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Abstract
At the company AstraZeneca there is a system, eRoom, used for file-sharing. It was created to 
give a safe, shared workplace on the Internet so spread project groups can work together on 
common projects. This essay is grounded in the fact that several users in Sweden were not sa-
tisfied with the system, its accessability, structure and cognitive aspects. This work will exami-
ne which factors influence user satisfaction in CSCW-systems, using eRoom as an example.

The work is grounded in technomethodology and communication theory and is applied on the 
CSCW domain. The methods used in this work is a major questionnaire, interviews with users 
and the knowledge gained from becoming a member of the user-group.

One of the problems with eRoom is that it is not used for communication and cooperation 
between spread project-groups. It is instead used as an archive and for organizing documents 
by users working in close proximity to each other and therefore having other means of com-
munication and ways of collaboration. This is due to the fact that the system can not commu-
nicate its function to the user in an comprehensible way. The system does not support the user 
of the systems main function. Systems of this type must be better than any already existing 
ways of doing similar work. eRoom is for archiving and document-organization, but not for 
communication and cooperation.
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Sammanfattning
På läkemedelsföretaget AstraZeneca finns ett webb-baserat system för fildelning, eRoom, som 
är tänkt att ge en delad, säker arbetsplats på Internet så att spridda projektgrupper kan genom-
föra gemensamma projekt. Detta examensarbete har sin grund i att flera användare i Sverige 
inte var helt nöjda med systemet, dess tillgänglighet, struktur och kognitiva aspekter. Jag vill, 
med eRoom som en fallstudie, undersöka vad det generellt kan finnas för faktorer som påver-
kar hur nöjda användare är med ett CSCW-system.

Arbetet grundar sig i teknometodologi och kommunikationsteori och tillämpas på domänen 
CSCW-system. De metoder som använts är en större enkätundersökning, intervjuer samt det 
kunskap sprunget ur det författarens medlemskap i gruppen som uppnåtts under arbetets gång.

Ett av de största problemen är att eRoom inte används till kommunikation och samarbete mel-
lan spridda projektgrupper. Istället används det som arkiv och dokumenthanteringssystem av 
personer som befinner sig fysiskt nära varandra och har andra sätt att kommunicera och sam-
arbeta. Detta beror på att systemet inte kan förmedla sin funktion och kommunicera med an-
vändarna på ett bra sätt, vilket gör att systemet inte heller stöder användaren i det som är sy-
stemets grundläggande funktion. System av den här typen måste även vara bättre än befintliga 
sätt att utföra liknande arbetsuppgifter, vilket eRoom är när det gäller dokumenthantering, 
men inte när det gäller kommunikation och samarbete. 
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Förord
För ett par år sedan köpte det multinationella läkemedelsföretaget AstraZeneca in licenser för 
ett system som heter eRoom. eRoom är ett webb-baserat system för samarbete och kommuni-
kation, framförallt genom fildelning. Detta system används bland annat inom Sweden SHE (Sa-
fety, Health och Environment) som är en del av AsraZeneca.

Under Sweden SHE-konferensen 2005 i Bommersvik, kom två diskussionsgrupper med an-
ställda på Sweden SHE fram till att eRoom inte var bra och borde undersökas, helst av en kog-
nitionsvetare. Jane Ahlin, ergonom, deltog i en av dessa grupper och berättade om systemet. 
Hon lade fram förslaget om att undersökningen av systemet skulle ske i form av en magister-
uppsats. Denna magisteruppsats åtog jag mig att skriva. Jane talade då med  Jan Holmgren, ko-
ordinator för eRoom på Sweden SHE som samtyckte till att vara handledare från AstraZenecas 
sida.

Björn Johansson på Institutionen för datavetenskap (IDA) på Linköpings Universitet samtyck-
te till att handleda arbetet från universitets sida, vilket gjorde att jag nu hade två kompetenta 
handledare som kom att hjälpa mig mycket i arbetet. Jag vill rikta ett stort tack till er båda, 
utan er hjälp hade detta examensarbete inte sett ut som det gör idag.

I februari 2006 började arbetet på AstraZeneca, där Jane och Jan presenterade viktiga personer 
inom Sweden SHE, bland annat Gunilla von Arnold Holmer som hjälpt till att examensarbetet 
godkänt hos cheferna. Inom kort fick jag en en arbetsplats på Hälsocenter i Gärtuna och blev 
snabbt en del av arbetet där. Hälsocenter är en del av Sweden SHE och finns på två platser i 
Södertälje, Gärtuna och Snäckviken. Jag vill rikta ett stort tack till alla som arbetar där och 
som uppmuntrat mig och mitt arbete och fått mig att trivas.  Jag vill också tacka hela persona-
len på Sweden SHE som ställt upp och hjälpt mig i och varit engagerade i mitt arbete.

Sist men inte minst vill jag tacka min vän och kurskamrat Niklas Brunberg som har hjälpt mig 
med de mer tekniska aspekterna av arbetet samt varit ovärderligt stöd under arbetets gång.
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1. Inledning
AstraZeneca använder ett webbaserat fildelningssystem som heter eRoom skapat av företaget 
Documentum. Avdelningen Sweden SHE (Safety, Health and Environment) använder ett 
eRoom som kallas Sweden SHE eRoom (hädanefter ”eRoom”). Det är ett internt system som 
är tänkt att ge en delad, säker arbetsplats på webben så att spridda arbets- och projektgrupper 
kan utföra sitt arbete. Arbets- och projektgrupper ska kunna diskutera idéer, dela information 
och fatta beslut på eRoom (eRoom 7 Help, hämtat 060201).

Under Sweden SHE-konferensen 2005 i Bommersvik, 6-7 september kom två diskussionsgrup-
per med anställda på Sweden SHE fram till att systemet inte var bra och att det borde utvärde-
ras. Den ena gruppen tyckte att systemet hade dålig tillgänglighet, “dålig kognition”, samt sak-
nade sökmotor. De tyckte även att det var svårt att hitta alla rutiner och de var tvungna att 
prova många gånger innan de kom rätt, samt skrev att ”Saker ligger på flera ställen” (Ahlin et al 
2005 -09-09). Som åtgärd föreslog de att en student från kognitionsvetenskapliga programmet 
skulle få se över systemet i ett examensarbete. Förslaget lades upp på Sweden SHE eRoom 
2005-09-09. 

Förslagen slogs ihop och efter ett möte med Jan Holmgren, koordinator för Sweden SHE 
eRoom, Gunilla von Arnold Holmer och Jane Ahlin, som varit med och tagit fram det första 
förslaget; beslutades det att jag skulle åta mig att undersöka vad som gör användare mindre 
nöjda med CSCW-system, som till exempel eRoom. Detta genom ett examensarbete på 20 p. 
Examensarbetet är dessutom en del i en övergripande kvalitetssäkring som genomförs inom 
SHE Organisationen (Sweden SHE Enhetsmöte, 2006-03-15).

1.1. Problemformulering
Genom att använda eRoom som en fallstudie av CSCW (Computer Supported Collaborative 
Work) system vill jag undersöka vad det kan finnas för faktorer som påverkar hur nöjda använ-
dare är med ett CSCW-system. En viktig del av arbetet är att hitta en lösning där systemet an-
vänds på ett sätt som är fördelaktigt både för den enskilda användaren och för AstraZeneca 
som organisation. Därför kommer jag även att ge förslag på förbättringar utifrån de resultat jag 
får in.

