet med Grupprogram är enligt Ellis et al (1991) och som vi har beskrivit i av-
snitt 1.1 att stödja grupper med att kommunicera, samarbeta och koordinera sina 
aktiviteter.  
 
Enligt Coleman (1997) är Grupprogram en relativt ny term som myntades första 
gången 1978. Definitionerna av Grupprogram är många men Ellis et al (1991) ger 
följande definition (vår översättning): 
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”Datorbaserade system som stödjer grupper med människor som är engagerade i 
en gemensam uppgift [eller mot ett gemensamt mål] och som tillhandahåller ett 
gränssnitt till en delad miljö.” 
 
Coleman (1997) anser dock att man istället för att debattera den bästa definitionen 
bör fråga sig om en viss precis definition verkligen är viktig. Han menar vidare att 
avsikten med Grupprogram är att fostra samarbete och öka produktiviteten männi-
skor emellan genom att automatisera vissa uppgifter och förbättra effektiviteten i 
utförandet av andra. Det som är viktigt menar Coleman, är huruvida Grupprogram 
ger en lösning till specifika problem i organisationer. 
 
Enligt Coleman (1997) bildar följande tolv funktionella kategorier en logisk klas-
sificering av Grupprogram: 
 

1. Elektronisk post och meddelning 
2. Gruppkalendrar och schema-

läggning 
3. Elektroniska mötessystem 
4. Videokonferenssystem för per-

sondatorer och realtids data-
konferenssystem (synkrona) 

5. Icke realtids datakonferens-
system (asynkrona) 

6. Ärendehanteringssystem 

7. System för dokumenthantering i 
grupper 

8. Nyttoprogram och utvecklings-
verktyg för arbetsgrupper 

9. Ramverk för Grupprogram 
10. Tjänster för Grupprogram 
11. Tilläggsapplikationer för 

Grupprogram 
12. Internetbaserade applikationer 

och produkter för samarbete 
 
Coleman menar dock att denna klassificering inte ska ses som komplett, dessutom 
överlappar flera av de tolv kategorierna varandra. 
 
Enligt Bate et al (1994) och Ellis et al (1991) kan Grupprogram även klassificeras 
efter variablerna tid och rum. Figur 2 visar den så kallade Johansen-modellen (efter 
Robert Johansen). Denna tvådimensionella modell visar hur man kan kategorisera 
Grupprogram avseende om programmens användare interagerar på samma eller 
olika platser och vid samma eller olika tidpunkter. Dessa kategorier förklaras när-
mare i det följande. 
 
 Samma tid Annan tid 
 
Samma plats 

Ansikte-mot-ansikte inter-
aktion. 
 

Asynkron interaktion. 

 
Annan plats 

Synkron distribuerad in-
teraktion. 
 

Asynkron distribuerad 
interaktion. 

                                                      Figur 2. Johansen-modellen. 
 
Samma plats, samma tid. Grupprogram kan hjälpa en grupp som möts ansikte-mot-
ansikte. Mötesrumsteknologi som oh-apparater och bildkanoner är exempel på så-
dana tillämpningar (Bate et al, 1994; Ellis et al, 1991). 
 
Samma plats, annan tid. Grupprogram kan även hjälpa en grupp som samverkar på 
samma plats men vid olika tidpunkter. Ärendehanteringssystem, vilka är system 
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som stödjer dokumentbaserade affärsprocesser och automatiskt förmedlar doku-
ment över ett datanätverk till rätt medarbetare för att denne eller dessa ska kunna ge 
sitt bidrag, är exempel på sådana Grupprogram (Bate et al, 1994). 
 
Annan plats, samma tid. Videokonferenssystem av olika slag är exempel på system 
som stödjer grupper som är skilda i rum men som interagerar vid samma tidpunkt 
(Ibid). 
 
Annan plats, annan tid. Elektronisk post samt gruppkalandrar och schemaläggning 
är två exempel på kategorier av Grupprogram som stödjer grupper som samverkar 
skilt i både tid och rum (Ibid). 
 
Johansen-modellen är enligt Bate et al (1994) användbar för att förklara grund-
koncepten med Grupprogram, d v s att de ska ge möjligheten till personer att kom-
municera och samarbeta samt att göra detta på ett koordinerat sätt, även oberoende 
av tid och rum. 

2.2 Utökade e-postsystem 
I detta avsnitt ger vi en definition av vad vi menar med utökade e-postssystem. 
Med hjälp av en studie av klientprogramvaran till ett ledande utökat e-postsystem 
ger vi även en bild över vilken funktionalitet dessa system kan tänkas erbjuda an-
vändarna. 

2.2.1 Vad är utökade e-postsystem? 
Utökade e-postsystem är vad vi har valt att kalla den typ av Grupprogram som 
bygger på en klient/server-arkitektur1 och som integrerar möjligheter till kommuni-
kation, samarbete och koordinering med funktioner för hantering av personlig in-
formation. I Johansen-modellen som beskrevs i avsnitt 2.1.2, passar utökade e-
postsystem in i cellen längst ned till höger i matrisen (se figur 2). D v s utökade e-
postsystem stödjer asynkron distribuerad interaktion, där de samverkande parterna 
är skilda i både tid och rum (E-Mail Servers, 2004; Grundin et al, 1997; Stegman, 
1997).  
 
Utökade e-postsystem tillhandahåller en elektronisk infrastruktur kallad meddel-
ning (från engelskans messaging). Denna infrastruktur används dels för att skicka 
e-postmeddelanden mellan användare av systemet, men den kan också användas 
för andra tillämpningars kommunikation. Exempel på sådana tillämpningar är ka-
lender och att göra (listor med uppgifter som ska utföras) och det är denna infra-
struktur som ger utökade e-postsystem möjligheten till att integrera flera olika klas-
ser av Grupprogram till en helhet (E-Mail Servers, 2004; Grundin et al, 1997; 
Stegman, 1997). 
 
För att illustrera hur detta kan tänkas fungera kan men beakta följande förenklade 
exempel. En användare nyttjar kalenderfunktionaliteten i ett utökat e-postsystem 
för att schemalägga ett möte med andra användare av systemet. I detta exempel 
kollar först systemet av kalendrarna hos de användare som ska kallas till mötet för 

                                                 
1 Med en klient/server-arkitektur menas ett datasystem som är distribuerat över ett datanätverk. 
Användaren nyttjar en klientprogramvara på sin PC och får genom denna åtkomst till resurser som 
tillhandahålls av en serverprogramvara som finns på en Nätverksserver. 
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att hitta en lämplig tid (detta sker genom att meddelanden skickas mellan processer 
i systemet). Sedan går en möteskallelse ut som ett meddelande till dessa användare. 
Användarna bekräftar eller avböjer möteskallelsen, deras svar skickas också som 
ett meddelande över systemet till den användare som kallade till mötet. Meddelan-
den i utökade e-postsystem kan på detta sätt skickas mellan användare av systemet, 
mellan användare och processer i systemet eller mellan olika processer i systemet 
(E-Mail Servers, 2004; Grundin et al, 1997; Stegman, 1997). 
 
Två ledande kommersiella utökade e-postsystem är Microsoft Outlook/Exchange 
samt IBM Lotus Notes/Domino (E-Mail Servers, 2004; Stegman, 1997). 

2.2.2 Funktionaliteten hos utökade e-postsystem 
Den grundläggande funktionaliteten och då främst gruppfunktionaliteten hos ett 
utökat e-postsystem sett ur ett användarperspektiv, kommer i det följande att be-
skrivas genom en studie av klientprogramvaran hos det populära e-postssystemet 
IBM Lotus Notes/Domino (där den enskilda klientprogramvaran går under namnet 
Lotus Notes). Denna studie kommer att beskriva den e-post-, kalender- och att 
göra-funktionalitet som Lotus Notes tillhandahåller. Denna grundläggande funk-
tionalitet hos Lotus Notes är liknande den som finns hos utökade e-postsystem från 
andra leverantörer. Vi anser därför att studien av Lotus Notes på ett tillfredställande 
sätt kommer att ge en överblick över vilka möjligheter utökade e-postsystem ger 
användarna. 
 
E-post 
I e-postdelen i Lotus Notes kan man skapa, sända, ta emot och läsa e-post. De e-
postmeddelandena som man hanterar kan innehålla formaterad text, bilder, länkar 
och bifogade filer. I Notes kan man även definiera en signatur som kan bifogas 
meddelanden som man sänder. Notes har en adressboksfunktion där man kan lagra 
och komma åt kontakter för adressering av meddelanden. I adressboken kan man 
bygga upp och komma åt egna adressböcker och/eller komma åt eventuella kata-
loger med adresser, t ex företagsinterna kataloger. Man kan även skapa grupp-
sändlistor i adressboken (Ekman, 2003). 
 
De e-postmeddelanden som man hanterar i programmet sorteras in i olika vyer eller 
mappar, vissa mappar som t ex inkorg, utkast, sända och papperskorg är definie-
rade av systemet. Användaren kan även skapa egna mappar för att strukturera upp 
sin e-post. Notes har även en sökfunktion som kan användas för att leta reda på e-
postmeddelanden (samt även bl a kalenderaktiviteter och att göra-uppgifter, mer 
om dessa längre fram) (Ekman, 2003). 
 
I Lotus Notes finns det även en funktion som kallas ej på kontoret som är tänkt att 
användas när man inte har möjlighet att läsa sin e-post, man kan då instruera pro-
grammet att svara på alla inkommande e-postmeddelanden med ett meddelande att 
man t ex är på tjänsteresa. Man kan i programmet ange mellan vilka datum man 
kommer att vara borta och vilket meddelande som man vill ska skickas som svar på 
inkommande e-post under den tiden. I Notes skickas det angivna ej på kontoret 
meddelandet ut en gång som svar på all inkommen e-post från en specifik avsän-
dare (oavsett hur många e-post avsändaren skickar under tiden som funktionen är 
aktiverad). När användaren som aktiverat ej på kontoret kommer tillbaka får denne 
en påminnelse om att avaktivera funktionen (Ekman, 2003). 
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I Lotus Notes finns även möjligheten att delegera sin e-postlåda till andra använ-
dare i systemet, man kan delegera e-post till andra användare med olika rättigheter. 
I Notes kan man delegera sin e-postlåda till andra användare med följande fyra 
typer av rättigheter: (a) läsa; (b) läsa samt sända e-post åt mig; (c) läsa, sända och 
redigera e-post; eller (d) ta bort e-post (Ekman, 2003). 
 
Kalender 
I kalenderdelen i Lotus Notes kan man lägga in, ta bort och redigera olika typer av 
aktiviteter (möten, högtidsdagar, påminnelser och händelser) på olika tider och da-
gar i en kalendervy. Kalendervyn visar alla aktiviteter som är inlagda i användarens 
kalender och man kan välja att se denna vy på olika sätt, t ex två dagar per sida 
eller en vecka per sida. I Notes går det att göra en rad inställningar i kalendern t ex 
vilka tider på dygnet som ska vara bokningsbara eller när man ska få påminnelser 
på bokade aktiviteter (Ekman, 2003).  
 
Det går även att delegera sin personliga kalender i Notes så att andra användare i 
systemet kan läsa den. Delegeringar av kalendrar mellan användare i systemet till-
låter t ex arbetskamrater att titta på sina kollegors kalendrar för att se om de är an-
träffbara. Det går också att delegera en kalender i Notes så att andra användare får 
möjlighet att göra bokningar i den (Ekman, 2003). 
 
När man lägger till ett möte i en personlig kalender kan man även låta Notes skicka 
en kallelse genom systemet till de andra personer/användare som ska vara med på 
mötet. De personer som blir kallade till mötet får kallelsen som ett e-post-
meddelande och kan då direkt svara genom att acceptera eller avböja mötes-
kallelsen med en snabb knapptryckning. Den som kallade till mötet får sedan svaret 
tillbaka som ett e-postmeddelande (Ekman, 2003). 
 
För att vara säker på att det finns en ledig tid för alla personer som man vill kalla 
till ett möte kan man i Notes även be systemet att schemalägga ett möte, man kan 
då se vilka personer som eventuellt är inbokade på annat i sina kalendrar (förutsatt 
att de har delegerat sina kalendrar till den som schemalägger), är inte alla lediga 
kan man be systemet att hitta en ledig tid, alternativt kan man själv ange ett nytt 
datum för mötet. I Notes fungerar schemaläggning på så sätt att alla personer inte 
behöver vara lediga för att man ska kunna skicka en kallelse (Ekman, 2003). 
 
Det finns även möjlighet till att synkronisera kalendern i Notes med olika typer av 
handenheter2 (Ekman, 2003). 
 
Att göra 
Syftet med att göra-funktionaliteten i Lotus Notes är att hålla ordning på uppgifter 
som ska utföras. När man skapar en att göra-uppgift i Notes skriver man in en be-
skrivning av den uppgift som ska utföras, uppgiftens prioritet samt start- och 
stoppdatum. Alla att göra-uppgifter som skapas i Notes hamnar i en speciell att 
göra-lista, man kan även välja att visa att göra-uppgifter i kalender- eller e-postvyn. 
I Notes går det även att skapa att göra-uppgifter av e-postmeddelanden som man 
har mottagit, detta kan vara bra om man t ex får förfrågningar via e-post som man 
                                                 
2 Med handenheter avser vi rena handdatorer eller mobiltelefoner som tillhandahåller handdator-
funktionalitet. 
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vill bli påmind om. När en att göra-uppgift har blivit avklarad kan man markera 
den som slutförd (Ekman, 2003). 
 
I Notes kan man även delegera att göra-uppgifter som man har skapat till andra 
användare i systemet. Den som delegeras en uppgift får ett e-post som talar om att 
avsändaren (den delegerande parten) ber att få en uppgift utförd, mottagaren (den 
som delegeras) har då möjlighet att ta emot eller skicka vidare uppgiften. Tar mot-
tagaren emot uppgiften så kommer den att visas i dennes att göra-lista. Uppgiften 
kommer även att ligga kvar i avsändarens lista men är markerad som delegerad. 
När mottagaren slutför uppgiften så kommer detta att meddelas avsändaren som ett 
e-postmeddelande (Ekman, 2003). 

2.3 Utmaningar med Grupprogram 
Som vi har beskrivit inledningsvis (se avsnitt 1.1) finns det i litteraturen beskrivet 
kända utmaningar i design, utvärdering och införande av Grupprogram vilka för-
svårar arbetet med att nå användaracceptans. Dessa utmaningar beror till stor del på 
Grupprogrammens inblandning i de interpersonliga processer som förekommer i 
grupper (d v s kommunikation, samarbete och koordinering). Grundin (1994b) och 
Grundin et al (1997) beskriver fem icke-tekniska sådana utmaningar som de anser 
främst har sin grund i problem på de tänkta användarnas arbetsplatser. Dessa fem 
utmaningar beskrivs nu mera utförligt i de följande avsnitten. 

2.3.1 Skillnaden mellan vem som utför arbetet och vem som drar för-
delarna 

Enligt Grundin (1994b) kommer ett Grupprogram aldrig att ge exakt samma för-
delar till alla användare. När ett Grupprogram införs förväntas dess nyttjande ge en 
kollektiv fördel och helst ska alla användare även individuellt dra fördelar, så blir 
det dock sällan i verkligheten. Arbetsinsats och de fördelar som dras beror på pre-
ferenser, erfarenheter, befattning och arbetsuppgifter. De flesta Grupprogram krä-
ver att vissa användare utför extra arbete med att mata in eller behandla informa-
tion som programmet kräver eller producerar.  
 
Monk et al (1996) tar upp denna utmaning i deras diskussion av kriterier för effek-
tiva Grupprogram. Monk et al menar att ett Grupprogram måste ge personliga för-
delar för de personer som använder programmet för att det ska nå en god acceptans. 
Även Cockburn och Jones (1995) diskuterar denna utmaning och de menar att 
många Grupprogram kräver att extra arbete utförs av användarna för att stödja pro-
grammens funktionalitet, de menar att detta är speciellt tydligt i Grupprogram för 
asynkront meddelandeutbyte som använder sig av meddelandemallar. Nyttjandet av 
dessa mallar kräver ofta vägledning från andra användare för att de ska kunna an-
vändas på ett korrekt sätt. 
 
Grundin (1994b) ger bl a följande exempel på hur detta problem kan te sig. Den 
automatiska schemaläggningsfunktionen som medföljer de flesta kalenderprogram 
används av en person som ska schemalägga ett möte. Denna person anger för pro-
grammet vilka andra personer som ska delta i mötet, programmet kollar sedan av 
dessa personers personliga kalendrar för att hitta en tid som passar för alla delta-
gare. Den som drar direkt fördel av att använda programmet är i detta exempel den 
person som schemalägger (d v s som kallar till) mötet (enligt Grundin ofta en chef 
eller sekreterare), men för att den automatiska schemaläggningsfunktionen ska 
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fungera på ett ”korrekt” sätt så måste alla andra personer som ska delta på mötet 
föra en personlig kalender (i kalenderprogrammet). Ifall de inte gör detta kommer 
kalenderprogrammet att skapa konflikter genom att schemalägga möten på tider 
som bara verkar vara lediga. En lyckad användning av automatisk schemaläggning 
kräver således extra arbete från de användare som annars kanske inte hade fört en 
personlig kalender i programmet. Kravet på att extra arbete måste utföras kan leda 
till att kalenderprogrammet inte används. 
 
Mosier och Tammaro (1997) pekar även de på denna utmaning i deras undersök-
ning av användningen av ett kalenderprogram. De kunde se att vissa användare, 
speciellt de som inte heller innan kalenderprogrammets införande använde vanliga 
(pappers) kalendrar, ser negativt på användningen av kalenderprogram då det bara 
leder till mera arbete för dem att bokföra sina aktiviteter i kalenderprogrammet. 

2.3.2 Kritisk massa och fångens dilemma 
Grundin (1994b) menar att de flesta Grupprogram bara är användbara om en stor 
andel av de användare som kan nyttja programmet också gör det. Olika individer 
kan välja att nyttja olika enanvändarapplikationer, men två personer som ska sam-
arbeta med hjälp av ett Grupprogram måste nästan uteslutande använda samma 
program. Att nå upp till en kritisk massa av användare är en grundläggande fram-
gångsfaktor för kommunikationssystem. LePoire (1999) menar att ”universal an-
vändning” är att föredra för ett kommunikationssystem, där fördelarna av att an-
vända systemet ökar i takt med antalet nya användare vilket leder till en positiv 
återkopplingsloop.  Enligt Grundin (1994b) räcker det att en eller två användare 
väljer att t ex inte nyttja ett kalender-, beslutsstöd- eller projekthanteringsprogram 
för det ska orsaka problem för de användare som faktiskt väljer att nyttja dessa 
program. Även om alla skulle dra fördelar av ett visst Grupprogram när väl kritisk 
massa har uppnåtts, så kan användare som var tidigt ute med att börja nyttja pro-
grammet väl ha övergett det innan denna kritiska massa nås. Även Monk et al 
(1996) tar i sina kriterier för effektiva Grupprogram upp kritisk massa som en ut-
maning för användningen av Grupprogram. 
 
Andriessen (2003) menar dock att denna utmaning är mindre relevant för funktio-
nalitet i Grupprogram för vanlig e-posthantering, då e-post sällan har visat sig ha 
problem med att nå upp till en kritisk massa av användare. 
 
Grundin (1994b) beskriver ett annat problem som kan uppstå, vilket är förknippat 
med problemet att uppnå kritisk massa. Detta är problemet med ”fångens di-
lemma”.  Fångens dilemma kan uppstå i situationer där varje användare gör som är 
bäst för honom eller henne, detta kan leda till ett resultat som är dåligt inte enbart 
för alla användare som en grupp men som även är dåligt för varje enskild använ-
dare. Grundin ger ett exempel med en databas, där varje användares optimala stra-
tegi är att bara hämta information från databasen (så länge som någon uppdaterar 
informationen), men om detta är varje användares optimala strategi, så kommer 
ingen att uppdatera informationen och systemet kommer inte heller att användas av 
någon. 
 
Grundin (1994b) menar att dessa två problem komplicerar den utmaning som pre-
senterades i det förgående avsnittet (2.3.1). De visar på att även när arbetsinsats 
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och dragna fördelar är lika för alla användare, så utgör det ingen garanti för att ett 
Grupprogram börjar accepteras och användas. 

2.3.3 Sociala-, politiska- och motivationsfaktorer 
Enligt Grundin (1994b) kan Grupprogram stöta på motstånd hos användarna om 
programmet verkar störande på den underförstådda och komplexa sociala dynamik 
som är vanligt förekommande i grupper. En dator trivs bäst med otvetydig konkret 
information, men människors handlande i grupp styrs ofta undermedvetet av soci-
ala-, politiska- och motivationsfaktorer. Sådana faktorer är vaken otvetydiga eller 
konkreta och de är inte heller tillgängliga för datorn. Kling (1991) pekar också på 
denna utmaning och han menar att det inte går att förstå acceptansen och den fak-
tiska användningen av Grupprogram på ett tillfredställande sätt utan att ta hänsyn 
till sociala faktorer på arbetsplatsen. Även Kelly och Jones (2001) har i en under-
sökning identifierat dessa utmaningar som en av svårigheterna med att få igång 
användning av en Lotus Notes tillämning för delandet av jobbrelaterad information 
mellan olika lokalkontor. Kelly et al fann bl a att vissa användare var bekymrade 
över att föra in information i den aktuella tillämpningen för att de var osäkra på hur 
denna information skulle tolkas av kollegor på andra kontor. Användarna var där-
för väldigt försiktiga med hur de redogjorde för sitt arbete i tillämpningen. 
 
Grundin (1994b) menar att vissa underförstådda personliga prioriteringar ofta för-
blir osagda, men om inte sådan information blir explicit uttryckt så kan Grupp-
program omöjligen ta hänsyn till den. Grundin ger återigen ett exempel med ett 
kalenderprogram där en sekreterare vet att en chefs (i dennes personliga kalender) 
till synes lediga tid, sällen är ledig. Schemaläggning av denna ”lediga” tid utan 
tillåtelse kan leda till motstånd mot användningen av funktionen för automatisk 
schemaläggning av möten. 
 
Grundin (1994b) ger även ett exempel med ett ärendehanteringssystem där använ-
dare mottog automatiskt genererade uppmaningar att skicka statusrapporter till fö-
retagets VD i de fall då de rapporterade ”prioritetsproblem” i systemet. Grundin 
menar att detta är ett extremt exempel på ett system som nonchalerar känsligheten i 
viss kommunikation. Användarna slutade sedermera att nyttja systemet och det 
togs så småningom ur drift. 

2.3.4 Undantagshantering i arbetsgrupper 
Grundin (1994b) menar att det arbete som utförs i organisationer kan beskrivas dels 
på det sätt som arbetet borde utföras i enlighet med officiella rutiner och beskriv-
ningar, dels på det sätt som arbetet faktiskt utförs. Program som har designats för 
att stödja officiella rutiner kan vara otillräckliga i många situationer i arbetslivet. 
Enligt Grundin karaktäriserar fel- och undantagshantering mycket av det arbete 
som utförs i organisationer. 
 
Cockburn et al (1995) tar också upp denna utmaning och de menar att ”det är 
osannolikt att oflexibla och begränsande Grupprogram blir populära” (vår över-
sättning).  Då sådana Grupprogram mer eller mindre tvingar användarna att ”arbeta 
efter boken”. Något som de menar är synonymt med ineffektiva, begränsande och 
oflexibla arbetssätt. 
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Grundin (1994b) ger ett exempel där en grupp utvecklare fått i uppdrag att designa 
ett Grupprogram för att stödja kontorsrutiner. Utvecklarnas huvudsakliga informa-
tionskälla kring dessa kontorsrutiner var en handbok. När utvecklarna sedermera 
samlade in information från den personal som så småningom skulle använda det 
färdiga programmet, fann de att personalen gjorde en mängd förenklingar och mo-
difieringar av de standardrutiner som beskrevs i handboken. Det blev ingen lätt 
uppgift att bestämma de faktiska rutinerna och även då utvecklarna använde de (till 
synes) faktiska rutinerna vid designen av det nya Grupprogrammet, så stötte man (i 
användartester) på problem med att hantera undantag i arbetet. Utvecklingen av 
Grupprogrammet fick sedermera avbrytas då det ansågs omöjligt att hantera alla 
aktuella arbetsrutiner med den tidens teknologi. 

2.3.5 Icke påträngande tillgänglighet 
Arbete i grupp involverar som nämnts tidigare interpersonliga processer så som 
kommunikation, samarbete och koordinering och dessa processer kan underlättas 
genom stöd från Grupprogram. Grundin (1994b) menar dock att grupp-
funktionalitet kommer att användas i mindre utsträckning än funktioner som stödjer 
den enskilde användarens arbete. Vilket leder till två viktiga punkter. 
 

1. Gruppfunktionalitet kommer att uppfattas mer positivt av användarna i fall 
den integreras med funktionalitet som även stödjer användarnas enskilda 
arbete. Grundin ger som exempel program som stödjer att två eller flera 
personer samtidigt författar ett textdokument. Grundin menar att de som har 
skrivit ett dokument tillsammans med någon kan se fördelarna med funk-
tioner som underlättar gemensamt skrivande. Han poängterar dock att hu-
vuddelen av allt skrivande görs individuellt, vem skulle byta från sitt favo-
ritordbehandlingsprogram bara för att kunna använda en ordbehandlare som 
stödjer flera samtida författare?  Funktioner som stödjer flera samtida för-
fattare måste integreras med vanliga ordbehandlare för att dessa funktioner 
ska bli använda. Vilket leder till nästa punkt. 

 
2. Sällan använd gruppfunktionalitet måste vara känd av användarna, den 

måste också vara icke påträngande men tillgänglig. Den får inte heller hind-
ra användningen av mera frekvent nyttjade funktioner i ett Grupprogram. 

 
Cockburn et al (1995) diskuterar även denna utmaning och menar likt Grundin 
(1994b) att gruppfunktionalitet måste vara väl integrerad med funktioner som stöd-
jer det som de kallar personligt arbete. De menar också att sällan använd grupp-
funktionalitet måste vara lätt att komma igång med, annars kan det leda till att den 
inte används överhuvudtaget. 
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3 METOD 
I detta kapitel kommer vi att beskriva vårat vetenskapliga förhållningssätt, vår ve-
tenskapliga metod och för hur vi har genomfört vår fallstudie. Vi kommer sedan att 
beskriva hur vår datainsamling och urvalet av respondenter har gått till. En be-
skrivning av vår analysmetod följer sedan. Vi avslutar med att redogöra för hur vi 
ser på kvalitén i vår undersökning. 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två stora vetenskapliga förhållningssätt inom den samtida forskningen, 
positivismen och hermeneutiken (Patel & Davidson, 2003). 
 
Det positivistiska förhållningssättet växte fram under mitten av 1800-talet och har 
enligt Patel et al (2003) sina rötter i en empirisk/naturvetenskaplig tradition. Positi-
visterna gjorde motstånd mot filosofisk spekulation, metafysik och vad man kallade 
”ovetenskap”. Positivister som var verksamma i början av 1900-talet ville dra en 
gränslinje som skiljde vetenskap från ovetenskap, detta försökte man göra med 
hjälp av den så kallade verifierbarhetsprincipen. Enligt verifierbarhetsprincipen så 
skulle varje teoretisk utsaga gå att översätta till verifierbara observationer i verklig-
heten. Positivisterna fick dock senare backa från verifierbarhetsprincipen och er-
känna att det är tveksamt om det går att skilja teori från verklighet. Positivismen 
kännetecknas också av tanken kring reduktionism, att helheten i ett problem alltid 
kan studeras genom att reducera problemet till delar och studera delarna för sig. 
Positivismen kännetecknas även av att forskaren ska stå i en yttre relation till 
forskningsobjektet. Forskarens bakgrund och övertygelser ska inte på något sätt 
kunna påverka forskningsresultatet. Patel et al menar att tanken om att en forskare 
alltid ska vara objektiv i sin forskning kommer från det positivistiska förhållnings-
sättet. 
 
Det hermeneutiska förhållningssättet kan enligt Patel et al sägas vara positivismens 
raka motsats. Hermeneutiken växte fram under 1600- och 1700-talet och var på den 
tiden en metod för att tolka bibeltexter. Senare började hermeneutiken tillämpas för 
att tolka även icke-religiösa texter. Hermeneutiken är i dagsläget ett vetenskapligt 
förhållningssätt för att tolka och försöka förstå grundbetingelserna för den mänsk-
liga existensen. Hermeneutiken tillämpas inom många vetenskapliga discipliner 
exempelvis inom samhällsvetenskaperna. Inom varje disciplin där den tillämpas 
har hermeneutiken formats på olika sätt. Patel et al menar att det emellertid går att 
ge en allmän bild av vad som idag kännetecknar ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Inom hermeneutiken idag så menar man att människor har intentioner och avsikter 
som yttrar sig i språk och handlingar, vilka går att tolka och förstå. Inom hermene-
utiken närmar sig forskaren forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen för-
förståelse. Forskarens bakgrund och övertygelser är en tillgång och inte ett hinder 
när det gäller att kunna tolka och förstå forskningsobjektet. Till skillnad från posi-
tivismen försöker forskaren inom hermeneutiken att se helheten i problemet. Fors-
karen ställer helheten av problemet i relation till delarna och kan växla fram och 
tillbaka mellan dessa synsätt för att ställa de olika synsätten i relation till varandra. 
Exempelvis kan forskaren som läser en intervjuutskrift börja med att läsa hela in-
tervjun i syfte att förstå helheten, för att sedan läsa delarna var för sig för att skaffa 
sig en förståelse även för dessa. På samma sätt kan forskaren växla mellan inter-
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vjuarens och den intervjuades synvinkel, allt för att nå fram till en förståelse för 
forskningsproblemet (Patel et al, 2003). 
 
I vår undersökning knyter vi oss närmast an till det hermeneutiska förhållnings-
sättet. Vi söker likt det hermeneutiska synsättet att finna en helhetsförståelse för det 
problemområde som vi studerar. Vi har försökt att tolka människors upplevelser 
sett utifrån olika synvinklar. Vi är även medvetna om att vi närmar oss problem-
området med olika bakgrunder och övertygelser, vilka kan spela in på hur vi tolkar 
problemet. Vi menar att det är svårt att avlägsna dessa faktorer från forsknings-
processen och vi är medvetna om att de kommer att påverka vårt resultat. Vi av-
lägsnar oss därmed från det positiviska synsättet om att forskarens bakgrund och 
övertygelser inte på något sätt ska påverka forskningsresultatet. 

3.2 Kvantitativ och kvalitativ forskning 
Patel et al (2003) menar att kvantitativt och kvalitativt inriktad forskning avser hur 
man väljer att generera, bearbeta och analysera den information som man samlar in 
i en undersökning.  
 
Kvantitativt inriktad forskning avser sådan forskning där man genomför numeriska 
mätningar vid insamlingen av data, för att sedan analysera och bearbeta dessa data 
med statistiska metoder. Statistiska metoder har en benägenhet att ge mer pålitliga 
resultat ju fler respondenter man har, kvantitativ forskning förknippas därför ofta 
med storskaliga studier. Kvantitativ forskning förknippas även med ett specifikt 
fokus, där man vill fokusera specifika faktorer och studera dessa i förhållande till 
andra specifika faktorer (Patel et al, 2003; Denscombe, 2000). 
 