Till följd av detta blir rapportens övergripande fråga:

• Vad finns det för faktorer som påverkar om användare av ett CSCW-system känner sig nöjda/
missnöjda med systemet? I detta fall är eRoom systemet som undersöks, med förhoppningen 
att kunna dra generella slutsatser kring andra system av samma typ som eRoom.

För att få reda på detta kommer arbetsprocessen därför bli att:

• undersöka om det finns skillnader mellan den tänkta användningen och den faktiska använd-
ningen av systemet, samt att försöka utröna vilka bakomliggande faktorer som bidrar till så-
dana skillnader.

Det är sagt från ledningen att alla inom Sweden SHE ska använda Sweden SHE eRoom. Det 
finns trots detta finnas stora skillnader i hur ofta och till vad olika personer använder systemet. 
Att hitta dessa skillnader är ett steg på vägen till att hitta ett svar på den övergripande frågan. 
De nämnda problemområdena kommer få en central roll i arbetet, men även andra faktorer 
kommer att beaktas, framförallt sådana som visar sig under arbetets gång genom samtal med 
användare och liknande.
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1.2. Metodsammanfattning
Arbetet inleddes med en litteraturstudie inom de för studien relevanta områdena. Att en stor 
och viktig del av arbetet utfördes på plats på AstraZeneca i Södertälje, gav djupare kunskap om 
systemet och dess användare. Mycket av kunskapen kommer ur informella samtal med använ-
dare, som skedde under former där direkt dokumentering inte var möjlig eller önskvärd.

Det formella tillvägagångssättet för att inhämta information om systemet var en inledande en-
kätundersökning med 114 användare. Enkäten hade till syfte att identifiera centrala frågor, vilka 
sedan blev fokus för det påföljande arbetet. Enkäterna följdes därefter upp med intervjuer och 
kortare användarstudier med sex användare, i syfte att nå en djupare förståelse för användning-
en av systemet och användarnas arbetssituation. 

För att få ett bra svar på varför användarna är missnöjda med systemet, måste problemet ses ur 
flera nivåer, både socialt, organisatoriskt och tekniskt. För att undvika att fokusera för mycket 
på en nivå användes flera flera sammanhängande teoretiska inriktningar. Metodologiskt an-
vänds främst teknometodologi (Button och Dourish, 1996), som är en hybriddisciplin sprungen 
ur etnometodologi (Garfinkel, 2002, Coulon, 1995) och CSCW (Grudin, 1988). Etnometodologi 
är ”the (study of) the ordinary methods that ordinary people use to realize their ordinary ac-
tion” (Coulon, 1995). I samband med detta används distribuerad kognition (Hollan et al, 2000) 
för att få ett tydligare fokus på interaktion mellan människa och teknik.

Den fokus på helheten som distribuerad kognition har och etnometodologins fokus på det 
specifika underlättar att se problemet ur flera synvinklar. Samtidigt har de två teoribildningar 
det gemensamt att de sätter människan i centrum för studierna.

1.3. Källor och källkritik
Arbetets viktigaste källor har varit Clark (1996) och Clark och Brennan (1991) när det gäller 
kommunikationsteori och Lee och Varey (1999) om kommunikation via datorer. När det gäller 
organisationsteori har främst Chisalita et al (2005) använts. Hollan et al (2000) och Perkins 
(1993) är de källor som främst använts inom området distribuerad kognition. Inom CSCW har 
främst Grudin (1988), Rogers (1994) och Schmidt och Bannon (1992) använts som källor. Hug-
hes et al (1994)  och Coulon (1995) är de viktigaste källorna inom etnometodologi. 

Samtliga källor är publicerade artiklar eller böcker, utom de från AstraZenecas interna webbsi-
dor, Documentums hemsida och eRooms hjälpavsnitt. Alla artiklar och böcker har valts ut för 
sin relevans för arbetet inom sitt forskningsområde. Befintlig kritik av litteraturen har beaktats  
innan artiklarna valts ut för arbetet, exempelvis Salomon (1993).

1.4. Struktur
Rapporten inleds med arbetets teoretiska bakgrund, som avslutas med en kort beskrivning av 
eRoom. Detta följs av metodteori och en beskrivning av den metod som använts i arbetet. 
Därpå följer de resultat som arbetet gett. En diskussion av resultatet och de slutsatser som kan 
dras av dessa följer. Rapporten avslutas med förslag till fortsatt forskning inom området, samt 
referenser och bilagor.
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2. Bakgrund och teorier 
Här följer den teoretiska bakgrund som har använts i arbetet.

2.1. Kommunikation
Kommunikation är eRooms grundläggande funktion. Kommunikation mellan användare via 
systemet är lika viktigt som hur användare kommunicerar med själva systemet. För att veta om 
kommunikationen fungerar, både mellan användare via eRoom och mellan användaren och 
eRoom, krävs det att vi först vet vad kommunikation är och hur det fungerar. Först mellan 
människor, därefter mellan människor via teknik och sist men inte minst mellan människan 
och tekniken.

2.1.1. Kommunikation i olika medium
Enligt Fiske (1990) finns det två skolor inom studiet av kommunikation. I den första ses kom-
munikation som “överföring av meddelanden” (Fiske, 1990, s 12) och den andra behandlar 
“kommunikation som skapande och utbyte av betydelser” (Ibid.). Att se kommunikation som 
uppdelat mellan kodare och avkodare eller talare och lyssnare, har fått hård kritik, bland annat 
från Clark (1996). Clark argumenterar för att “speaking and listening are not independent of 
each other” (s 20). Han anser att både talande och lyssnande är deltagande handlingar (partici-
patory actions). En deltagande handling är en individuell handling som endast kan utföras som 
en del i en koordinerad handling. Alla som deltar måste samordna sina individuella processer 
för att skapa en helhet, till exempel en konversation. En koordinerad handling är alltså byggd 
av deltagande handlingar, vilket leder till att språket i sig självt är en koordinerad handling. När 
människor på detta sätt koordinerar sina handlingar förutses och avses vissa effekter. Men även 
andra effekter än de väntade kan uppstå. Dessa kallar Clark (1996) emergent products.

Clark anser att konversation, ansikte mot ansikte, är den grundläggande miljön för kommuni-
kation. Clark skriver även om begreppet common ground, som är den “great mass of knowled-
ge, beliefs, and suppositions they believe they share” (Clark, 1996, s 12). Denna gemensamma 
kunskapsgrund kan vara enorm. Clark och Brennan (1991) skriver att eftersom förståelse aldrig 
kan vara perfekt, försöker deltagarna istället nå ett grounding criterion. Detta innebär att alla 
som deltar i konversationen tror att alla andra deltagare har förstått vad talaren menade till-
räckligt bra för att konversationen ska kunna fortsätta. Grounding är alltså en kollektiv process i 
vilken deltagarna försöker nå en gemensam förståelse (Clark och Brennan, 1991).

Ju mindre kontroll deltagarna har över formulering, timing och betydelse hos sina handlingar 
desto mer specialiserade tekniker krävs det (Clark, 1996). Clark skriver vidare att något som 
också är viktigt är vem som talar och vem som talas till. I konversation är detta ofta inte svårt 
att urskilja, men i skriven kommunikation kan det vara svårare att veta.

När vi talar strävar vi efter det som Clark och Brennan (1991) kallar the principle of least co#abora-
tive effort. Enligt denna princip bör människor försöka nå en gemensam förståelse med så liten 
gemensam ansträngning som möjligt, för att få ett samtal att flyta så effektivt som möjligt. 
Clark och Brennan (1991) förutsäger att människor “should ground with those techniques avai-
lable in a medium that lead to the least collaborative effort” (s. 140). Olika typer av medier be-
gränsar kommunikationen på olika sätt. Clark och Brennan (1991) skriver när ett medium har 
en eller flera av dessa begränsningar måste människor använda alternativa grounding-tekniker. 
Begränsningar i ett medium kan leda till ökad ansträngning för talare och lyssnare. Clark och 
Brennan (1991) tar upp elva typer av ansträngningar:
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• Formulering- Det är ansträngande för talaren att formulera meddelandet.
• Produktion- Det är ansträngande för talaren att producera meddelandet. Det kräver till ex-

empel mer av de flesta av oss att skriva på tangentbord än att prata.
• Mottagning - Det är ansträngande att lyssna och läsa, samt att vänta på att talaren ska produ-

cera meddelandet.
• Förståelse - Det är mer ansträngande för människor att förstå vissa ord, konstruktioner och 

koncept än andra. Dessutom är det svårare att förstå när kontextuell information saknas, till 
exempel vid e-postande.

• Öppning av ny diskurs - Ansträngningen för att öppna upp en ny diskurs. Kostnaden att få B 
att upptäcka att A har producerat ett meddelande och acceptera att det berör B. Denna an-
strängning är låg för konversation och hög för tillexempel e-post.

• Försening - Försening av ett meddelande för att tänka igenom och formulera det, är an-
strängande. Problemen som förseningar kan leda till är stora i konversation, men obefintliga 
för tillexempel e-post.

• Asynkronitet - I medier där personerna som konverserar inte befinner sig på samma plats 
samtidigt, inte kan se eller höra varandra och där meddelandena är fördröjda går det inte att 
passa in svaren till den som talar, så som vi gör i konversation där samtliga dessa förutsätt-
ningar finns. I asynkron kommunikation finns denna möjlighet inte alls.

• Talarbyte - I konversation byter vi talare hela tiden. I medier som har få signaler för turbyte 
är ansträngningen högre. I e-post är ansträngningen för att byta “talare” hög.

• Reparation - Att reparera fel är relativt enkelt i konversation och sker hela tiden. I medium 
som inte är samtidiga kan reparationer bli mycket ansträngande. Det är alltid mindre an-
strängande att själv initiera en reparation än att låta någon annan göra det. Därför kan det 
vara värt att spendera lite extra tid på att läsa igenom ett e-postmeddelande innan det sänds. 
Om fel uppstår kan det vara lättare att rätta till felet genom ett annat medium till exempel 
konversation.

Dessa typer av ansträngning finns i alla typer av kommunikation och i alla typer av medium. 
Det som skiljer är hur stora ansträngningarna är och hur mycket energi som måste läggas ner.

2.2. Organisationskultur
Att ett system kan kommunicera med användaren och förmedla sin funktion räcker inte alltid 
för att systemet ska bli uppskattat och använt. Organisationens kultur har en stor påverkan på 
hur nya system tas emot och används i organisationen. Kulturen kan variera mellan grupper i 
organisationen. Samtidigt kan nya system påverka kulturen i en organisation. För att kunna se 
och förstå hur olika avdelningars kultur på AstraZeneca kan ha påverkat hur nöjda medarbe-
tarna är med eRoom behöver vi först veta mer om organisationskultur, vad det är och på vilka 
sätt det kan påverka tillfredsställelse och kommunikation via ett nytt system.

2.2.1. Vad är organisationskultur?
Kommunikation via teknik skiljer sig från konversation inte endast genom skillnader i an-
strängning och grounding-tekniker, utan även i hur det påverkar kommunikationsmönster, som  
till exempel val av media och kulturella aspekter av arbete (Lee och Varey, 1999). Vad som me-
nas med kultur skiljer sig åt i olika definitioner. Enligt Lee och Varey är det generellt accepterat 
att kultur är ett gemensamt sätt att leva och arbeta på arbetsplatser. Chisalita et al (2005) skri-
ver att kultur representerar de praktiker, föreställningar och värderingar, meningar och symbo-
ler som människor utvecklar, delar och lär sig som del av en grupp eller ett samhälle. Kultur 
kan ses som en referensram som påverkar vårt sätt att tänka, uppfatta världen, tolka världen 
och vårt sociala uppförande (Chisalita et al, 2005).  Hollan et al (2000) menar att studiet av 
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kognition inte är möjligt att separera ifrån studiet av kultur, eftersom kultur bildas ur de aktivi-
teter som människor gör i historiska kontexter när mentala, materiella och sociala strukturer 
interagerar, samtidigt som kulturen i form av en historia av materiella artefakter och sociala 
praktiker formar kognitiva processer. Lee och Varey (1999) tar upp tre nivåer av organisations-
kultur, enligt Schein (1990):

• Den djupaste nivån består av antaganden som medlemmarna i organisationen har utan sin 
vetskap.

• Nivån i mitten består av de värden och föreställningar som medlemmarna i organisationen 
har, dessa kan formuleras i normativa uttalanden.

• Den högsta nivån är organisationens symboler och artefakter, rutiner och praktiker.
Det finns enligt Chisalita et al (2005) tre angreppssätt till organisationskultur och hur det ska 
studeras. Det första angreppssättet kallas the integration perspective (s. 102) och anser att alla 
medlemmar i en organisation är del av samma kultur. Den andra kallar Chisalita et al (2005, s 
102) för the differentiation or subculture perspective och den ser organisationskultur som samman-
satt av olika subkulturer, som finns i samma organisation och interagerar med varandra. Den 
sista kallas the &agmentation perspective och anser att kulturer hela tiden förändras och utvecklas 
och därför är fokus för analysen av de konflikter och olikheter som finns i organisationen.

En subkultur är individer som har utvecklat en gemensam identitet och en känsla av solidaritet 
- de ser sig själva som en grupp (Chisalita et al, 2005). Individer kan vara medlemmar i flera 
subkulturer. Det finns flera typer av subkulturer, till exempel:

• Yrkesmässiga/professionella  subkulturer som utvecklar en delad förståelse genom att ha 
samma yrke, till exempel läkare.

• Informella grupper, till exempel vänner, gäng eller sammanslutningar.
• Formella grupper relaterar till grupper inom teknikanvändning, arbetsordning och departe-

ment eller hierarkiska skillnader.
• Lokal kultur beror på geografisk placering.
Dessa subkulturer kan påverka och överlappa varandra och hela företagets kultur. Flera yrkes-
mässiga subkulturer kan finnas inom en organisation. Språk och värderingar har visat sig vara 
mycket viktiga delar i en kultur (Chisalita et al, 2005).