Kvalitativt inriktad forskning avser forskning där man samlar in så kallade ”mjuka” 
data, t ex i form av kvalitativa intervjuer och där dessa data bearbetas med tolkande 
analyser (oftast verbala analysmetoder av textmaterial). Kvalitativt inriktad forsk-
ning har ofta ett ganska litet omfång med få respondenter eller situationer. Detta 
beror dels på den kvalitativa forskarens förkärlek till djupgående studier och ”täta” 
beskrivningar, vilket endast är möjligt i småskaliga studier. Även tidsåtgången för 
analys av kvalitativ data vilken inte låter sig analyseras med datorns hjälp på sam-
ma sätt som kvantitativ data, gör att kvalitativt inriktad forskning ofta förknippas 
med småskaliga studier. Syftet med kvalitativt inriktad forskning är att skaffa sig 
en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta blir resul-
tatet av kvantitativt inriktad forskning. Kvalitativt inriktad forskning tenderar att 
betrakta saker i sin kontext för att framhäva hur de hänger samman, där syftet är att 
nå ett helhetsperspektiv över det studerade fenomenet (Patel et al, 2003; Denscom-
be, 2000). 
 
Patel et al (2003) menar att de båda inriktningarna ofta framställs som oförenliga, 
vilket dock inte ska ses som fallet i praktiska undersökningar. Rent kvantitativ och 
rent kvalitativ forskning kan ses som två ändpunkter på en linje. Patel et al menar 
att huvuddelen av den samhällsforskning som bedrivs idag befinner sig någonstans 
mellan dessa två ändpunkter. Det som är avgörande för om man i en undersökning 
kommer att bedriva i huvudsak kvantitativ eller kvalitativ forskning är hur man har 
formulerat sitt forskningsproblem. Söker man svar på frågor av karaktären ”Var? 
Hur? Vilka är skillnaderna?” så bör undersökningen i huvudsak vara kvantitativt 
inriktad. Om problemet i stället handlar om att tolka och förstå saker som t ex 
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människors upplevelser eller att hitta underliggande mönster så bör undersökningen 
i huvudsak vara kvalitativt inriktad.  
 
I vår undersökning bedriver vi en i huvudsak kvalitativt inriktad forskning. Valet 
av den kvalitativa ansatsen beror på att vårat problem handlar om att försöka tolka 
och förstå människors upplevelser. Vi söker inte att nå kvantifierbara resultat eller 
söka samband mellan specifika faktorer i problemet, utan vi vill skaffa oss en dju-
pare kunskap om problemet för att försöka nå ett helhetsperspektiv. Detta passar 
väl in med vårat hermeneutiska förhållningssätt. 

3.3 Litteraturstudie 
Vi har genomfört en litteraturstudie för att inhämta djupare kunskaper kring vårt 
forskningsområde. Den litteratur som har studerats har främst varit artiklar och 
böcker som behandlar begreppen Grupprogram och CSCW, vi har även studerat en 
del litteratur kring användaracceptans. Sökning efter böcker har främst genomförts 
med hjälp av söktjänsterna Libris och LUCIA som finns att tillgå genom Luleå 
Tekniska Universitets bibliotek. Artiklar har främst sökts genom Google Scholar, 
ACM Digital Library och SpringerLink. Vid sökning efter böcker och artiklar har 
vi använt sökord som: Grupprogram; Groupware; CSCW; Computer Supported 
Cooperative Work; E-mail systems; användaracceptans; acceptans; user accep-
tance; och adoption. Vi har granskat en stor mängd med litteratur efter de sökträffar 
som vi fått på ovanstående sökord. Denna granskning ledde sedermera till att vi 
valde ut den litteratur som vi ansåg vara mest relevant utifrån vårt forsknings-
område och vårt problem. Det är denna litteratur som vi sedan har använt för att 
sammanställa den teori som beskrivs i teorikapitlet. 

3.4 Fallstudie 
Patel et al (2003) menar att fallstudie är en beteckning som betyder att man genom-
för en undersökning på en eller flera mindre avgränsade fall. Ett fall kan röra sig 
om en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation. Fallstudier kan 
innefatta samtidiga studier av fler än ett fall, men enligt Denscombe (2000) är prin-
cipen bakom fallstudier sådan att man vanligtvis endast tittar på ett fall åt gången. 
Enligt Patel et al så utgår man i fallstudier från ett helhetsperspektiv och man för-
söker samla in så mycket information som möjligt. Denscombe menar att fall-
studier ger forskaren möjligheten till att skaffa sig värdefulla och unika insikter 
vilket skiljer fallstudien från andra tillvägagångssätt, med fallstudiens hjälp kan 
man studera saker i detalj. Patel et al menar att fallstudier ofta är användbara när 
man vill studera processer eller förändringar. Denscombe menar att fallstudier även 
passar bra när fokus för en undersökning är att studera sociala relationer och pro-
cesser, vilka ofta är sammanlänkande och ömsesidigt påverkar varandra. Fall-
studiens verkliga värde finns i att den ger en möjlighet till att förklara varför vissa 
resultat kan uppstå, där andra tillvägagångssätt kanske bara kan förklara vilka dessa 
resultat är. Denscombe menar också att fallet är något som redan existerar, det är 
inte en konstlad situation som har skapats i ett forskningssyfte. Detta gör fall-
studien ändamålsenlig när forskaren inte har någon större kontroll över vad denne 
ska undersöka. Denscombe menar vidare att forskning som prövar teorier kan an-
vända fallstudier med ett bra resultat. 
 
Vi har använt oss av fallstudie i vår undersökning då detta tillvägagångssätt passar 
väl ihop med vår forskningsfråga och vår kvalitativa inriktning. Vi sökte i vår 
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forskningsfråga att få djupare insikter kring sociala relationer och processer för att 
kunna pröva teorier och söka förklara varför vissa resultat uppstår. Vi valde därför 
att genomföra vår undersökning på en mindre grupp individer.  
 
Vi har genomfört vår fallstudie vid Försörjningsdivisionen, Förvarsmaktens Logis-
tik (FMLOG) i Boden. Där införde man ett utökat e-postsystem för ca ett år sedan. 
Denna organisation är lämplig för vår undersökning av flera skäl: (a) Det utökade 
e-postsystem som infördes ersatte närmast en ren e-postlösning baserad på Nets-
cape Mail på klientsidan och Microsoft Exchange på serversidan (d v s organisa-
tionen hade inte sedan tidigare använt sig av Grupprogram av typen utökade e-
postsystem); (b) Systemet har som vi nämnde använts i ca ett år, detta anser vi vara 
en tillräckligt lång tid för att användarna ska ha hunnit bilda sig en uppfattning om 
systemet. Det är också en tillräckligt kort tid för att de ska kunna komma ihåg hur 
det var innan systemet infördes; (c) Företrädare för organisationen anser att de har 
haft problem med att nå användaracceptans av viss av den funktionalitet som syste-
met tillhandahåller; (d) Det utökade e-postssystem som infördes är baserat på IBM 
Lotus Notes/Domino; och (e) Försörjningsdivisionen i Boden är även lämplig då 
organisationen innefattar avdelningar (enheter) som både har huvuddelen av sin 
personal lokalt i Boden, samt avdelningar som har en del av sin personal i Boden 
och resterande spridda över landet. Detta är lämpligt av den anledningen att det ger 
oss en möjlighet att undersöka ett utökat e-postsystem som används över en större 
yta. 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Patel et al (2003) menar att det finns flera sätt att genomföra en datainsamling på. 
Man kan t ex använda sig av tekniker som: enkäter; observationer; eller intervjuer, 
man kan också studera befintlig dokumentation. Enligt Patel et al kan ingen av des-
sa tekniker sägas vara överlägsen någon annan. Valet av teknik handlar istället om 
vilken eller vilka tekniker som bäst motsvarar kraven på undersökningen i för-
hållande till den tid och de medel som står till förfogande. I vår undersökning har 
datainsamlingen utförts huvudsakligen genom intervjuer, men vi har även gjort 
vissa studier av befintlig dokumentation vilken rört beslut kring driftsättningen av 
det fokuserade systemet.  
 
Intervjuer är enligt Patel et al en teknik där man samlar in information genom att 
ställa frågor till individer (respondenter) enskilt eller i grupp (gruppintervjuer). 
Denscombe (2000) menar att intervjuer ska användas när den speciella under-
sökningen tjänar på att erhålla data med mera djupgående insikter men som bygger 
på svar från ett mindre antal respondenter. Patel et al menar att ett syfte med kva-
litativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos 
sådana saker som t ex en individs uppfattning om något fenomen. Intervjuer avser 
vanligtvis personliga intervjuer där forskaren träffar respondenten och genomför 
intervjun. Intervjuer kan även utföras över t ex telefonen eller (som är mindre van-
ligt) via e-post. När man arbetar med att ställa frågor för att samla in data så måste 
man ta ställning till två aspekter när det gäller dels frågornas utformning och inbör-
des ordning och dels vilka svar man förväntar sig på de frågor man ställer. Man 
pratar om frågornas grad av standardisering och strukturering. 
 
Hög grad av standardisering innebär att man ställer exakt samma frågor i samma 
ordningsföljd till alla respondenter. Vid låg grad av standardisering formulerar in-
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tervjuaren frågorna själv under intervjuns gång och ställer dem i en ordningsföljd 
som är lämplig för varje respondent. Hög grad av strukturering innebär att inter-
vjuaren lämnar ett mycket litet utrymme inom vilket en respondent kan svara på en 
fråga. Låg grad av strukturering ger respondenten maximalt utrymme att svara 
inom. Kvalitativa intervjuer har oftast en låg grad av strukturering medan graden av 
standardisering varierar från låg till hög beroende på i huvudsak forskarens tycke 
(Patel et al, 2003). 
 
Datainsamlingen till vår undersökning har som vi nämnde i början av detta avsnitt 
huvudsakligen bestått av intervjuer. Valet av intervjuer som primär datainsamlings-
metod föll på att vårt forskningsproblem är sådant att det kräver den typ av djupare 
insikter som intervjuer kan ge. Intervjuer faller även väl i linje med vårt hermeneu-
tiska förhållningssätt och undersökningens kvalitativa inriktning. De frågor som vi 
har ställt till våra respondenter har haft en hög grad av standardisering och en låg 
grad av strukturering. D v s vi har ställt i huvudsak samma frågor till samtliga re-
spondenter i ungefär samma ordningsföljd, samtidigt som vi har gett våra re-
spondenter ett stort utrymme att svara på de ställda frågorna efter eget tycke. Under 
intervjuerna har vi tagit hjälp av en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll de frå-
gor som vi ville ställa. Alla respondenter svarade dock inte på alla eller samma 
frågor, valet av vissa frågor föll på hur respondenterna svarat på tidigare frågor. 
Frågorna i intervjuguiden formulerades efter vår teori kring vilka grundläggande 
funktioner som utökade e-postsystem erbjuder användarna samt hur dessa funktio-
ner fungerar och i vilka sammanhang de kan nyttjas. 
 
Vi genomförde samtliga intervjuer på Försörjningsdivisionen, FMLOG i Boden 
under två dagar. Totalt genomfördes intervjuer med fem respondenter. Samtliga 
intervjuer genomfördes under liknande förhållanden. Vi spelade in intervjuerna 
samtidigt som vi gjorde stödanteckningar för att inte missa viktiga kontextuella 
aspekter i svaren. Intervjuerna genomfördes på 45-60 minuter vardera. Variationen 
i tidsåtgång berodde dels på frågornas låga grad av strukturering, dels på att vi i 
slutet av intervjuerna lät respondenterna tala fritt om sådant som de tyckte att vi 
hade missat att ställa frågor kring. Respondenterna fick möjlighet att vara ano-
nyma, vilket samtliga respondenter även valde att vara. 

3.6 Urvalsmetod 
Denscombe (2000) menar att det i princip inte finns något som hindrar forskaren 
från att använda ett slumpmässigt urval för att välja ut respondenter till intervjuer. I 
praktiken används dock sällan slumpmässiga urval. De mindre antalet respondenter 
vid intervjuer jämfört med t ex enkätundersökningar innebär att urvalet av respon-
denter snarare kommer att baseras på ickesannolikhetsurval. De respondenter som 
väljs ut till intervjuer väljs ofta medvetet ut därför att de anses ha något speciellt att 
bidra med till undersökningen. Enligt Denscombe finns det dock inga fast regler, 
urvalet beror på undersöknings övergripande syfte. Är syftet att dra slutsatser som 
går att generalisera är ett representativt urval att föredra. Är syftet istället att gå på 
djupet i en speciell situation så ligger tyngdpunkten på att välja de personer som 
man tror kan ge bäst insikter. 
 
Till vår undersökning bad vi en representant för organisationen i vår fallstudie som 
bl a har jobbat med införandet av det fokuserade systemet att välja ut lämpliga an-
vändare att intervjua. Vårt enda krav var att användarna hade nyttjat systemet i 
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princip dagligen sedan det infördes. Detta gjordes för att vi ansåg att denna repre-
sentant bättre kunde avgöra vilka användare som hade en tillräcklig insyn och kun-
skap i användandet av systemet för att kunna ge det djup i svaren som vi sökte på 
våra frågor. Som vi har nämnt tidigare valdes fem respondenter ut. Dessa respon-
denter fick ta del av vår intervjuguide några dagar före intervjuerna skulle äga rum. 
Tanken var att de skulle få god tid på sig att tänka igenom hur de ställer sig till frå-
gorna. 

3.7 Analysmetod 
Denscombe (2000) menar att de kvalitativa data som erhålls i samband med en 
datainsamling måste organiseras före de låter sig analyseras. Denscombe menar att 
man vid denna inledande organisering bör ta hänsyn till ett antal praktiska punkter: 
(a) se till att få allt material (data) i samma format (t ex A4-papper); (b) rådata bör 
ställas upp på ett sådant sätt att man kan lägga till egna noteringar och kommenta-
rer i marginalen;  och (c) varje bit rådata bör kodas med en unik referenskod för att 
underlätta för forskaren att hitta och hålla ordning på mängden data. Referens-
kodning kan tillämpas på alla typer av material. När det gäller utskrifter av inter-
vjuer är det nödvändigt att ge varje del av materialet en unik hänvisning t ex genom 
en unik referenskod för varje sida eller stycke. 
 
Enligt Denscombe börjar sedan själva analysen av kvalitativa data med att man 
kodar och kategoriserar data, vilket är något helt annat än att referenskoda olika 
databitar. Kodnings- och kategoriseringsförfarandet innebär att man ska: (a) bryta 
ner data till analysenheter; och (b) kategorisera analysenheterna. Detta innebär att 
forskaren först måste bestämma vilken enhet som ska användas vid analysen, när 
det gäller dokument som t ex intervjuutskrifter kan denna enhet vara enskilda ord, 
men vanligare är att forskaren söker efter speciella idéer eller företeelser i ett data-
material. Forskaren kan i det första stadiet av analysen använda t ex befintliga teo-
rier eller personliga/professionella föraningar som vägledning för vilka idéer eller 
företeelser denne ska söka efter i ett datamaterial. Anledningen till att detta anses 
vara godtagbart är att enheterna och kategorierna under analysens gång utsätts för 
en kontinuerlig förfiningsprocess. Det innebär att även om de inledande enheterna 
och kategorierna är felaktiga så kommer senare versioner att vara bättre och mera 
utvecklade. Under analysens gång måste forskaren reflektera över kodningen och 
kategorierna och notera sina kommentarer och reflektioner. Allt eftersom analysen 
fortskrider kan nya saker framstå som intressanta. En viktig del i de reflektioner 
som forskaren gör handlar om att försöka identifiera mönster och processer, ge-
mensamma drag och skillnader. Forskaren ska gå igenom datamaterialet åtskilliga 
gånger för att söka efter återkommande teman eller kopplingar mellan de enheter 
och kategorier som träder fram. Genom denna reflektionsprocess ska sedan forska-
ren sträva efter att med hjälp av existerade teorier söka förklara de teman och 
kopplingar som har identifierats i datamaterialet för att kunna dra slutsatser. 
 
Vi har använt ett kvalitativt tillvägagångssätt vid analysen av de data som vi har 
samlat in genom personliga intervjuer. Analysarbetet inleddes redan när vi tran-
skriberade banden med de inspelade intervjuerna, då fick vi möjligheten att än en 
gång gå igenom vad som sades vid intervjuerna. Vid denna transkribering hade vi 
även hjälp av de stödanteckningar som vi förde under samtliga intervjuer. När tran-
skriberingen var utförd påbörjade vi arbetet med att ytterligare bearbeta våra data. 
Genom upprepade genomläsningar av intervjuutskrifterna kunde vi sortera in re-
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spondenternas svar i fyra teman, tre av dessa hade vi identifierat i teorin kring den 
funktionalitet som utökade e-postsystem tillhandahåller, det fjärde temat lades till 
för att redogöra för vissa mera allmänna företeelser i svaren. Dessa fyra teman var: 
(1) allmänt; (2) e-post; (3) kalender; och (4) att göra. Då de frågor som vi ställde 
till våra respondenter hade en låg grad av strukturering, d v s att respondenterna 
fick ett stort utrymme att svara på frågorna, så fanns det en del icke-relevant infor-
mation i svaren på vissa frågor vilken sorterades bort. När alla data var insorterade 
under respektive tema började vi arbetet med att hitta och analysera kopplingar 
mellan teman, dels mellan teman hos varje enskild respondent och dels mellan var-
je temakategori över samtliga respondenter. Slutligen relaterades funna kopplingar 
till den teori som vi presenterade i kapitel 2 och utifrån detta förde vi en diskussion 
(se kapitel 5) kring vad vi funnit avseende varje tema.  

3.8 Kvalitén i vår undersökning  
Enligt Patel et al (2003) är validitet och reliabilitet två begrepp som förekommer 
när man pratar om kvalitén i kvalitativa studier. Dessa två begrepp förkommer även 
inom kvantitativt inriktad forskning men har då en annan innebörd. Inom kvantita-
tivt inriktad forskning avser begreppet validitet huruvida forskaren studerar rätt 
företeelse. Inom kvalitativa studier avser dock validitet snarare hela forsknings-
processen. Inom kvantitativt inriktad forskning avser reliabilitet att man undersöker 
något på ett tillförlitligt sätt, om man t ex intervjuar en person upprepade gånger 
och ställer samma fråga men får olika svar vid varje tillfälle så skulle det i en kvan-
titativt inriktad studie tyda på låg reliabilitet. Detta behöver dock inte vara fallet i 
en kvalitativ studie, här bör istället reliabiliteten ses mot bakgrund av den unika 
situation som råder vid undersökningstillfället. Om svaret på en fråga vid ett inter-
vjutillfälle lyckas ta vara på det unika i denna situation och att detta visar sig som 
en variation i svaren, så anses det i en kvalitativ studie vara viktigare än att samma 
svar erhålls vid varje intervjutillfälle. Av denna anledning menar Patel et al att va-
liditet och reliabilitet är så pass sammanflätade vid kvalitativ forskning att man 
sällan använder begreppet reliabilitet, validitet får istället en vidare innebörd. 
 
Vid datainsamlingen i kvalitativt inriktad forskning är validitet förknippat med hu-
ruvida forskaren lyckas skaffa nog med data för att göra en trovärdig tolkning av 
den studerade individens livsvärld. Patel et al menar dock att begreppet validitet 
inom kvalitativ forskning inte enbart är förknippat med datainsamlingen. Strävan 
efter god validitet genomsyrar som nämndes tidigare snarare forskningsprocessens 
samtliga delar. Validitet kopplas också till hur forskaren lyckas fånga det som kan 
tolkas på olika sätt och som kanske är motsägelsefullt. De tolkningar som forskaren 
sedan formulerar är också av central betydelse för validiteten, man måste fråga sig 
om de tillför några kunskaper kring det som studeras. Validitet är också förknippat 
med förmågan att kommunicera de tolkningar som man gör på ett sådant sätt att 
dess mening tydligt framträder. Här ställs krav på förmågan att kunna författa en 
tillgänglig rapport. 
 
I syfte att säkerställa en hög validitet i vår kvalitativa undersökning har vi under 
forskningsprocessens gång tagit hänsyn till en rad faktorer. För att säkerställa att vi 
har lyckats samla in nog med data informerade vi i förväg samtliga respondenter 
om undersökningens syfte. Vi lät även respondenterna i förväg ta del av vår inter-
vjuguide så att de skulle få en möjlighet att tänka igenom och bättre ta ställning till 
de frågor som vi tänkt ställa. Samtliga respondenter har även fått vara anonyma 
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vilket förhoppningsvis har bidragit till att de har varit mera öppna i sina svar. Un-
der intervjuerna var vi också noga med att respondenterna förstod de frågor som vi 
ställde till dem samt att vi förstod de svar som respondenterna gav oss. Detta gjor-
des för att minimera risken för eventuella missförstånd. En av oss ställde frågorna 
medan den andre kontrollerade dels ordningsföljden på frågorna och dels att vi inte 
missade någon fråga. Respondenterna fick även möjligheten att i slutet av intervjun 
fritt uttrycka sin tankar kring området, detta anser vi har bidragit positivt till vårt 
mål att samla in nog med data för att kunna förstå respondenternas syn på det stu-
derade fenomenet. När det gällde urvalet av respondenter lät vi en person med god 
insyn i organisationen i vår fallstudie att välja ut lämpliga respondenter, detta kan 
naturligtvis ha påverkat validiteten i vår undersökning negativt. Dessa respondenter 
var förmodligen inte representativa för alla användare av systemet, detta faktum 
anser vi dock uppvägs av att våra respondenter antogs ha en djupare insyn och för-
ståelse för det fokuserade systemet, något som vi såg som viktigt för vår kvalitativa 
undersökning.  
 
Vi har även kritiskt granskat de tolkningar som vi har gjort genom analysen av våra 
insamlade data. Detta för att i möjligaste mån säkerställa att vi inte har gjort några 
under- eller övertolkningar, samt att tolkningarna verkligen har tillfört några kun-
skaper kring det studerade fenomenet. 
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4  EMPIRI 
I detta kapitel presenterar vi resultatet av den fallstudie som vi har genomfört. Vi 
inleder kapitlet med att beskriva den organisation där vi har genomfört vår fall-
studie, efter det följer en kort beskrivning av det utökade e-postsystem som denna 
organisation använder. Slutligen redovisas en sammanställning av de intervjuer 
som vi har utfört med fem användare av detta system. 

4.1 Organisationsbeskrivning 
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är en organisationsenhet inom Försvars-
makten3 som tillhandahåller underhåll och stöd till förband, staber och skolor. 
FMLOG har bl a hand om materielunderhåll, transporter, ekonomiredovisning och 
hantering av resor. I FMLOG ingår bl a förråd, verkstäder och militärrestauranger 
över hela landet. FMLOG består av Chefen (C) FMLOG med stab som är lokalise-
rad till Karlstad. Under C FMLOG är organisationen uppdelad i tre divisioner: (1) 
Försörjnings-; (2) Teknik-; och (3) Servicedivisionen. Dessa tre divisioner har sam-
manlagt 38 organisatoriska enheter under sig. Divisionernas respektive chefer och 
staber finns i Arboga, Boden och Karlstad. De enskilda divisionernas verksamheter 
är dock utspridda över hela landet. FMLOG har knappt 6000 anställda varav över 
90 % är civilanställda (FMLOG, 2005). 
 
Vi har genomfört vår fallstudie vid Försörjningsdivisionen på FMLOG i Boden, 
som lokalt är uppdelad på följande enheter (se figur 3): Chefen (C) Försörjnings-
divisionen med stab; Transportenheten; Miljöenheten; Förrådsenheten; Behovs-
enheten och; Förnödenhets-avvecklingsenheten (FMLOG, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Organisationsschema Försörjningsdivisionen FMLOG i Boden. 

4.2 Det fokuserade systemet 
Det utökade e-postssystem som respondenterna i denna undersökning använder 
kallas för Försvarsmaktens Grupprogramvara (FMG). FMG är en Lotus No-
tes/Domino lösning som har anpassats till Försvarsmaktens behov, då bl a avseende 
IT-säkerhet. 

4.2.1 Bakgrund 
Försvarsmakten tog 2002 beslut om att genomföra en strategisk satsning på Lotus 
Notes/Domino. Satsningen baserades på en önskan att skapa en gemensam kontakt-
yta inom Försvarsmakten som ska kunna användas vid ledning, styrning, kommu-

                                                 
3 Försvarsmakten är en statlig myndighet. 
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nikation och informationsutbyte. Målet med denna satsning är att Försvarsmakten i 
framtiden ska nyttja denna gemensamma Grupprogramvara för att stödja ett arbets-
sätt som är oberoende av tid och plats. Programvarans infrastruktur ska även kunna 
stödja en verksamhet som anpassas till nya krav och behov. Det främsta syftet med 
den nya Grupprogramvaran är att stödja ett förenklat arbetssätt och dagliga arbets-
rutiner inom ramen för Försvarsmaktens övergripande kvalitetsarbete (FMLOG, 
2004). 
 
Under 2003 började FMG driftsättas inom Försvarsmakten och under våren 2004 
driftsattes systemet på FMLOG i Boden. FMG har inledningsvis driftsatts med 
funktioner för e-post, kalender och att göra (se avsnitt 2.2.2 för en beskrivning av 
dessa funktioner). FMG ersätter närmast en ren e-postlösning baserad på Microsoft 
Exchange och Netscape Mail (FMLOG, 2004). 

4.2.2 Begränsningar i systemet 
I nuläget medför IT-säkerhetskrav att det finns begräsningar i hur användarna kan 
nyttja funktionerna i FMG. Det är endast möjligt för användarna att delegera e-
post, kalender och att göra-uppgifter till samt skicka möteskallelser och schema-
lägga möten med användare som jobbar mot samma lokala FMG-server. Det inne-
bär att dessa funktioner inte kan nyttjas mellan användare som sitter lokaliserade på 
olika orter i landet. 
 
Det finns även begränsningar i möjligheten att synkronisera kalendern i FMG med 
handenheter, bara vissa modeller från vissa leverantörer stöds för närvarande. 

4.1 Person A 
Person A jobbar vid Transportenheten på FMLOG i Boden. Vid transportenheten 
jobbar man med att teckna, vidmakthålla och utveckla centrala avtal inom trans-
portområdet för Försvarsmakten. Det jobbar 15 personer vid avdelningen, huvud-
delen av dessa sitter i Boden, några är utspridda i landet. Person A jobbar huvud-
sakligen med att integrera avtalsparters beställningstjänster med Försvarsmakten.  
 
Person A beskriver sin datorvana som, ”den är ok i alla fall, hittar väl i Office-
paketen och lite utöver det också. Här på Försvarsmakten sitter jag ju inte och 
hackar i några system och installerar eller någonting. Utan här sitter jag ju som en 
vanlig användare”. 
 
Person A började använda FMG i slutet av 2004, tidigare använde han Netscape 
Mail för att hantera sin e-post. 
 
Allmänt 
Person A hade förväntningar på FMG, att man skulle kunna nyttja grupp-
funktionerna på ett bra sätt i arbetet, dessa förväntningar har inte riktigt uppfyllts, 
”vi saknar ju den hära gruppdelen eller möjligheten, det marknadsfördes på så vis 
att man kunde nyttja adressböcker och att göra listor samt kalenderfunktionen på 
ett enklare sätt och det har vi inte riktigt fått igång ännu”. 
 
Person A berättar att han har fått utbildning i FMG, att den behövdes och att den 
var tillräcklig. A tycker att han har den kompetens som han behöver för att använda 
FMG. Person A tycker att den hjälp som finns att tillgå om han har problem med 
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FMG är bra och tillräcklig, oftast löser han problemen själv eller ringer den person 
som är lokalt funktionsansvarig för FMG. 
 
Person A uppfattar FMG:s roll som väldigt viktig i hans arbete, ”vi är ju många 
kontoriserade tjänstemän alltså officerare och vanliga civila som sitter och sköter 
sitt jobb till nittionio procent via mail, ja mail och telefon. Så att det är ju väldigt 
viktigt att det alltid är i drift så att säga”. Jämfört med det gamla Netscape Mail 
tycker A att FMG är mer sofistikerat med sina gruppfunktioner, men att de används 
för lite, ”det är ett lyft för Försvarsmakten. Men sen är det lite återigen en klassiker. 
Vi nyttjar ju bara tio procent av dess möjligheter, ja det kan vara tjugo också men 
man har inte tagit till sig hela konceptet”. 
 
Person A säger sig inte känna till någon övergripande policy eller riktlinjer för hur 
FMG ska användas.  
 
E-post 
Person A berättar att han använder FMG:s e-postfunktionalitet i sitt dagliga arbete, 
”ja det är att skriva mail, bifoga filer … ja nyttja grupplistor, alltså sändningslistor 
… det är ju det här klassiska att man sorterar upp mailen i mappstukturer å så där”. 
 
Person A tycker att det som är bra med att använda FMG för att hantera e-post är, 
”nu har vi den här gruppfunktionaliteten och det är ett sätt att motivera att man går 
från en äldre version av ett e-postsystem till ett nyare det är ju det som så att säga 
ska göra lyftet, så att det kanske motiverar den tänkta investeringen”. A säger sig 
inte se något direkt negativt med FMG avseende e-posthantering.  
 
Person A säger att man i FMG har en ej på kontoret funktion som han brukar an-
vända när han är på tjänsteresa. A tror att denna funktion har gett vissa effekter på 
hans arbete och kommunikation med andra i organisationen, en del kanske ringer 
istället när de får autosvaret, det beror kanske på vad som står i autosvaret säger A. 
 
Person A säger att han vet att man kan delegera sin e-post till andra i FMG, men 
han brukar inte göra det eller bli berörd av det. Han tror det beror på att man dels 
hanterar sekretessuppgifter och dels på att folk känner att deras e-postlåda är gans-
ka personlig. Dessutom menar A att man inte har enats om någon policy inom av-
delningen för hur delegeringen av e-post i sådana fall ska gå tillväga. 
 
Kalender 
Person A berättar att han använder kalenderfunktionaliteten i FMG, ”kanske inte 
dagligen, under en arbetsvecka så använder jag den”. A säger att han för in upp-
gifter både i kalendern i FMG och i en vanlig papperskalender, något som han upp-
lever som störande ”det blir lite dubbelbokföring här”. A säger att man har under-
sökt möjligheterna att synkronisera kalendern i FMG med en mobiltelefon och att 
det är ”målbilden” för användningen. A säger dock att man inte har tagit beslut om 
att börja med det ännu. 
  
Person A säger att han känner till att man kan delegera kalendrar i systemet mellan 
varandra på avdelningen och inom den lokala organisationen. A berättar vidare att 
man brukar delegera kalendrar inom hans avdelning men att, ”det förekommer inte 
i tillräckligt stor utsträckning för att vi ska liksom, det är inte ett hundraprocentigt 
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utslag där”. Person A anser att den bristfälliga användningen beror på avsaknaden 
av en målbild för att få igång användningen.  
 