I detta arbete används framförallt the differentiation or subculture perspective (Chisalita et al, 2005) 
eftersom det var lämpligast då AstraZeneca och Sweden SHE består av tydliga tydliga avdel-
ningar, ofta avdelade efter arbetsområden. Dessa avdelningar bildar subkulturer som följer de 
mönster Chisalita nämner ovan. Inom avdelningarna finns sedan ytterligare subkulturer, som 
yrkesgrupper, arbetsgrupper och grupper av vänner.

2.2.2. Organisationskultur, kommunikation och teknik
Lee och Varey (1999) tar upp en viktig aspekt av användande av informations- och kommunika-
tionssystem. Vissa system misslyckas, trots att det är utmärkta i teknisk bemärkelse, eftersom 
de människor som ska använda dem inte tycker om dem. En del av anledningarna till detta är 
kulturella. Därför är det viktigt att försöka känna igen de effekter ett nytt system kan få i en 
företagskultur. Fundamentala och ibland subtila sociala processer påverkar hur ett CSCW-
system tas emot och används (Kling, 1991). Chisalita et al, (2005) skriver att organisationskultu-
ren är en av de viktigaste faktorerna som påverkar införande och användande av ny teknik. In-
om en organisation finns ofta subkulturer. Skillnaden i vad subkulturerna tycker om och hur de 
använder teknologi kan ge upphov till problem vid teknologianvändande och kommunikation 
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mellan grupperna (Chisalita et al, 2005). Olika subkulturer kan tolka teknik på olika sätt, vilket 
kan leda till problem med samarbete mellan subkulturerna inom organisationen. Vid kommu-
nikation och kunskapsutbyte över subkulturer i en organisation bör även mycket uppmärk-
samhet ligga på att hitta lösningar som kan överbrygga skillnader i till exempel yrkesjargong 
och nationella språk (Chisalita et al, 2005).

Lee och Varey (1999) skriver att ett nytt system kan påverka hur och var datorer och annan 
teknisk utrustning finns och därmed skapa nya mönster för interaktion mellan människor på 
en arbetsplats, till exempel genom att tillåta dem att arbeta på andra platser och samarbeta 
över stora avstånd. IT är den största anledningen till förändring i kontorsarbete (Lee och Varey, 
1999). Detta såg Grudin redan 1988 och han ger en förklaring till detta fenomen. En organisa-
tion som köper in ett nytt system investerar mycket i det och är därför villiga att förändra or-
ganisationen för att få det att fungera; utbilda, flytta och avskeda anställda efter behov. På 
grund av den höga kostnaden för en omorganisation görs detta dock inte för varje applikation 
som köps in till systemet. Grudin (1988) skriver att “the organisation may adopt to the computer sy-
stem, but an application program must adopt to the organization” (s. 87, kursivering i original).

Chisalita et al (2005) sammanfattar resultaten från studier på relationen mellan organisations-
kultur och teknik. De kommer fram till att organisationskultur:

• Påverkar hur nöjda användare är
• Påverkar användarnas motstånd mot ny teknik
• Bestämmer olika tolkningar av av aktiviteten och teknologin som resulterar i olika sätt att 

använda tekniken
• Bestämmer specifika problem när samma teknik implementeras i olika organisationer.
En kritik mot dagens forskning inom kommunikation via datorer kommer ifrån Ruby (1996, ur 
Lee och Varey 1999) och går ut på att “most of the work fails to consider the context into 
which CMC [Computer-mediated Communication] is introduced”. Dessutom sker en stor del 
av arbetet i laboratorieliknande experiment, med ett medium i taget och studenter som test-
personer. Slutligen, skriver Lee och Varey (1999) så har få undersökt effekterna av kommunika-
tion via datorer på en organisatorisk nivå. Ny teknik som införs påverkar inte endast ekono-
miska och tekniska faktorer utan även sociala och kulturella sådana (Lee och Varey, 1999). Tek-
nik existerar inte separat från andra element i en organisation, utan interagerar med organisa-
tionens alla delar.

2.3. Distribuerad kognition
I ett system som eRoom, med flera hundra användare, räcker det inte att se på hur enskilda 
användare använder systemet vid sin personliga dator. Det en användare gör i systemet påver-
kar andra som arbetar i det på olika sätt. eRoom som ett kognitivt system sträcker sig ut i ett 
komplext nätverk och består av själva gränssnittet, databaserna, informationen i dem, alla an-
vändare etc. Det är här distribuerad kognition kommer in i bilden. Distribuerad kognition tar 
steget från människa-maskin interaktion till att se till hela det komplexa kognitiva system som 
ett fleranvändarsystem som eRoom är.

2.3.1. Vad är distribuerad kognition?
Distribuerad kognition flyttar gränsen för vad som är kognition ut från den enskilda individen 
till att omfatta interaktion mellan människor och resurser och material i omgivningen (Hollan 
et al, 2000). Fokus ligger på hela miljöer, vad vi verkligen gör i dem och hur vi koordinerar vår 
aktivitet i dem (Ibid.). Den centrala enheten för analys är det funktionella systemet, vilket hu-
vudsakligen är en samling av individer och artefakter och deras relationer till varandra i en spe-
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cifik arbetssituation (Rogers och Ellis, 1994). Ett generellt antagande hos distribuerad kogni-
tion är att funktionella system som består av mer än en individ har kognitiva egenskaper som 
skiljer sig från de individer som är en del av systemet (Rogers och Ellis, 1994).

Det är människan och omgivningen som en enhet som är intressant, inte endast människan. 
Perkins (1993) formulerar det som att omgivningen - de närmaste fysiska och sociala resurserna 
utanför personen - deltar i kognitionen, inte endast som en källa för input och output utan som 
en vehicle of thought. Det som har lärts finns kvar inte endast i huvudet utan även i hur omgiv-
ningen är ordnad (Perkins, 1993). Det som är intressant är funktion - hur åtkomsten till infor-
mationen ser ut - inte plats, alltså på vilken sida om skallen informationen finns (Perkins, 1993). 
Perkins skriver att det går att se personen-plus-omgivningen som ett kunskapsbehandlande sy-
stem. Han tar upp fyra karaktäristiska sätt att komma åt information som finns hos ett sådant 
system:

• Kunskap - Vilken typ av kunskap finns tillgänglig i systemet? Han inkluderar här både dekla-
rativ och procedurell kunskap, fakta, strategier och rutinmässiga färdigheter vilket gör detta 
till kunskap i dess bredaste bemärkelse.

• Representation - Hur representeras kunskapen? Är kunskapen representerad på ett sätt som 
gör att den är lätt att komma åt, transportera i systemet och dokumentera? 

• Informationshämtning - Hur lätt och effektivt kan ett system hitta kunskapsrepresentatio-
nen ifråga?

• Konstruktion - berör systemets kapacitet att samla ihop delar av kunskap till nya kunskaps-
strukturer.

I de flesta vardagliga situationen finner vi enorma fysiska hjälpsystem för kognition (Perkins, 
1993). Dessa hjälper oss att hitta den kunskap vi behöver, ger åtkomliga representationer och 
effektiva åtkomstvägar. Hollan et al (2000) anser att den materiella världen ger oss möjlighet 
att omorganisera det fördelade kognitiva systemet för att använda andra interna eller externa 
processer. När detta appliceras på mänsklig aktivitet får vi enligt Hollan et al (2000) tre sorters 
fördelning av kognition:

• Kognitiva processer kan vara fördelade mellan medlemmar av en social grupp.
• Kognitiva processer kan involvera koordination mellan interna och externa strukturer.
• Processer kan vara fördelade över tid på ett sådant sätt att produkterna av tidigare händelser 

kan förändra naturen hos senare händelser.
När varken individen eller omgivningen eller de två tillsammans stödjer en effektiv exekutiv 
funktion kan det uppstå problem vid inlärning och tänkande. Hollan et al (2000) skriver att 
när det gäller design av arbetsplatser är arbetsmaterialet element i det kognitiva systemet. Ma-
terial som har en god design blir integrerade i det som personer tänker, ser och kontrollerar, de 
blir en del av det distribuerade systemet av kognitiv kontroll. Systemdesign bör beakta de sätt 
som aktörerna kan uppnå koordination med det aktiva arbetsmaterialets dynamiska beteende. 
Arbetsmaterial, till exempel ett datasystem, är en del av arbetsplatser och medför i sig självt 
viktiga förändringar i den distribuerade kognitiva miljön.

Rum är en resurs som måste hanteras, liksom tid, minne och energi. När rummet utnyttjas på 
ett bra sätt minskar tids- och minneskraven hos uppgifterna medan pålitligheten, utförandet 
och antalet uppgifter vi klarar av ökar (Hollan et al, 2000). Marsden (2003) skriver att värdet av 
visualisering när filsystem presenteras för ovana användare inte kan överdrivas. Oavsett vilket 
system som används föredrar en majoritet av användarna att leta efter filer visuellt (något som 
oftast tar längre tid) än att försöka komma ihåg namnet på filen, vilket gör att sökfunktioner 
oftast används som en sista utväg (Marsden, 2003). 
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Hur användare hanterar ikoner, objekt och de sammanhängande mönster, strukturer och egen-
skaper som uppstår i ett komplext system är inte av underordnad betydelse för deras kognition; 
det är en del av deras tänkande, en del av den distribuerade processen att uppnå kognitiva mål 
(Hollan et al, 2000). I gränssnitt med direkt hantering är det viktigt att meningsfulla handling-
ar i gränssnittet har meningsfulla motsvarigheter i systemet. När vi drar en filikon mellan två 
foldrar ska vi inte tro att vi endast flyttar ikonen utan hela filen med allt sitt innehåll. Det finns 
dock gränser för hur väl en representation kan likna det den representerar. Det finns många 
handlingar som inte har någon meningsfull korrelation när vi beaktar referenten. Att flytta iko-
ner på skrivbordet, till exempel, betyder inte att vi flyttar på det ikonerna representerar på 
hårddisken. Distribuerad kognition identifierar detta som en viktig klass av händelser, nämli-
gen de där människor manipulerar egenskaper hos en representation för att få in information 
som inte härleder till och inte handlar om det som representationen representerar (Hollan et 
al, 2000). Eftersom användarna manipulerar ikoner i vad Hollan et al (2000. s. 186) kallar icon 
space är det möjligt att utnyttja sättet de visas på för att underlätta de aktiviteter som ska utfö-
ras.

Enligt Rogers och Ellis (1994) är målet för distribuerad kognition att bidra till förbättringar av 
systemdesign och -implementation. Detta innebär att vara på plats på arbetsplatsen för att 
fastställa och analysera problemen med existerande teknologi och arbetsmetoder och sedan ge 
rekommendationer för vad som behöver förändras för att bättre stödja och förbättra samarbete 
och koordination hos arbetet. Enligt Rogers och Ellis (1994) ligger användbarheten hos distri-
buerad kognition främst i att analysera hur nya system kan passa in i eller rubba befintliga ar-
betspraktiker. En viktig följd av de empiriska studier som utförs inom distribuerad kognition är 
hur införande av ny teknik förändrar befintliga arbetspraktiker.

Salomon (1993) kritiserar dock teorin om distribuerad kognition, eftersom den tar för lite hän-
syn till individen. Den framhäver en del av världen på bekostnad av andra delar. Även om det 
självklart är så att många mänskliga handlingar är socialt och teknologiskt distribuerade så är 
det “[...] undeniable that not all cognition, regardless of their inherent nature, are distributed 
all the time, by all individuals” (Salomon, 1993, s.113). Han anser att det sätt varpå distribuerad 
kognition beskrivs gör att den lutar åt situational determinism (Salomon, 1993, s. 133) och att en 
teori som helt utelämnar individen är ofullkomlig. Salomon anser att mer hänsyn måste tas till 
individen, bland annat eftersom det kan finnas klasser av kognition som inte kan distribueras. 
Salomon föreslår ett ömsesidigt eller växelverkande förhållande mellan individens kognition 
och aktiviteter där distribuerade kognition är möjlig, där varje del som interagerar behåller sin 
identitet samtidigt som den ömsesidigt påverkar, till och med definierar, andra.

2.4. CSCW-system
Samarbete utgör grunden för en stor del av det arbete som sker i organisationer idag. Att förstå 
hur samarbetet fungerar är en oumbärlig grundpelare i design av datasystem som ska stödja 
samarbete på arbetsplatser. Computer-Supported Cooperative Work eller CSCW kan definie-
ras som “the endeavour to understand the nature and characteristics of cooperative work as a 
foundation to designing adequate computer-based technologies” (Schmidt och Bannon, 1989, 
se Schmidt och Bannon, 1992, s. 9). Målet med CSCW är att med hjälp av datorer stödja arbe-
te, då framförallt kooperativt arbete (Schmidt och Bannon, 1992). eRoom är ett system som ska 
stödja samarbete och kommunikation inom AstraZeneca och CSCW kan ge oss en möjlighet 
att förstå hur samarbete sker i systemet.

Det faktum att ett flertal individer, på olika arbetsplatser och situationer, med olika ansvar och 
perspektiv, interagerar och är ömsesidigt beroende av varandras arbete har viktiga implikatio-
ner för design av datasystem som ska hjälpa dem i deras samarbete (Schmidt och Bannon, 
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1992). Detta gör att det för att CSCW-system ska fungera krävs en större förståelse användar-
nas situation (Rogers, 1994). Termen computer-support verkar tyda på en förpliktelse att foku-
sera på de verkliga behov och krav användarna som arbetar i systemet har. Även om ett nytt 
system för kommunikation och interaktion nödvändigtvis förändrar arbetssättet (Schmidt och 
Bannon, 1992, se även Button och Dourish, 1996) så går det ändå att urskilja en speciell typ av 
mänskligt arbete som är kooperativt arbete och vars fundamentala karaktäristiska drag inte 
kommer att förändras av någon form av teknologi. Kooperativt arbete definieras av Marx (se 
Schmidt och Bannon, 1992, s. 13) som: “multiple individuals working together in a conscious 
way in the same production process or in different but connected production processes”. Vad 
som är viktigt här ät uppfattningen att det finns ett ömsesidigt beroende i arbetet.