A säger också att han känner till att man kan schemalägga möten med kalendern i 
FMG men att han bara använder den funktionen till viss del, ”finns det vissa perso-
ner som jag ska ha ett möte med som jag vet för kalender så tittar jag, men det blir 
ändå att man dubbelkollar för man litar ju inte, eftersom man inte har fullt ut be-
slutat att använda det här blir det att man inte litar på kalendern för den personen i 
fråga kan ju ändå vara bokad på annat håll”. 
 
Att göra 
Person A säger att han veckovis använder att göra-funktionaliteten i FMG, han 
använder att göra främst för anteckningar och noteringar. Person A tycker att denna 
funktionalitet på det sättet fungerar bra, ”ja det som är bra är att möjligheten finns 
att göra en notering, att göra då, som är kopplat till en … dag, vecka och månad har 
jag för mig”. A säger att han känner till möjligheten att delegera att göra-listor till 
andra, men att det inte förekommer, ”jag tror att det känns som att dom, att göra 
biten är liksom mer en personlig grej”. A menar att nyttja att göra-funktionaliteten i 
FMG för att delegera ut uppgifter, inte riktigt är i linje med hur man arbetar inom 
hans avdelning. 

4.2 Person B 
Person B är yrkesofficer och jobbar vid Förrådsenheten på FMLOG i Boden. Per-
son B jobbar huvudsakligen med att planera förrådshållning av materiel och annat 
inom södra delen av landet.  
 
Person B beskriver sin datorvana som, ”skulle jag beskriva som god, dels så har jag 
ECDL-körkortet [European Computer Driving License], jag är testledare för 
ECDL. Jag har haft ett eget intresse alltså då rent civilt så att säga att hålla på med 
datorer lite grann, jag har två ungar som också håller på mycket med datorer”. 
 
Person B började använda FMG för drygt 1 år sedan, han har tidigare använt Nets-
cape Mail. 
 
Allmänt 
Person B säger att han hade en del förväntningar på FMG, ”man har ju alltid för-
väntningar när det kommer någonting nytt och som ska kunna förenkla eller för-
bättra för oss på ett eller annat sätt … exempelvis nyttjandet av kalendern och de 
här bitarna”. B anser dock att förväntningarna inte har uppfyllts då de bl a inte går 
att delegerar kalendrar över hela landet, ”det här vart ju lokala lösningar i början, d 
v s jag kunde inte ha en kalender delad med som jag uppfattade det hela i alla fall 
med hela riket från början och då föll det där lite grann va, så att vi körde ju eller 
det kör vi fortfarande ett Excelark där vi har kalender och att då själv lägga upp 
ytterligare en kalender, det finner inte jag lämpligt”. 
 
Person B berättar att han fått utbildning i FMG, han tycker att utbildningen behöv-
des och att den var grundläggande men tillräcklig. Person B anser att han har kom-
petensen att hantera huvudfunktionerna i FMG. Person B säger att han kan nyttja 
den inbygga hjälpen eller ringa centrala helpdesk om han har problem med FMG. 
B tycker att hjälpen som finns är fullt tillräcklig. 
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Person B säger att han uppfattar FMG:s roll i hans arbete som bara en sak just nu 
och det är att hantera e-post. B anser därför att FMG:s roll i nuläget inte skiljer sig 
från den Netscape Mail hade. 
 
Person B säger att han inte känner till någon övergripande policy eller riktlinjer för 
hur FMG ska användas. B anser dock att ett en sådan policy skulle vara bra för att 
få igång användningen, förutsatt att de tekniska hindren för att det ska fungera över 
hela landet har retts ut. B säger att det vid hans avdelning inte finns några in-
officiella normer för användningen av FMG. 
 
E-post 
Person B säger att han använder FMG:s e-postfunktionalitet i sitt dagliga arbete, 
”det är ju då det kommunikationssystem vi har där jag då skickar ut och tar in upp-
gifter som jag behöver för mitt övriga arbete så att säga, det är utöver det som är 
sekretessbelagt naturligtvis”. 
 
Person B menar att FMG är helt ok att använda för e-posthantering. B säger att han 
inte har funderat på något som skulle kunna vara bättre i FMG:s e-postdel förutom 
vissa småsaker i användargränssnittet.  
 
B tycker dock att FMG är dåligt för personer som han som reser mycket, B säger 
att han skulle vilja kunna logga in på FMLOG-nätverket på annan ort för att kom-
ma åt FMG (då främst e-post), när han är ute och reser i landet. 
 
Person B säger att han känner till och brukar använda ej på kontoret-funktionen i 
FMG. B berättar att han använder funktionen vid bortavaro längre än 3-4 dagar. B 
säger att han inte vet om användningen av ej på kontoret har fått några effekter på 
hans arbete och kommunikation med andra i organisationen då man inte arbetar 
akut på det sättet, ”har någon skickat någonting till mig som är akut, då förväntar 
jag mig att då ringer den personen istället och talar om ärendet men jag kan inte 
säga att jag har märkt någon skillnad”. 
 
Person B berättar att han känner till att man kan delegera sin e-postlåda till andra 
användare, men att han inte brukar göra det eller har blivit berörd av den möjlig-
heten. B tror att det inte har funnits något behov av att delegera e-post, ”den har väl 
inte känts nödvändig helt enkelt … det här känner jag att man skulle använda då 
exempelvis om man är borta på semester någon vecka eller liknande, så det är väl i 
sådana fall då den skulle komma in den där funktionen”. B menar dock att man 
traditionellt sätt har styrt det på andra sätt i semestertider. 
 
Kalender 
Person B säger att han testade kalendern i FMG inledningsvis i samband med infö-
randet av systemet, men att han inte använder den i sitt dagliga arbete då det inte 
fungerar att delegera kalendrar över hela landet, ”som jag sagt tidigare, vi nyttjar 
den inte eftersom vi inte har den alla inom gruppen då”. B säger att han i dagsläget 
bokför sina aktiviteter i kalendern i sin mobiltelefon eftersom han är ute och reser 
mycket. B menar att om man ska börja köra strikt på att använda kalendern i FMG 
så måste man också kunna synkronisera kalendern i FMG mot mobiltelefonen, 
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”mina egna sysslor knappar jag i telefonen eftersom vi reser ganska mycket många 
av oss också … det gör ju att jag inte vill sitta och knappa på två ställen”. 
 
När B testade kalendern tyckte han dock att den fungerade bra, ”vad som var bra 
det var väl exempelvis att man kunde boka in möten och få koll på andras tider och 
annat sånt här”. B upplevde det dock som att det gick åt mycket tid med att sitta 
och skriva in saker i kalendern. 
 
Att göra 
Person B säger att det är samma sak med att göra, i början testade han lite men nu-
mera använder han inte den funktionaliteten, ”men sen dog ju det också ut då i och 
med att vi inte nyttjar kalendern helt enkelt”. B upplevde dock funktionen som bra 
när han testade den. 

4.3  Person C 
Person C jobbar på Utvecklingsavdelningen vid Försörjningsdivisionsstaben på 
FMLOG i Boden. Där jobbar Person C bl a med IT-arbete både på lokal och på 
övergripande försörjningsdivisionsnivå. Person C är bl a Lokalt Funktionsansvarig 
(LFA) för FMG på FMLOG i Boden. 
 
Person C säger att hans datorvana är nog medel, 3,5 på en 1-5 gradig skala. 
 
Person C började använda FMG i februari/mars 2004. Person C har tidigare använt 
Netscape Mail som FMG ersatte, dock i väldigt liten utsträckning. 
 
Allmänt 
Person C berättar att han hade förväntningar på FMG, bl a att FMG skulle under-
lätta att läsa av e-post när man var ute och reste i landet och att man skulle kunna 
skicka möteskallelser till varandra över hela landet med hjälp av kalendern i syste-
met. Person C anser inte att förväntningarna har uppfyllts fullt ut. I vissa avseenden 
är FMG till och med ett steg tillbaka säger C. Med det gamla Netscape Mail kunde 
folk på tjänsteresa dubbelläsa e-post både i sin bärbara och i sin stationära dator, 
med FMG läser man vissa meddelanden i den bärbara och vissa i den stationära, 
”så här borde vi ha tänkt, minst lika bra som tidigare e-postsystem men kanske 
också lite positiva effekter och inte tro att bara en kalender eller en att göra-lista … 
utan det är just det här att verka över ytan”. 
 
Person C säger att han har fått LFA utbildning på FMG. C tycker att utbildningen 
behövdes och att den var tillräcklig. Person C tycker att han har den kompetens 
som han behöver för att använda de funktioner som för närvarande finns i FMG. 
Person C berättar att han kan ringa centrala helpdesk om han har problem i FMG. 
C säger att man kanske inte får svar direkt av dem, men de är ju också nya på det 
här. C säger att han också kan använda den inbyggda hjälpen i FMG. C tycker att 
hjälpen som finns är bra. 
 
Person C säger att han uppfattar FMG:s roll i hans arbete som att systemet främst 
stödjer honom med att hantera e-post och föra kalender (som hjälper till med på-
minnelser om bokade aktiviteter).  
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Person C säger att det inte finns någon övergripande policy eller riktlinjer för hur 
FMG ska användas, men att det behöver tas fram, ”vi måste skapa styrningar, ruti-
ner för hur vi ska använda andra funktioner i FMG för det bygger på en Grupp-
programvara och då måste vi bestämma, nu kör vi möteskallelser, nu använder vi 
funktionsadressen, nu använder vi gruppsändlistor, nu använder vi kalendern, varje 
avdelning delegerar kalendern till varandra, stabschefen vill ha de här personerna 
under sin kalender o s v”. C säger dock att man vid hans avdelning har vissa in-
officiella normer för användandet, man har upprättat en gemensam kalender för 
verksamhetsöversikt, samt att man har delegerat sina privata kalendrar emellan sig. 
 
E-post 
Person C berättar att han dagligen använder FMG:s e-postfunktionalitet i sitt ar-
bete, ”jag svarar, jag skickar e-post, jag sorterar, jag har en struktur på trädet inne i 
FMG där jag sorterar post”. 
 
Person C säger att han upplever e-postdelen i FMG som helt ok, även om det är ett 
lite annat gränssnitt än Windows standard, men man vänjer sig menar C. Person C 
tycker att det som är dåligt är att det kan ta lite tid att nå vissa funktioner, ”det tar 
lite tid när jag trycker på vissa mappar och går fram och tillbaka i systemet”.  
 
Person C säger att han brukar använda ej på kontoret-funktionen i FMG och att 
användningen av denna funktion har fått vissa effekter på hans arbete och kommu-
nikation med andra i organisationen. C säger att han då ser när kollegor är borta 
och vet att de läser e-post som han har skickat senare och på samma sätt när någon 
skickar e-post till honom när han är borta, ”jag ser positivt på den funktionen … 
och då kan man ringa på mobilen om det är någonting som är bråttom”. 
 
Person C säger att han inte brukar delegerar sin e-post i FMG, C tror att det är dels 
lite av en integritetsfråga och dels så har man inte sett behovet på C:s avdelning, är 
man borta men har möjlighet att läsa e-post om en vecka när man kommer tillbaka, 
då är det inga problem menar C. Person C tror också att man bör vara rätt så sam-
spelta på avdelningen om man ska delegera e-post sinsemellan. C säger dock att 
han kan se fördelen med att använda funktionen under speciella omständigheter, 
”skulle det vara tajt och man hade ont om tid eller någonting och man var tvungen 
att bevaka någon uppgift då skulle man kunna dela på det i avdelningen, absolut”. 
 
Kalender 
Person C berättar att han dagligen använder kalenderfunktionaliteten i FMG i sitt 
arbete, ”jag lägger upp påminnelser, möten o s v om jag ska träffa någon, bokar 
upp så att jag vet så att säga, så här ser min dag ut”. 
 
Person C säger att han upplever att kalenderfunktionaliteten stödjer honom i hans 
arbete, ”jag tycker det är överskådligt, man kan hålla koll på vad gör jag i veckan, 
vad gör jag nästa vecka o s v”.  
 
Person C säger att han brukar delegera sin kalender till andra inom hans avdelning 
och han tycker att delegeringsfunktionen är bra, ”man kan få en överblick om man 
vill ringa någon eller om man vill försöka få in, söka eller hitta ett möte så att 
säga”. C säger dock att han skulle vilja få det utvecklat så att man kan delegera 
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kalendrar över hela landet också, ”om jag har ett projekt så skulle jag vilja dela 
kalender med alla som är med i projektet”.  
 
Person C berättar att man utnyttjade möjligheten att schemalägga möten via kalen-
dern lite grann i samband med införandet av FMG, efter det säger C att han inte har 
nyttjat den funktionen så mycket, man skickar e-post om möten i stället säger C. 
Person C tror att anledningen till att schemaläggningsfunktionen inte nyttjas i större 
utsträckning är att man bara kan nyttja funktionen med användare som sitter mot 
samma lokala server. C tror också att en bidragande orsak till att det inte slår ige-
nom är att en del personer inte kan synkronisera sina handenheter med FMG eller 
att de bara väljer att använda en vanlig papperskalender. De håller då inte sin ka-
lender i FMG uppdaterad då det skulle innebära dubbelarbete, så det faller på det 
också menar C. 
 
Att göra 
Person C säger att han använder FMG:s att göra-funktionalitet i sitt dagliga arbete 
för att göra personliga noteringar, ”jag kan lägga till uppgifter och ha koll för mig 
själv men jag får inte något av min chef eller från någon annan några uppgifter och 
jag delegerar inte heller med verktyget”. C tycker dock att man skulle kunna an-
vända att göra-funktionaliteten bättre i det avseendet, ”jag tycker det är bra att man 
kan dela uppgifter mellan varandra, delegera och man kan hålla koll på vem som 
ska göra det, man kan hålla koll på när ska det vara klart o s v, smidigt på det sät-
tet”. C anser att anledningen till att man inte nyttjar funktionen på det sättet är att 
man inte har sett nyttan ännu. 

4.4 Person D 
Person D är yrkesofficer och jobbar på redovisnings- och samordningsavdelningen 
vid Behovsenheten på FMLOG i Boden. Vid person D:s avdelningen jobbar det 
fyra personer. Person D jobbar huvudsakligen med att administrera IT-system. 
 
Person D beskriver sin datorvana som god, ”jag jobbar ju med datorer hela da-
garna”. 
 
Person D började använda FMG under våren 2004, han har även tidigare använt 
Netscape Mail som FMG ersatte. 
 
Allmänt 
Person D säger att han hade stora förväntningar på FMG, ”absolut, att det skulle 
underlätta arbetet högst väsentligt, att man på ett annat sätt än tidigare skulle kunna 
jobba tillsammans både avdelningen, enheten och inom olika projekt”. D anser 
dock inte att förväntningarna har uppfyllts, man har inte tagit steget fullt ut med 
införandet, och man skyndar väldigt långsamt menar D. 
 
Person D berättar att han har fått utbildning på FMG, han tycker att den var bra och 
tillräcklig. Person D anser att han har den kompetens som krävs för att använda de 
driftsatta funktionerna i FMG. Person D säger att han brukar ringa centrala help-
desk i Arboga om han har problem med FMG, där brukar han alltid få hjälp. 
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Person D säger att han uppfattar FMG:s roll i hans arbete som något mer än en van-
lig e-postklient, då han anser att man inte har tagit steget fullt ut med tanken bakom 
Grupprogram.  
 
Person D anser att de enda övergripande policies eller riktlinjer som finns för hur 
FMG ska användas är riktlinjer från FMG-projektet hur det är tänkt att användas. D 
berättar att det inom hans avdelning finns rutiner att man ska använda sig av en 
gemensam funktionsbrevlåda i FMG för att hantera inkomna ärenden. 
 
E-post 
Person D berättar att han använder FMG:s funktionalitet för att hantera e-post i sitt 
dagliga arbete, han använder e-postfunktionaliteten för att, ”ta emot och sprida in-
formation, både inom och utom egen organisation. Jag har en egen mappstruktur 
som jag har byggt upp”. 
 