En kooperativ grupp har många likheter med vad Chisalita et al (2005) kallar en subkultur. Det 
kan exempelvis vara ett team som samlas för att lösa en specifik uppgift i en organisation 
(Schmidt och Bannon, 1992). Vilka som är medlemmar i en grupp är inte statiskt och är ofta 
överlappande, på så sätt att en person kan vara medlem i flera grupper samtidigt.

Kooperativt arbete är distribuerat fysiskt i tid och rum. Det är också distribuerat logiskt, på så 
sätt att medlemmarna i gruppen är semi-autonoma och har kontroll över olika delar av arbetet. 
Kooperativt arbete är inte nödvändigtvis att föredra framför individuellt arbete, inte heller är 
det sämre än individuellt arbete. Samarbete uppstår ofta som svar på omgivningens krav. 

Datorstöd till kooperativt arbete bör ha som mål att stödja självorganiserande grupper istället 
för att störa samarbetet genom att datorisera formella procedurer (Schmidt och Bannon, 1992). 
Dåligt designade system begränsar användarens roll i arbetsflödet och återinför en Tayloristisk 
approach i moderna elektroniska arbetsplatser (Sikorski, 2006). Ett system som hindrar viktigt 
arbete - antingen medvetet eller genom okunskap - kan leda till försämrad effektivitet, öka an-
vändarnas missnöje, minska deras självständighet och öka stressen och därmed öka riskerna för 
hälsoproblem. Å andra sidan kan system som är väl designade öka produktiviteten, göra använ-
darna mer nöjda med sitt arbete och ge alla som arbetar en bättre överblick av vad som händer 
i organisationen (Kuhn, 1996).

Enligt ISO 9241 (standarden för användbarhet enligt International Organization for Standardi-
zation) mäts användbarheten “by efficiency, effectiveness and user satisfaction as percieved by 
the user in specific context of use” (Sikorski, 2006, s 2). Användbarheten påverkas enligt Sikor-
ski (Ibid.) framförallt av tre delar hos systemet: innehåll, funktion och företagets märke (eng. 
branding). Innehållet måste anpassas till användarnas uppgifter och behov och de funktioner 
som finns måste stödja användarnas uppgifter. Det är enligt Sikorski (2006) viktigt att:

• det finns komplett information i systemet. Användarna ska inte behöva använda andra sy-
stem,

• systemet har en professionell look and feel och att inga kritiska fel uppstår,
• det endast finns trovärdig information, daterad och signerad samt
• det finns effektiva sökverktyg.
Användares negativa upplevelse av system leder till minskad tillit till systemet, gör användare 
besvikna, frustrerade och ovilliga att stärka banden med företaget (Sikorski, 2006). System av 
vad jag uppfattar som eRooms typ kan enligt Sikorski (Ibid.) föra med sig ökad integrering av 
företagets personal som befinner sig på olika platser, om passande kommunikationsverktyg 
finns och företagskulturen uppmanar till elektronisk kommunikation.

Det är dock viktigt att komma ihåg att samarbete inte uppstår genom att en grupp ges tillgång 
till ett delat informationsrum, till exempel en databas (Schmidt och Bannon, 1992). Det krävs 
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aktivt arbete av medlemmarna för att komma fram till en gemensam tolkning av objekten i da-
tabasen. En delad databas är inte automatiskt ett delat informationsrum.

Objekt i en databas uppfattas och tolkas på olika semantiska nivåer. De kan manipuleras som 
objekt i sig, men oftare ses och manipuleras de som bärare av representationer. Det som är vik-
tigt här är skillnaden mellan den materiella bäraren av information – objektet i sig – och dess 
mening. Den materiella representationen av informationen, till exempel ett dokument, finns 
som ett objektivt fenomen i det gemensamma utrymmet och kan manipuleras som en artefakt. 
Semantiken hos objektet finns ”put crudely, ’in the mind’ of the beholder” (Schmidt och Ban-
non, 1992, s 27). Så ett gemensamt informationsutrymme innehåller både de artefakter som är 
tillgängliga för alla i den samarbetande gruppen liksom den mening som medlemmarna ger des-
sa objekt. När det gäller objekten i sig är de ofta inte problematiska att dela, det som kan ge 
problem är att medlemmarna gemensamt måste skapa ett delat informationsrum som går utan-
för deras individuella informationsrum. De måste, med Clarks (1996) ord aktivt skapa en ge-
mensam kunskapsgrund att bygga samarbetet på.

eRoom är ett hierarkiskt filsystem. Denna typ av filsystem är en barriär för alla utom de mest 
vana användarna (Marsden, 2003). Marsden skriver vidare att datorer idag ofta används av per-
soner som inte är bekanta med hierarkiska filsystem och inte vet hur de ska hantera så stora 
mängder data. Även om det finns flera sökverktyg tillgängliga, så har det blivit svårare att ef-
fektivt använda den enorma mängd information som är tillgänglig idag (Gopal och Manber, 
1999). Ett annat problem med denna typ av filsystem är att dokument ofta behöver klassifice-
ras på flera olika sätt, samt att mappar inte endast används till att organisera dokument, utan 
även till att dela dokument (Marsden, 2003). Hierarkiska filsystem är ideala för arkivering, men 
studier (se t. ex. Barreu, 1995, enligt Marsden, 2003) har visat att de flesta användare sällan ar-
kiverar dokument. eRoom ska, enligt AstraZenecas inköpspolicy, inte användas som ett doku-
menthanterings-system och arkiv. Att eRoom trots detta har ett filsystem som stödjer just arki-
vering gör att eRoom ger tvetydiga signaler om hur det ska användas.

Beskrivningar av CSCW-system visar att systemen ofta inte har levt upp till rådande förvänt-
ningar, inte används fullt ut, används på andra sätt än de förväntade eller inte används alls. Det 
har visat sig att det finns ett glapp mellan utvecklingsföretagens löften, chefernas bild av hur 
dessa kan genomföras i organisationen och de ändringar som måste göras i arbetet av de an-
ställda (Plowman et al, 1995). Detta kan enligt Plowman et al (Ibid.) bero på att många system 
köps in utan att bry sig om råden att designa det sociala med det tekniska.

Grudin (1988) tar upp tre faktorer som ofta påverkar varför CSCW-system inte lyckas uppnå 
de mål och förväntningar användarna hade när de köpte in systemet: 1) Det finns ofta en skill-
nad mellan vem som gör jobbet i applikationer och vem som drar nytta av det, 2) de chefer som 
beslutar om inköp har vet inte hur system med flera användare skiljer sig från system med en-
dast en användare och 3) att det är så svårt att utvärdera CSCW-applikationer.

Ett system som är designat för att stödja arbetet i en grupp måste användas av alla i gruppen 
för att fungera (Grudin, 1988). Den kollektiva nyttan måste kännas värd besväret för den en-
skilda användaren. De som lägger ner mest extra arbete i ett system är dock ofta inte de som 
drar mest nytta av systemet (Grudin, 1988; Bowers, 1994; Söderström, 2006). Det som kan göra 
att ett system används trots detta är om nyttan av systemet är större än arbetsinsatsen. Skillna-
den mellan vem som gör jobbet och vem som drar nytta av det finns inte i alla CSCW-system, 
även om jag tror att det finns en viss tendens till detta i eRoom. Att många “managers” är 
starkt engagerade i att få ett system att fungera gör att a) den kollektiva nyttan av systemet an-
ses vara hög, b) organisationen kan skapa nya jobb för att lyckas, c) om en eller ett par viktiga 
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individer inte vill använda systemet hittas sätt att arbeta runt systemet och d) trycket från 
chefsnivå att använda systemet kan vara stort. Detta sker dock sällan när nya applikationer 
köps in.