Person D tycker att e-postfunktionerna i FMG är liknande de som finns i andra e-
postprogram, det som är dåligt menar D är att FMG inte i alla lägen följer Window-
s standard på användargränssnittet utan det är mera eget, även tillvägagångssättet 
för att nyttja funktionerna är annorlunda säger D.  
 
Person D berättar att han känner till och brukar använda ej på kontoret-funktionen i 
FMG, han tror inte att användningen av denna funktion har fått några större effek-
ter på hans arbete och kommunikationen med andra i organisationen, ”inte annat än 
att man hör, de som skickar e-post, dom är nöjda med att få ett besked att man inte 
är på plats och kan svara på en gång”. Så på så sätt är det en lite av en kvalitets-
höjning menar D. 
 
Person D säger att han känner till möjligheten att delegera e-post i FMG, men att 
han inte brukar använda den funktionen eller bli berörd av den, ”det har inte varit 
aktuellt helt enkelt … vi har inte sett behovet hittills i alla fall”. 
 
Kalender 
Person D berättar att han använder FMG:s kalenderfunktionalitet i sitt dagliga ar-
bete, ”jag bokar möten och tider som jag har att passa, lägger in när jag är bortrest 
och allt sånt här så att, som ett stöd för minnet naturligtvis men även ett stöd för 
andra”. 
 
Person D tycker att det som är bra med kalendern är att man kan delegera den till 
andra användare, så att de kan titta i den innan de bokar möten och liknande. D 
menar att det som är dåligt med kalendern i FMG är att han inte kan synkronisera 
den med mobiltelefonen, vilket leder till att man får föra kalender på flera ställen. I 
övrigt anser dock D att kalendern är bra och att den stödjer honom i hans arbete. 
 
Person D berättar att han har delegerat ut sin kalender till de andra på hans avdel-
ning och att de har delegerat ut sina respektive kalendrar till honom. D tycker som 
nämndes i det föregående stycket att möjligheten att delegera kalendrar är bra. D 
säger att han då kan titta i kollegors kalendrar för att hitta en lämplig tid innan han 
bokar ett möte, ”nu går det mer direkt så att säga, det här är en lämplig tid som vi 
kan mötas på. Så på så vis är den arbetsbesparande under förutsättning att alla 
andra för sina kalendrar också”. 
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D berättar att han även brukar använda den inbygga funktionen i FMG för att 
schemalägga möten, det är ett av sätten att boka möten säger D, ”det är väl inte det 
vanligaste det kan jag inte påstå utan det är väl fortfarande så att vi pratar med var-
andra”. Person D säger dock att han nästan uteslutande schemalägger åter-
kommande möten med hjälp av kalendern. 
 
Att göra 
Person D säger att han använder att göra-funktionaliteten i FMG väldigt sparsamt, 
D säger att han inte vet varför det är så, ”det har aldrig blivit av, av någon anled-
ning, utan jag använder kalendern i huvudsak”. D säger också att det inte före-
kommer någon delegering av att göra-uppgifter på hans avdelning. 

4.5  Person E 
Person E jobbar på redovisnings- och samordningsavdelningen vid Behovsenheten 
på FMLOG i Boden. Person E jobbar huvudsakligen med att administrera IT-
system. 
 
Person E beskriver sin datorvana som ”ganska hög”. 
 
Person E började använda FMG under våren 2004. Han har även tidigare använt 
Netscape Mail som FMG ersatte, dock i väldigt liten utsträckning. 
 
Allmänt 
Person E berättar att han hade en hel del förväntningar på FMG, ”det här med att 
dela kataloger och att kunna dela mailen, det har vi aldrig gjort i Netscape … mix-
tra och dela ut kalendrar o s v, skicka kallelser och uppgifter”. E säger dock att för-
väntningarna bara till viss grad har uppfyllts, speciellt att man inte kan synkroni-
sera kalendern i FMG med mobiltelefonen ser E som ett problem, ”nu har det blivit 
att man har tre kalendrar, man har en vanlig papperskalender, man har en i tele-
fonen sen har man en i datorn så att det är gjort för att bli misstag”. 
 
Person E säger sig ha fått utbildning på FMG. E anser att utbildningen behövdes, 
men sen fick man försöka lära sig själv också. Person E tycker att han har ganska 
”hyfsad” kompetens avseende användningen av FMG. Person E berättar att han 
vänder sig till Person C eller centrala helpdesk om han har problem med FMG. E 
tycker att hjälpen som finns att tillgå är bra. 
 
Person E uppfattar FMG:s roll i hans arbete som central, ”jag får i stort sett alla 
mina uppgifter av min chef via FMG, vi har en funktionsadress, där vi får in alla 
våra ärenden”. E säger att han också använder kalendern, men e-posten är huvud-
verktyget.  
 
Person E berättar att den övergripande policy eller riktlinjer för FMG:s användande 
som han känner till är Försvarsmaktens policy vad gäller e-post överhuvudtaget, 
vad man får och inte får skicka. Person E säger att det inte finns några inofficiella 
normer eller riktlinjer för FMG:s användande vid hans avdelning. 
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E-post 
Person E säger att han använder FMG:s e-postfunktionalitet i sitt dagliga arbete, ”ja 
som sagt, jag får de flesta arbetsuppgifterna via mail”. E säger också att han helst 
vill få in alla förfrågningar och ärenden via e-post även om folk ringer först, så man 
får det nedskrivet och har spårbarhet på det, ”tar man det via telefon kan det bli 
väldigt luddigt. Så det är mailen till nittionio procent när vi ska göra arbets-
uppgifter. I alla fall för mig”. 
 
Person E berättar att han har tre e-postlådor som han måste kolla regelbundet i 
FMG, dels sin egen, dels funktionsadressen på avdelningen och dels en andra funk-
tionsadress för uppgifter utanför avdelningen, så de blir mer att kolla säger E, ”men 
samtidigt så håller man isär alla uppgifter också, man blandar inte ihop några”. 
 
Person E berättar att han alltid brukar använda ej på kontoret-funktionen när han är 
på tjänsteresa, E säger att detta har lett till att folk ringer mer på mobiltelefonen 
istället, han upplever det som en nackdel, ofta får man be dem återkomma via e-
post med sina förfrågningar istället så man kan ta det när man kommer tillbaka till 
kontoret säger E. 
 
Person E berättar att man har testat att delegera e-posten inom avdelningen, men att 
man inte brukar göra det, ”vi har satsat så pass hårt att köra ut våran funktions-
adress ... det som ska komma till den andra posten [den personliga e-postlådan] det 
är egentligen det som är riktat till den personen direkt”, men E tilläggar att man 
kanske blir tvungna att delegera sina personliga e-postlådor till sommaren under 
semestrarna, så att ingenting viktigt faller mellan stolarna. 
 
Kalender 
Person E säger att han har använt kalendern i FMG mindre på senare tid, ”från bör-
jan var det stenhårt … men sen vi fick nytelefonerna där man har kalenderuppgifter 
i den så blir det oftast att man använder telefonen för den har man alltid med sig”. 
E tror att man kommer att använda kalendern i FMG mer då man får möjlighet att 
eftersända e-post så man kommer åt den från annan ort, och framför allt då man får 
möjlighet att synkronisera kalendern i FMG med mobiltelefonen säger E. 
 
Person E berättar att han i dagsläget huvudsakligen använder kalendern i FMG för 
att skicka möteskallelser till kollegor i den byggnad där han sitter, ”det är ett väl-
digt smidigt sätt att kalla folk. Då ser man om alla har sett det, om dom har svarat 
eller om man får svar o s v. På så sätt funkar den väldigt bra”. E säger också att 
man delegerar kalendrar sinsemellan inom hans avdelning men tillägger, ”nu är det 
inte lika mycket vi använder den som tidigare, det är telefonen som gäller just nu”. 
E säger att han även har delegerat ut sin kalender till en del personer utanför hans 
avdelning.  
 
Person E säger att han testade att schemalägga möten med hjälp av kalendern i 
samband med införandet av FMG och att det fungerade ganska bra men tillägger, ”i 
slutändan eftersom vi är många här som då reser … så det är nästan lättare att sätta 
sig i ett rum i fem minuter och gå igenom, när kan vi köra det och det mötet”. Per-
son E tycker att det blev mycket att flytta möten fram och tillbaka när man sche-
malagde i FMG. 
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Att göra 
Person E säger att han använder att göra-funktionaliteten i FMG väldigt lite. E sä-
ger att han bara använder att göra ibland, för ärenden som tar lite längre tid att ut-
föra. E säger att han inte har sett något större behov av att använda att göra, han 
tycker att det i de flesta fall går snabbare med vanliga notislappar. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel analyserar och diskuterar vi de svar som våra respondenter gav i det 
föregående kapitlet. Empirin behandlade fyra områden för varje respondent som 
huvudsakligen belyste hur dessa ser på användningen av det fokuserade utökade e-
postsystemet. 
 
I analysen undersöker vi hur de utmaningar som vi beskrev i avsnitt 2.3 i teori-
kapitlet kan söka förklara hur våra respondenter ser på användningen av systemet. 
De utmaningar som vi tittar på i analysen är: (1) Skillnaden mellan vem som utför 
arbetet och vem som drar fördelarna; (2) Kritisk massa och fångens dilemma; (3) 
Sociala-, politiska- och motivationsfaktorer; (4) Undantagshantering i arbets-
grupper; och (5) Icke påträngande tillgänglighet. D v s de fem första utmaningarna 
som Grundin (1994b) och Grundin et al (1997) beskriver och som de menar har 
sitt ursprung i problem på de tänkta användarnas arbetsplatser. Under var och en 
av dessa utmaningar kommer vi att analysera och diskutera hur de påverkar an-
vändarnas syn på nyttjandet av den funktionalitet som systemet tillhandahåller, d v 
s: e-post; kalender; och att göra. Varje utmaning inleds med en kort tillbakablick 
av vad den utmaningen innebär. 

5.1 Skillnaden mellan vem som utför arbetet och vem som drar 
fördelarna 

Grundin (1994b) menar att ett visst Grupprogram aldrig kommer att ge exakt sam-
ma fördelar till alla personer som använder det. Det arbete som en användare lägger 
ned på att jobba med ett Grupprogram och de fördelar som en användare drar av att 
nyttja samma program beror på preferenser, erfarenheter, befattning och arbetsupp-
gifter. De flesta Grupprogram kräver att vissa användare utför extra arbete med att 
mata in eller behandla information som programmet kräver eller producerar. Kravet 
på att vissa användare ska utföra mera arbete och där dessa användare inte är de 
som drar de största fördelarna av att nyttja Grupprogrammet (eller inte ens ser någ-
ra fördelar med att nyttja det) kan leda till att användarna inte använder program-
met alls. Se avsnitt 2.3.1 för en mera ingående beskrivning av denna utmaning. 
 
E-post 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på denna utmaning som skäl till 
varför man inte använder viss av den funktionalitet som systemets e-postdel till-
handahåller (uteslutande delegering av personlig e-postlåda, en funktion som ingen 
av våra respondenter säger sig använda). Person E upplever det dock som negativt 
att folk ringer mer när han använder ej på kontoret-funktionen i systemet, då får 
han be dem återkomma på e-post istället. Detta menar vi visar på möjligheten att 
denna funktion kan komma att användas mindre i framtiden om användarna t ex 
börjar uppleva det som mycket störande om folk ringer med förfrågningar när de är 
ute och reser och inte har möjligheten att ge några svar direkt. En situation som den 
som Grundin (1994b) beskriver med denna utmaning skulle då kunna uppstå, att 
vissa användare väljer att inte nyttja funktionen då de inte ser några större fördelar 
med nyttjandet utan att det huvudsakligen bara leder till mera arbete för dem. Att 
detta inträffar bör dock kunna undvikas om användarna kompletterar sina ej på 
kontoret meddelanden med anvisningar om att t ex bara ringa på mobiltelefonen 
om det är något som absolut inte kan vänta. Detta stöds av Person A som menar att 
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folk kanske ringer mer när han har aktiverat ej på kontoret, men att detta beror på 
vad som står i ej på kontoret meddelandet.  
 
Att ingen av våra respondenter pekar på att denna utmaning (direkt) påverkar ac-
ceptansen av de delar i systemets e-postdel som de faktiskt använder, kan bero på 
att dessa funktioner som Monk et al (1996) beskriver ger (personliga) fördelar till 
alla användare 
 
Kalender 
Vi anser att tre av våra fem respondenter, Person A, B och E anger denna utmaning 
som bidragande till varför de inte använder den personliga kalendern i systemets 
kalenderdel i sitt dagliga arbete. Person A upplever det som störande att mata in 
uppgifter både i kalendern i systemet och i en vanlig papperskalender, A säger att 
detta förfarande beror på att man inte har kunnat börja använda handenheter och 
synkronisera dessa mot systemet ännu. Person B menar att avsaknaden av möjlig-
heten till att synkronisera mobiltelefonen mot kalendern i systemet är en bi-
dragande orsak till varför han inte använder kalendern alls i sitt arbete. Person B 
menar att det skulle innebära för mycket extraarbete att bokföra kalenderuppgifter 
på två ställen. Även Person E menar att det blir mycket extraarbete med att mata in 
uppgifter både i kalendern i systemet och i kalendern i mobiltelefonen. Person E 
säger att han då väljer att huvudsakligen hålla kalendern i telefonen uppdaterad, för 
att den har han alltid med sig och han behöver trots allt en personlig kalender för 
att boka och hålla reda på aktiviteter. Även Person C och D som använder kalen-
dern i systemet i sitt dagliga arbete upplever denna typ av dubbelbokföring som 
störande. 
 
Vi menar att detta är ett exempel på en teknisk utmaning med att nå användar-
acceptans, d v s att man inte kan synkronisera handenheter mot kalendern i syste-
met, vilken leder till den icke-tekniska utmaning som Grundin (1994b) beskriver. D 
v s att användarna upplever en för stor skillnad avseende hur mycket arbete de 
måste lägga ned på att nyttja en viss funktion jämfört med de fördelar som de upp-
lever att de får av att nyttja funktionen. Denna utmaning kan som är fallet för Per-
son A och E, leda till att man använder den personliga kalendern i systemet mindre 
eller som för Person B inte alls. 
 
Vi menar även att tre av våra respondenter, Person A, C och E anger denna utma-
ning som bidragande till varför de inte i större utsträckning använder funktionen i 
kalendern för att schemalägga möten. Person A och C menar att man inte alltid kan 
lita på att tid som är ledig i någons personliga kalender i systemet verkligen är le-
dig, så ibland får man dubbelkolla innan man schemalägger. Person C menar att 
detta bl a beror på att folk inte uppdaterar sina kalendrar i systemet då detta innebär 
dubbelarbete i och med att man inte kan synkronisera kalendern mot en handenhet, 
vilket återanknyter till det problem som vi diskuterade i det föregående stycket. 
Person E menar att det blev mycket att flytta möten fram och tillbaka när man an-
vände systemet för att schemalägga. 
 
Att göra 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på denna utmaning som ett skäl 
till varför man inte använder att göra-funktionaliteten i systemet. 
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5.2 Kritisk massa och fångens dilemma 
Enligt Grundin (1994b) är de flesta Grupprogram bara användbara om en till-
räckligt stor andel av de tilltänkta användarna faktiskt också använder programmet. 
Grundin pratar om att ett Grupprogram måste uppnå en kritisk massa av användare 
för att det ska bli användbart. Det blir exempelvis omöjligt för en användare att 
nyttja funktionen för automatisk schemaläggning av möten i ett kalenderprogram, 
om så lite som en eller två av de personer som ska delta i mötet inte håller sina per-
sonliga kalendrar i programmet uppdaterade. Grundin menar också att även om alla 
användare skulle dra fördelar av ett Grupprogram när väl kritisk massa har upp-
nåtts, så kan användare som var tidigt ute med att börja använda programmet väl ha 
övergett det innan kritisk massa uppnås. 
 
Grundin (1994b) menar att problemet med fångens dilemma är förknippat med 
kritisk massa.  Fångens dilemma kan uppstå när varje användare (av ett Grupp-
program) endast nyttjar programmet på ett sätt som är optimalt för honom eller 
henne. Resultatet kan då bli dåligt både för alla användare som en grupp och för 
varje enskild användare. 
 
Enligt Grundin (1994b) komplicerar kritisk massa och fågens dilemma utmaningen 
med skillnaden mellan vem som utför arbetet och vem som drar fördelarna (se av-
snitt 2.3.1). De visar på att även när arbetsinsats och dragna fördelar är lika för alla 
användare, så är det ingen garanti för att ett Grupprogram börjar accepteras. 
 
Se avsnitt 2.3.2 för en mera ingående beskrivning av dessa utmaningar. 
 
E-post 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på dessa utmaningar som skäl 
till varför man inte använder viss av den funktionalitet som systemets e-postdel 
tillhandahåller (uteslutande delegering av personlig e-postlåda). Tvärtom så tyder 
allt på att den övriga e-postfunktionaliteten, d v s den grundläggande (att skapa, 
skicka, ta emot och sortera e-postmeddelanden) samt ej på kontoret-funktionen, har 
uppnått kritisk massa och det som LePoire (1999) benämner ”universal använd-
ning” och som han menar är att föredra för ett kommunikationssystem.  
 
Vi menar att detta förmodligen beror på att e-post har använts sedan länge i organi-
sationen i vår fallstudie och att samtliga användare därför är väl bekanta med prin-
ciperna bakom användningen av e-post. Detta stöds av Andriessen (2003) som me-
nar att utmaningen med kritisk massa är mindre relevant för e-post. 
 
Kalender 
Vi menar att tre av våra fem respondenter, Person A, B och C anger utmaningen 
med kritisk massa som bidragande till varför man bara använder viss av den funk-
tionalitet som systemets kalenderdel tillhandahåller eller (som är fallet med person 
B) inte använder kalenderdelen alls.  
 
Person B menar att han inte använder kalendern alls för att han inte kan nå alla 
inom hans arbetsgrupp genom den, Person B säger att man inom hans arbetsgrupp 
istället använder ett Excelark som alla inom gruppen har åtkomst till. Person C an-
ger samma skäl till varför han inte använder möjligheten till att schemalägga möten 
med hjälp av kalendern. Vi menar att detta återigen är ett exempel på en teknisk 
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utmaning som leder till en icke-teknisk utmaning. Den tekniska utmaningen med 
att det inte går att delegera kalendrar användare sinsemellan över hela landet, leder 
till att den icke-tekniska utmaningen som Grundin (1994b) beskriver med att nå 
kritisk massa. Vi menar att Person B och C upplever att den ”massa” av användare 
som de i nuläget kan nå då man bara kan delegera kalendrar och schemalägga mö-
ten mellan användare som jobbar mot samma lokala server, inte är nog stor (det går 
inte att nå en kritisk massa av användare). De upplever därför inte att delegerings-
funktionen och schemaläggningsfunktionen är speciellt användbara. 
 
Person A säger att man delegerar kalendrar inom hans avdelning, men att det inte 
förkommer i tillräckligt stor utsträckning för att de ska bli användbart. Vi menar att 
detta tyder på att det även förkommer problem med att nå kritisk massa avseende 
delegering av kalendrar på lokal nivå, där användarna inte är förhindrade av den 
tekniska begränsning som vi diskuterade i det förgående stycket. 
 
Vi ser inga tydliga indikationer i de svar som våra respondenter har gett på att ut-
maningen med fångens dilemma påverkar acceptansen av systemets kalenderdel. 
Det är dock naturligtvis fullt möjligt att vissa användare utnyttjar möjligheten att 
titta i andra personers uppdaterade och delegerade kalendrar, men att dessa använ-
dare själva inte håller sina kalendrar uppdaterade.  
 
Att göra 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på dessa utmaningar som skäl 
till varför man inte använder att göra-funktionaliteten i systemet. Vi menar att detta 
kan bero på att denna funktionalitet inte är ett kommunikationssystem på samma 
sätt som t ex e-post och att framför allt utmaningen med att nå kritisk massa därför 
inte är lika relevant för att göra-funktionaliteten. 

5.3 Sociala-, politiska-, och motivationsfaktorer 
Grundin (1994b) menar att Grupprogram som påverkar den underförstådda kom-
plexa sociala dynamik som är vanligt förekommande i grupper, kan stöta på mot-
stånd hos de tilltänkta användarna. Grupprogram kan omöjligen ta hänsyn till män-
niskors underförstådda personliga prioriteringar. Sådan information måste bli ex-
plicit uttryckt för att ett Grupprogram ska kunna ta hänsyn till den. Grundin ger 
som exempel att ledig tid i någons personliga kalender i ett kalenderprogram, un-
derförstått inte alls behöver vara ledig, schemaläggning av denna till synes lediga 
tid kan därför leda till motstånd mot användningen av kalenderprogram för sche-
maläggning. Se avsnitt 2.3.3 för en mera ingående beskrivning av denna utmaning. 
 
E-post 
Vi menar att tre av våra fem respondenter, Person A, C och E anger denna utma-
ning som bidragande till varför man inte använder möjligheten att delegera sin per-
sonliga e-postlåda till andra användare av systemet. Dessa personer menar att ens 
e-postlåda är personlig och att det handlar om både en sekretess- och en integritets-
fråga att delegera ut den. Vi menar att en bidragande anledning till att dessa perso-
ner inte använder delegeringsfunktionen är det som Grundin (1994b) beskriver 
kring denna utmaning, att funktionen inte tar hänsyn till den underförstådda käns-
ligheten i att lämna ut information som kan finnas i användarnas personliga e-
postlådor. 
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Kalender 
Vi menar att Person A och C pekar på denna utmaning som en bidragande orsak till 
varför de endast i liten utsträckning använder funktionen för automatisk schema-
läggning i systemets kalenderdel. Person A och C menar att man måste dubbelkolla 
med åtminstone vissa personer om man schemalägger möten med hjälp av kalen-
dern, då dessa personer inte alltid håller sina kalendrar i systemet uppdaterade och 
då kan vara uppbokade på annat håll. Vi menar att detta visar på att det är under-
förstått att vissa användare inte håller sina kalendrar uppdaterade och att deras till-
synes lediga tid inte alls behöver vara ledig.  Som Grundin (1994b) beskriver kan 
ett Grupprogram omöjligen ta hänsyn till underförstådd information, upptagen tid 
måste bli explicit uttryckt som sådan genom att den bokas upp (i kalendern), om så 
inte sker blir funktionen för automatisk schemaläggning mindre användbar för öv-
riga användare. Som vi har sett kan detta negativt påverka användarnas inställning 
till att nyttja funktionen för automatiskt schemaläggning. 
 
Att göra 
Vi menar att en av våra respondenter, Person A som någorlunda regelbundet an-
vänder att göra-funktionaliteten i systemet (uteslutande för att göra personliga no-
teringar), pekar på denna utmaning som en bidragande anledning till varför han inte 
använder att göra-funktionaliteten även till att delegera uppgifter. Person A menar 
att delegerande av uppgifter via systemet inte riktigt är i linje med hur man arbetar 
på hans avdelning. Vi menar att detta pekar på att denna person inte använder att 
göra för att delegera uppgifter för att funktionen som Grundin (1994b) beskriver, 
inte tar hänsyn till den underförstådda sociala dynamik som är vanligt före-
kommande i grupper och inte heller känsligheten i viss kommunikation som t ex 
hur uppgifter tilldelas i en arbetsgrupp. Vi har dock svårt att dra några slutsatser 
kring att göra i detta avseende, då så pass få av våra respondenter nyttjar funktio-
naliteten med någon större regelbundenhet. 

5.4 Undantagshantering i arbetsgrupper 
Enligt Grundin (1994b) så finns det skillnader mellan hur arbetet i organisationer 
borde utföras enligt officiella rutiner och hur arbetet faktiskt utförs. Grupprogram 
som har designats för att stödja hur arbetet borde utföras enligt officiella rutiner 
kan vara otillräckliga för att hantera den improvisation och undantagshantering 
som karaktäriserar mycket av det arbete som utförs i organisationer. Se avsnitt 
2.3.4 för en mera ingående beskrivning av denna utmaning. 
 
Vi menar att denna utmaning även kan ses i generella termer kring hur ett Grupp-
program klarar av att hantera undantagsfall i arbetet, i sin tur påverkar dess accep-
tans av användarna. 
 
E-post 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på att denna utmaning direkt 
påverkar deras acceptans av systemets e-postdel. Däremot menar Person B och E 
att de kan se nyttan med att använda möjligheten till att delegera personlig e-post-
låda vid undantagsfall som t ex under semestertider, för att undvika att viktig e-post 
inte når de personer som då är i tjänst. Dessa två personer menar att de inte ser nå-
gon direkt nytta med att använda delegeringsfunktionen under några andra om-
ständigheter. Vi menar att detta tyder på att funktionen för att delegera e-post kan-
ske har sin huvudsakliga nytta i att hantera det som Grundin (1994b) beskriver som 
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undantagsfall och att funktionen därför inte används av någon av våra respondenter 
i deras dagliga arbete, vilket har mer av en rutinkaraktär. 
 
Kalender 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på denna utmaning som skäl till 
varför de inte använder kalenderfunktionaliteten i systemet. 
 
Att göra 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på denna utmaning som skäl till 
varför de inte använder att göra-funktionaliteten i systemet. 

5.5 Icke påträngande tillgänglighet 
Grundin (1994b) menar att funktionalitet i Grupprogram som stödjer arbete i 
grupp, d v s gruppfunktionalitet kan komma att användas mindre än funktionalitet i 
Grupprogram som stödjer den enskilde användarens arbete. Grundin menar att det-
ta leder till två viktiga punkter: (1) Användarna kommer att se mer positivt på 
gruppfunktionalitet i fall den integreras med funktionalitet som även stödjer använ-
darnas enskilda arbete; (2) Sällan använd gruppfunktionalitet i Grupprogram måste 
vara icke påträngande men ändå vara känd av och tillgänglig för användarna, den 
får inte heller hindra användningen av mer frekvent använda funktioner. Se avsnitt 
2.3.5 för en mera ingående beskrivning av denna utmaning. 
 
E-post 
Vi anser inte att någon av våra respondenter pekar på att denna utmaning direkt 
påverkar acceptansen av systemets e-postdel. Däremot menar ingen respondent att 
mindre använd funktionalitet (i e-postdelen) negativt påverkar synen på använd-
ningen av mer frekvent använd funktionalitet i systemets e-postdel. 
 
Kalender 
Vi menar att två av våra fem respondenter, Person C och E anger denna utmaning 
som bidragande till varför de inte använder viss av den funktionalitet som syste-
mets kalenderdel tillhandahåller. Vi menar även att Person B anger denna utmaning 
som en bidragande orsak till varför han inte använder kalendern alls. Person B an-
vänder inte kalendern eftersom det i dagsläget inte går att delegera kalendrar an-
vändare sinsemellan över hela landet. Vi menar att detta är ett tydligt exempel på 
det som Grundin (1994b) beskriver, där gruppfunktionalitet (att kunna delegera 
kalendrar) negativt påverkar (eller till och med förhindrar) användandet av funktio-
ner mer avsedda för personligt bruk, i det här fallet funktionen att föra en personlig 
kalender. Person C tror att hans bristande användning av schemaläggnings-
funktionen också den beror på att det inte går att delegerar kalendrar över hela lan-
det. Vi menar att detta tyder på att även en gruppfunktionalitet (att kunna delegerar 
kalendrar) påverkar användningen av annan gruppfunktionalitet (att kunna schema-
lägga möten). Person E menar att han använder kalendern i systemet mindre på 
senare tid då de inte går att synkronisera kalendern med den mobiltelefon som han 
använder. Det tyder på att om synkroniseringsfunktionen i kalendern inte är till-
gänglig så har det en negativ inverkan på användarnas inställning till att använda 
systemets kalenderdel. 
 
Det är dock viktigt att påpeka att båda dessa upplevda brister (att det inte går att 
delegera kalendrar till användare av systemet över hela landet och att det inte går 
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att synkronisera kalendern med de handenheter som finns till förfogande) är som vi 
har varit inne på tidigare, i grunden tekniska utmaningar med att nå användar-
acceptans. Men att dessa utmaningar bl a yttrar sig som den icke-tekniska ut-
maningen med att viss gruppfunktionalitet som inte är tillgänglig negativt påverkar 
hur användarna ser på nyttjandet av all eller viss av den funktionalitet som syste-
mets kalenderdel tillhandahåller. 
 
Att göra 
Vi anser inte att någon av våra respondenter direkt pekar på att denna utmaning 
påverkar acceptansen av systemets att göra-funktionalitet. Ingen av våra respon-
denter verkar tycka att att göra-funktionaliteten inte är tillgänglig eller att den hind-
rar användningen av mer frekvent nyttjade funktioner i systemets övriga delar, det 
är inte heller så att att göra är okänd bland våra respondenter. Vi menar att detta 
tyder på att att göra-funktionaliteten verkligen har vad Grundin (1994b) kallar för 
en icke påträngande tillgänglighet. Det är dock svårt att dra några slutsatser kring 
att göra-funktionaliteten i detta avseende, då det är den funktionalitet i systemet 
som är minst använd bland våra respondenter, bara Person C säger sig använda att 
göra i sitt dagliga arbete. 
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6 SLUTSATSER 
I detta sista kapitel presenterar vid de slutsatser som vi har kunnat dra utifrån ana-
lysen och diskussionen av vårt teoretiska och empiriska material, som vi pre-
senterade i det föregående kapitlet. Presentationen av våra slutsatser kommer att 
leda till att syftet med uppsatsen uppnås. Vi kommer även att diskutera våra slut-
satser och arbetet med uppsatsen i en resultat- och i en metoddiskussion. Avslut-
ningsvis lägger vi fram förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet med denna uppsats är som vi angett i avsnitt 1.3 att den ska ge insikter åt 
organisationer som har infört utökade e-postsystem men som har svårigheter med 
att nå användaracceptans av åtminstone viss av den funktionalitet som sådana sy-
stem tillhandahåller. 
 
De slutsatser som vi har kommit fram till i denna undersökning kommer att pre-
senteras i punktform för respektive av den grundläggande funktionalitet som ut-
ökade e-postsystem tillhandahåller, d v s: e-post; kalender; och att göra. 
 
E-post 

• Denna undersökning pekar på att det inte verkar finnas några problem med 
att nå användaracceptans avseende den grundläggande funktionen som e-
postdelen i ett utökat e-postsystem tillhandahåller, med grundläggande me-
nar vi funktionen för att skapa, skicka, ta emot och sortera e-post-
meddelanden. Inte heller ej på kontoret-funktionen verkar dras med några 
problem med att nå acceptans. 

 
• Denna undersökning pekar dock på att det kan vara svårt att nå användar-

acceptans avseende funktionen för delegering av personlig e-postlåda. Detta 
kan bero på att delegeringsfunktionen inte tar hänsyn till den upplevda 
känsligheten i att lämna ut information som kan finnas i användarnas per-
sonliga e-postlådor. Svårigheterna med att nå användaracceptans av denna 
funktion kan även bero på att användarna endast ser nyttan med att använda 
funktionen i undantagsfall, som t ex under semestertider för att förhindra att 
viktiga jobbrelaterade e-postmeddelanden inte når de personer som då är i 
tjänst. 