Grudin (1988) anser att designen av CSCW-system lider av att vi har dålig intuition när det gäl-
ler system med flera användare. Det är lätt för beslutsfattare att se nyttan med systemet för 
andra i samma situation, men svårt att de implikationer som kommer av att andra tvingas göra 
det mesta jobbet i systemet. Den som köper in ett nytt system kan ofta få en relativt bra bild 
av ett system för endast en användare, men kan omöjligt överblicka hur alla olika användare 
med olika arbete och bakgrund kommer att använda systemet. En enskild människas intuition 
kan inte lyckas om en uppskattning av de intrikata dynamiker som uppstår i användningen av 
ett CSCW-system saknas (Grudin, 1988). Ett annat problem som uppstår när ett system ska 
köpas in till en hel organisation, där inköparen och användarna inte har samma mål och ar-
betsuppgifter, är frågan om vem systemutvecklaren försöker tillfredsställa (Kuhn, 1994). Van-
ligtvis är svaret att det är chefernas mål och behov som tillgodoses, om några sådana hänsyn alls 
tas.

Den bästa lösningen är enligt Grudin (1988) att försöka se till att alla vinner på att använda ap-
plikationen, vilket innebär att minimera det extra arbete som krävs för att få systemet att fun-
gera. Detta innefattar att minimera den träning som behövs för att använda systemet och att 
gränssnitt måste variera beroende på användarens arbete, bakgrund och preferenser. Detta är 
ett stort arbete, men det kan vara den enda möjligheten. Det extra arbete som krävs för att få 
ett system att fungera kan dock vara betydande (Bowers, 1994). Det innebär dock inte att den-
na skillnad måste leda till att ett systemet inte fungerar. Ibland märks inte det extra arbetet, 
ibland ses det som ett bra sätt för nyare medarbetare att lära sig om arbetet etc. Det går alltså 
inte att säga att ett system kommer att misslyckas endast på grund av att det finns en skillnad 
mellan vem som gör mer arbete i ett system och dem som drar mest nytta av det (Bowers, 
1994). Det kan dock vara så, skriver Rogers (1994), att även om det extra arbetet till en början 
accepteras av alla så är det sannolikt att det någon gång kommer ske att det extra arbetet som 
krävs inte kommer att utföras, antingen på grund av att inte upplevs som nödvändigt eller för 
att det inte hinns med på grund av konkurrerande arbetsuppgifter. Detta kan lätt leda till att 
samarbetet i systemet inte längre fungerar. Dessutom är det så att hur väl designat ett CSCW-
system än är kommer det att användas på ett mindre bra sätt om företaget som köpt det inte är 
förberett för det (Rogers, 1994).

Ett stort problem är att vi inte lär oss av våra erfarenheter när det gäller design av 
CSCWsystem eftersom dessa ger nästan oöverstigliga hinder för meningsfulla, generaliserbara 
analyser och utvärderingar (Grudin, 1988). Hur väl en person lyckas med att använda en ordbe-
handlare påverkas inte av personlig dynamik i en grupp. Det är dock sannolikt att det kommer 
att påverka användningen av ett CSCW-system, vilket gör att utvärderingen av sådana system 
kräver ett annat tillvägagångssätt baserat på metoder från socialpsykologi och antropologi 
(Grudin, 1988).

Ett problem som tas upp av Bowers (1994, se även Berlin et al 1993) är att de sätt som används 
att dra uppmärksamheten till viktiga uppdateringar i ett system ofta inte kan skilja mellan 
uppdateringar som är viktiga och de som är oviktiga för användaren. Detta problem finns även 
i eRoom. Att alla användare har olika intressen gör problemet ännu svårare att lösa.
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3. Verksamhetsbeskrivning
AstraZeneca är internationellt läkemedelsföretag. Sweden SHE arbetar med säkerhet, hälsa 
och miljö och är partner till AstraZenecas kärnverksamheter i Sverige. De har funnits i tre år. 
Inom Sweden SHE finns sex avdelningar. Dessa är Brand och Riskhantering, Hälsocenter, Mil-
jöavdelningen, SHE Research och Development, SHE Södertälje och Sweden SHE Övrigt. En 
del av dessa avdelningar spänner över flera städer. I Södertälje, där arbetet utfördes, ligger Ast-
raZeneca på två platser, Snäckviken och Gärtuna. Alla avdelningar finns på båda dessa platser, 
hör till samma organisation och samarbetar ofta.

3.1. Om eRoom
eRoom är ett hierarkisk fildelningsystem som är tänkt att ge en delad, säker arbetsplats på 
webben så att spridda arbets- och projektgrupper kan samarbeta som om de befann sig på 
samma plats. Arbets- och projektgrupper ska kunna diskutera idéer, dela information och fatta 
beslut på eRoom (eRoom 7 Help, hämtat 2006-02-01). Användarna ska dessutom kunna an-
vända eRoom till att lösa problem och generera idéer. eRoom ska även ge chefer och andra in-
tressenter omedelbar tillgång till intressanta projekts status (http://www.documentum.com, 
2006-03-30). eRoom är tänkt att ge AstraZenecas anställda bättre möjligheter till samarbete 
över alla delar av verksamheten. Global RochD skriver på sin hemsida att ”Projektgrupper, 
program, departement och arbetsgrupper kan uppmuntras att använda eRoom till att organise-
ra dokument, presentationer, hålla diskussionsforum, delta i undersökningar och skapa databa-
ser […]” (http://global.rd.astrazeneca.net, 2006-04-18) Detta till trots ska eRoom inte användas 
som ett dokumenthanteringssystem och inte heller till långtidsförvaring av dokument och för-
varing av styrande dokument. Detta enligt AstraZenecas föreskrifter vid beställning av eRoom 
(http://sweden.ops.astrazeneca.net, 2006-02-02).

Documentum, som har utvecklat eRoom, har på sin hemsida (http://www.documentum.com, 
2006-03-30) satt upp krav på hur eRoom ska vara och vad det ska användas till. eRooms nyck-
elbegrepp är:

Lätt att använda - Arbeta i en flexibel, säker och intuitiv miljö.

Användardefinierade “instrumentbrädor” – Få insikt i statusen hos flera projekt och processer 
som spänner över flera eRoom med direkt åtkomst ti# underli.ande data.

Integrerad “instant messaging” (IM) – Hå# dig medveten om medlemmarnas ti#gänglighet, 
öka interaktionen i teamet och lös problem och uppmärksamma användare på projektuppdate-
ringar i realtid samt som planerat via e-post och IM.

Projektplanering och rapportering – Administrera enkelt utskrift av projektrapporter och 
formateringar. Använd planeringsfunktionerna för att spåra uppgifter och milstolpar.