 
• Mindre använda funktioner i systemets e-postdel, som i denna undersök-

ning uteslutande var funktionen för delegering av e-post, bör inte negativt 
påverka användarnas inställning till att använda de andra funktionerna i sy-
stemets e-postdel. Delegeringsfunktionen verkar ha en icke påträngande 
tillgänglighet. 

 
Kalender 

• För att nå användaracceptans av kalenderfunktionaliteten i ett utökat e-post-
system pekar denna undersökning på att det bör säkerställas att användarna 
kan synkronisera de handenheter som de har till förfogande med kalendern i 
systemet. Om användarna inte kan göra det finns risken att de upplever att 
det blir för mycket extraarbete med att samtidigt hålla flera kalendrar upp-
daterade och att de av denna anledning väljer att nyttja kalendern i systemet 
i en mindre utsträckning eller inte alls. Detta kan i sin tur negativt påverka 
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inställningen hos andra användare att nyttja kalendern för att schemalägga 
möten. Om för få användare håller sina kalendrar uppdaterade, så innebär 
det extraarbete med att dubbelkolla om tider verkligen är lediga för de an-
vändare som nyttjar funktionen för automatisk schemaläggning. 

 
• För att nå god användaracceptans av kalenderfunktionaliteten pekar denna 

undersökning på att det även bör säkerställas att det inte finns några restrik-
tioner avseende vem som användarna kan delegera sina kalendrar till. Om 
det p g a tekniska begränsningar endast är möjligt att delegera kalendrar till 
vissa användare i systemet, så kan det medföra att det blir omöjligt att nå 
upp till en kritisk massa av användare att delegera till, kalendern upplevs i 
sådana fall som mindre användbar. Detta kan negativt påverka användarnas 
inställning till att nyttja funktionen för automatisk schemaläggning av mö-
ten. Det kan även negativt påverka användarnas inställning till att nyttja ka-
lenderfunktionaliteten överhuvudtaget. 

 
• Denna undersökning pekar på att användaracceptansen av schemalägg-

ningsfunktionen är (som vi var inne på tidigare) beroende av att användarna 
håller sina kalendrar i systemet uppdaterade och anger vilka tider som är le-
diga respektive upptagna. Systemet kan omöjligen ta hänsyn till de under-
förstådda i att tid som är ledig i någons personliga kalender i systemet, inte 
alls behöver vara ledig. 

 
Att göra 

• Denna undersökning pekar på att det kan vara svårt att nå användar-
acceptans av att göra-funktionaliteten. Att göra verkar helt enkelt vara en 
sällan använd funktionalitet i systemet. Inget i vår undersökning tyder på att 
att göra-funktionaliteten negativt påverkar användarnas inställning till att 
nyttja annan funktionalitet i systemet. Att göra-funktionaliteten verkar ha en 
icke påträngande tillgänglighet. 

 
• Hos de användare som nyttjar att göra-funktionaliteten för att skapa att 

göra-uppgifter, pekar denna undersökning på att det kan vara svårt att nå 
användaracceptans avseende funktionen för delegering av att göra-upp-
gifter. Detta kan delvis bero på att funktionen inte tar hänsyn till under-
förstådda sociala faktorer och känsligheten i viss kommunikation, som t ex 
hur uppgifter tilldelas i en arbetsgrupp. 

6.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av denna undersökning pekar på en rad utmaningar med att nå användar-
acceptans av viss av den funktionalitet som utökade e-postsystem tillhandahåller. 
Vissa av dessa utmaningar, som att få igång användningen av funktionen för dele-
gering av personlig e-postlåda och att göra-funktionaliteten tror vi kommer att vara 
svåra att överbrygga, dessa bör istället ses som sällan använda funktioner vilka 
användarna bara i undantagsfall kommer att se som speciellt användbara. 
 
Utmaningarna med att få igång användningen av annan funktionalitet, då främst 
kalenderdelen hos ett utökat e-postsystem, bör gå att överbrygga då vi anser att 
dessa främst beror på tekniska utmaningar som i sin tur leder till en rad icke-tek-
niska utmaningar med att nå användaracceptans. Det finns dock naturligtvis ingen 
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garanti för att inte nya icke-tekniska utmaningar börjar spela in när dessa tekniska 
utmaningar har undanröjts. Sådana icke-tekniska utmaningar kanske bara har dolts 
bakom de tekniska och börjar visa sig först när användarna börjar nyttja funktioner 
som tidigare varit oåtkomliga. 
 
Denna undersökning tar sin utgångspunkt i fem icke-tekniska utmaningar med att 
nå användaracceptans av Grupprogram som har lagts fram av Grundin (1994b). Det 
finns naturligtvis en risk att man förbigår viktiga aspekter i ett teoriområde (d v s 
användaracceptansen av Grupprogram) när man huvudsakligen baserar sina slut-
satser på en bild av vad dessa aspekter är. För att minska denna risk så har vi stude-
rat annan teori inom området, som också finns presenterad i teorikapitlet till-
sammans med Grundins material (se Andriessen, 2003; Cockburn et al, 1995; Kelly 
et al, 2001; Kling, 1991; LePorie, 1999; Mosier et al, 1997; och Monk et al 1996). 
Den teori som vi har funnit stödjer huvudteserna i Grundins resonemang. Vi har 
inte stött på någon teori som direkt tillbakavisar de utmaningar som Grundin har 
ställt upp. Grundin (1994b) är även väl citerad av andra författare inom området, vi 
menar att det också ger en indikation om riktigheten i hans resonemang. Av dessa 
skäl anser vi att Grundins fem icke-tekniska utmaningar utgör en god teoretisk 
grund för våra egna slutsatser. 

6.2 Metoddiskussion 
Vi anser att vi har uppnått syftet med uppsatsen genom den fallstudie som vi har 
genomfört. Vi tycker att arbetet med uppsatsen har gått bra även om det tog längre 
tid än beräknat att fastställa exakt vad vi ville undersöka. Vi menar att detta för-
modligen beror på vår egen bristande erfarenhet av denna typ av undersökande 
arbete. Även kontakten med våra respondenter gick bra och vi upplevde ett genom-
gående positivt bemötande från deras sida. Kvalitén i vår undersökning diskuteras 
mer ingående i avsnitt 3.8. 
 
I den fallstudie som vi har genomfört i denna undersökning så har vi endast tittat på 
en organisation, d v s på ett fall, resultatet av vår fallstudie och de slutsatser som vi 
har kunnat dra måste därför anses vara mer eller mindre specifika för detta fall. Om 
vår fallstudie hade inkluderat fler organisationer som använder utökade e-postsy-
stem så skulle det ha varit möjligt att jämföra om dessa organisationer berörs av 
olika utmaningar med att nå användaracceptans avseende den gruppfunktionalitet 
som utökade e-postsystem tillhandahåller. Detta skulle framför allt ha varit intres-
sant att jämföra mellan organisationer som använder utökade e-postsystem från 
olika leverantörer. 
 
Även då de slutsatser som vi har kommit fram till är specifika för vårt fall, så anser 
vi att de är värda att beakta för alla organisationer som har problem med att nå an-
vändaracceptans av redan införda utökade e-postsystem. Vi anser att våra slutsatser 
speciellt är värda att beakta för organisationer där lösningar baserade på Lotus No-
tes/Domino används. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
I denna uppsats har vi studerat vilken inverkan kända icke-tekniska utmaningar 
med att nå användaracceptans av Grupprogram har på användarnas inställning till 
att nyttja den grundläggande funktionalitet som utökade e-postsystem tillhanda-
håller. Vi anser att det skulle vara intressant att studera om det går att komma förbi 
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dessa utmaningar med att nå användaracceptans av Grupprogram. Både avseende 
utökade e-postsystem och andra typer av Grupprogram. 
 
Vi anser även att det skulle vara intressant att studera hur dessa utmaningar påver-
kar acceptansen av andra typer av Grupprogram, som t ex ärendehanteringssystem 
och dokumenthanteringssystem. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide 
Fråga 1. Berätta lite kort om dig själv, din bakgrund etc. 
 
Fråga 2. Hur skulle du beskriva din datorvana? 
 
Fråga 3. Vad är din nuvarande befattning, berätta kort om dina nuvarande arbetsupp-
gifter, den avdelning eller sektion du jobbar vid, ev andra arbetsgrupper eller projekt 
du jobbar med etc? 
 
Fråga 4. När började du använda FMG? Har du även tidigare använt det system som 
FMG ersatte d v s Netscape Mail? 
 
Fråga 5. Hade du några förväntningar på FMG? Vilka? 
 Fråga 5.1. Om ja: har förväntningarna uppfyllts? 
 
Fråga 6. Hur (väldigt kortfattat) uppfattar du FMG:s roll i ditt arbete? 
 Fråga 6.1. Skiljer sig denna uppfattning mot den du hade av Netscape 
Mail? 
 
Fråga 7. Har du fått någon utbildning i FMG? 

Fråga 7.1. Om ja: behövdes den, var den tillräcklig? 
Fråga 7.2. Om nej: skulle det ha behövts? Varför? 
 

Fråga 9. Vad finns det för hjälp att tillgå om du har problem med FMG? Vad tycker 
du om den?  
 
Fråga 10. Vart vänder du dig i första hand när du har problem med att använda någon 
funktion i FMG? 
 
Fråga 11. Hur skulle du kortfattat beskriva din kompetens avseende hur man använ-
der FMG? Saknar du kompetens kring hur man använder någon funktion? 
 
Fråga 12. Finns det vad du vet någon övergripande policy eller riktlinjer för hur FMG 
ska eller bör användas? 
 Fråga 12.1. Om ja: vad tycker du om den? Följs den? 
 Fråga 12.2. Om nej: skulle det behövas? Varför? 
 
Fråga 13. Finns det inom din avdelning några officiella eller inofficiella normer eller 
riktlinjer för användandet av FMG? 
 Fråga 13.1. Om ja: vad tycker du om dessa? Följs de? 
 Fråga 13.2. Om nej: skulle det behövas? Varför? 
 
Fråga 14. Använder du dig i ditt dagliga arbete av FMG:s funktionalitet för att hante-
ra e-post? 
 
Fråga 15. Hur (övergripande) använder du dig av e-post funktionerna i FMG i ditt 
dagliga arbete? 
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Fråga 16. Vad tycker du om att använda FMG för att hantera e-post? Vad är bra och 
vad är dåligt i programmet? 
 
Fråga 17. Hur tycker du att FMG är rent funktionsmässigt är anpassat för att hantera 
e-post jämfört med det gamla Netscape Mail? 
 
Fråga 18. Om du fick välja, skulle du då återgå till det gamla Netscape Mail för att 
hantera din e-post? Varför/Varför inte? 
  
Fråga 19.  Kan du i FMG delegera din e-post till andra användare och kan andra an-
vändare delegera sin e-post till dig? Om ja gå till fråga 20, om nej gå till fråga 21. 
 
Fråga 20. Brukar du delegera din e-post eller brukar du bli berörd av denna funktion? 

Fråga 20.1. Om ja: vad har det fått för effekter på ditt sätt att arbeta? 
Fråga 20.2. Om nej: varför använder du inte denna funktion, varför tror 
att du att andra inte använder den? 

 
Fråga 21. Finns det en ej på kontoret funktion i FMG så att de som skickar ett e-post 
till dig, automatiskt får ett svar att du t ex är på tjänsteresa? Om ja gå till fråga 22, om 
nej gå till fråga 23. 
 
Fråga 22. Brukar du använda denna funktion? 

Fråga 22.1. Om ja: vad har det fått för effekter på din kommunikation 
med andra och på ditt sätt att arbeta? 

 Fråga 22.2. Om nej: varför använder du inte denna funktion? 
 
Fråga 23. Använder du dig i ditt dagliga arbete av FMG:s kalenderfunktionalitet? Om 
nej gå till fråga 24, om ja gå till fråga 25. 
 
Fråga 24. Varför använder du dig inte av kalendern i FMG? 
 
Fråga 25. Hur använder du dig av kalendern i FMG i ditt dagliga arbete? 
 
Fråga 26. Vad tycker du om att använda kalendern i FMG? Vad är bra och vad är 
dåligt i programmet? Upplever du att funktionerna på ett bra sätt är anpassade för att 
stödja dig i ditt arbete? 
 
Fråga 27. Kan du i FMG delegera din kalender till andra användare och kan andra 
användare delegera sin kalender till dig? Om ja gå till fråga 28, om nej gå till fråga 29. 
 
Fråga 28. Brukar du delegera din kalender eller brukar du bli berörd av denna funk-
tion? 

Fråga 28.1. Om ja: vad har det fått för effekter på ditt sätt att arbeta? 
Fråga 28.2. Om nej: varför använder du inte denna funktion, varför tror 
att du andra inte använder den? 

 
Fråga 29. Finns möjligheten att schemalägga möten med hjälp av kalendern i FMG? 
Om ja gå till fråga 30. 
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Fråga 30. Brukar du eller de personer du jobbar med schemalägga möten med hjälp 
av kalendern i FMG? Om nej gå till fråga 31, om ja gå till fråga 32. 
 
Fråga 31. Varför brukar du inte göra det? Varför tro du att andra inte brukar göra det? 
 
Fråga 32. Har schemaläggning av möten med hjälp av FMG påverkat hur du kom-
municerar  med andra personer inom din avdelning eller inom den lokala organisatio-
nen på något sätt? 

Fråga 32.1. Om ja: vilka effekter har det fått på ditt sätt att arbeta? 
 
Fråga 33. Jämfört med situationen före införandet av FMG, ser du några andra sätt på 
vilket kalendern i FMG har blivit ett stöd för dig i din kommunikation (med andra 
personer) inom din avdelning eller inom den lokala organisationen? Vilka? 

Fråga 33.1. Om ja: vilka effekter har det fått på ditt sätt att arbeta? 
 
Fråga 34. Använder du dig i ditt dagliga arbete av FMG:s att göra-funktionalitet? 
Om nej gå till fråga 35, om ja gå till fråga 36. 
 
Fråga 35. Varför använder du dig inte av att göra i FMG? 
 
Fråga 36. Hur använder du dig av att göra i FMG i ditt dagliga arbete? 
 
Fråga 37. Vad tycker du om att använda att göra i FMG? Vad är bra och vad är dåligt 
i programmet? Upplever du att funktionerna på ett bra sätt är anpassade för att stödja 
dig i ditt arbete? 
 
Fråga 38. Kan ni delegera att göra-listor med varandra på din avdelning eller inom 
den lokala organisationen? Om ja gå till fråga 39. 
 
Fråga 39. Brukar ni delegera att göra-listor med varandra på din avdelning eller inom 
den lokala organisationen? Om nej gå till fråga 40, om ja gå till fråga 41. 
 
Fråga 40. Varför inte? 
 
Fråga 41. Har delegerande av att göra-listor sinsemellan påverkat hur du kommuni-
cerar (med andra personer) inom din avdelning eller inom den lokala organisationen 
på något sätt? 

Fråga 41.1. Om ja: vilka effekter har det fått på ditt sätt att arbeta? 
 
Fråga 42. Jämfört med situationen före införandet av FMG, ser du några andra sätt på 
vilket att göra i FMG har blivit ett stöd för dig i din kommunikation med andra per-
soner inom din avdelning eller inom den lokala organisationen? Vilka? 
 Fråga 42.1. Om ja: vilka effekter har det fått på ditt sätt att arbeta? 
 
Fråga 43. Ser du några andra skillnader på hur du använder datorn som ett stöd för 
din kommunikation både inom din avdelning och inom den lokala organisationen se-
dan införandet av FMG? 
 Fråga 43.1. Om ja: vilka effekter har det fått på ditt sätt att arbeta? 
 
 