Omfattande sök – möjligheter att söka efter innehå#, medlemmar och arbetsområden över hela 
platsen

Versionskontro# – Ti#åter användarna att delta i diskussionen med flera ämnen och trådar 
och ha inflytande över kontextue# versionskontro#.

Skrivbord, kontor och e-post integration – Ti#åter användarna att integrera Microsoft Office 
and Outlook synkronisering av uppgifter och händelser, dra och släppa objekt ti# och &ån ditt 
skrivbord.
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Redan här kan vi se att det finns olika uppgifter om hur eRoom ska användas, som dessutom 
skiljer sig en del från hur AstraZenecas ledning uppmanar att det ska användas. Grundfunktio-
nen är samarbete och kommunikation, men den intressantaste skillnaden är att eRoom inte ska 
användas som ett dokumenthanteringssystem, samtidigt som användarna på en annan del av 
hemsidan uppmuntras att organisera dokument på eRoom. Att eRoom är ett hierarkiskt sy-
stem gör dessutom att det inbjuder till arkivering och dokumenthantering och inte till samar-
bete och kommunikation (se Marsden, 2003). eRoom tar även på sig mycket funktionalitet. 
När detta händer finns det en risk att systemet ger många men medelmåttiga funktioner istäl-
let för få men bra. Detta kommer att diskuteras djupare i kapitel 6.2.2

3.1.1. Sweden SHE eRoom
Sweden SHE eRoom skapades 2004 och är den del av eRoom som används av Sweden SHE. 
Intresset var lågt i början. När Jan Holmgren blev koordinator byggde han upp ett antal funk-
tioner, databaser, tog fram en strategi för användningen av Sweden SHE eRoom och utformade 
i samarbete med fyra-fem andra personer en utbildning. Han fick under arbetets gång inte in 
några speciella synpunkter som påverkade utformningen, utan arbetade till stor del på vad han 
ansåg behövdes.

Sweden SHE eRoom ska enligt “Strategin för Sweden SHE eRoom” (Holmgren, 2005) vara in-
riktad mot den egna organisationen. I dokumentet finns följande riktlinjer:

Sweden SHE:s eRoom ska vara en gemensam plattform för kommunikation och information 
inom funktionen och ska bidra ti# att utveckla den och att stärka gemenskapen inom funktio-
nen.

Sweden SHE:s eRoom ska göras så attraktivt att medarbetarna använder det dagligen.

Det material som inte uttryckligen är hemligt ska vara ti#gängligt, om det är av intresse för 
flera inom funktionen.

Istä#et för att skapa ett eRoom för en grupp, skapas en grupp-folder i Sweden SHE:s eRoom, 
med ti#gång för gruppens medlemmar. Endast synnerliga skäl ska ge anledning ti# att fler 
eRoom skapas inom funktionen.

Sweden SHE eRoom har cirka 243 medlemmar spridda över avdelningarna. De arbetar inom 
säkerhet, hälsa och miljö, men arbetsuppgifterna varierar stort. 

I eRoom finns tre roller: koordinator, deltagare och observatör. En koordinator har full åt-
komst till allt innehåll i eRoom och är ansvarig för att eRoom fungerar genom att hantera in-
ställningar, medlemskap och åtkomst till innehåll. Ett eRoom kan ha flera koordinatorer. En 
deltagare kan skapa, läsa och redigera poster, i enlighet med den åtkomst medlemmen har fått 
av koordinatorn. En medlem är endast ansvarig för den information han eller hon lägger upp på 
eRoom. En observatör kan endast se vad som sker på ett eRoom, men inte delta (eRoom 7 
Help, hämtat 2006-02-01).

Varje medlem har sin personliga vy av systemet, anpassad efter vilken/vilka grupper användaren 
tillhör. Det är koordinatorernas ansvar att varje användare får rätt behörighet och vy i sitt 
eRoom. Jan Holmgren är koordinator för hela Sweden SHE eRoom. Det finns dock en koordi-
nator för varje avdelnings eRoom. Det går inte för den enskilda användaren att se vem som har 
behörighet till vad.
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Driften av eRoom är stabil enligt eRoom Support (personlig korrespondens, 2006-04-26), som 
vidare menar att diverse problem med nätverket är den största anledningen till att eRoom inte 
alltid är åtkomligt för användaren.

Det finns enligt Jan Holmgren (personlig korrespondens, 2006-03-31) inga regler för ”vad som 
får ligga i vad”, till exempel finns det både databaser som ligger i mappar och mappar som lig-
ger i databaser. Dokument, databaser och mappar kan ligga på samma nivå i systemet. Det 
finns även nästlade databaser (databaser som ligger i databaser) även om detta verkar vara 
ovanligt.
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4. Metod
I detta kapitel beskrivs och diskuteras arbetets metod. Teknometodologi, en hybriddisciplin 
mellan etnometodologi, etnografi och systemdesign är den metod som främst har använts, var-
för det är lämpligt att först titta närmare på dessa metoder.

4.1. Etnografi och etnometodologi
Etnografi är en samhällsvetenskaplig metod vars intresse ligger i att producera detaljerade be-
skrivningar av sociala aktörers vardagliga aktiviteter i specifika kontexter. Det är en naturalis-
tisk metod som bygger på arbetet hos en fältarbetares förstahandsupplevelser i en miljö. Etno-
grafi försöker presentera en bild av livet som det ses och förstås av de som lever och arbetar i 
miljön. Etnografins intention är att se aktiviteter som sociala handlingar inbäddade i en socialt 
organiserad domän i och genom deltagarnas dagliga aktiviteter. (Hughes et al, 1994) Etnografi 
är en holistisk forskningsmetod grundad på idén att ett systems delar inte nödvändigtvis kan 
förstås på rätt sätt oberoende av varandra.

Etnometodologi är ”the (study of) the ordinary methods that ordinary people use to realize 
their ordinary action” (Coulon, 1995). Etnometodologi är ett samlingsnamn på en speciell typ 
av forskningsintresse, som om-specificerar sociologiska och psykologiska frågor till frågeställ-
ningar om hur en viss grupp av människor skapar ordning, genom att använda de närvarande 
resurser som finns till hands. Aktiviteter är socialt organiserade i en kontext (Shapiro, 1994). 
Etnometodologi vänder sig ifrån den traditionella sociologins struktur och teoretiserande och 
koncentrerar sig istället på de detaljerade praktiker som handlingar och interaktion genomförs 
genom (Button och Dourish, 1996).

Inom etnometodologin används begrepp som är viktiga att specificera, då de ibland har en an-
nan betydelse i andra sammanhang. Begreppen har varit centrala i arbetet med eRoom och är 
‘medlem’, ‘etnometodologisk likgiltighet’ och ‘begriplighet’.

‘Medlem’ i etnometodologisk mening refererar inte till en social kategori eller en enskild per-
son utan till behärskning av ett naturligt språk (Coulon, 1995). Att bli en medlem är att bli an-
sluten till en grupp och förvärva gruppens språk och kultur. En medlem är en person med en 
hel ensemble av processer, metoder, aktiviteter och ”know-how” som ger henne möjlighet att 
uppfinna anpassade anordningar för att ge mening till den omgivande världen. Hon har förvär-
vat gruppens specifika etnometoder och visar ”naturligt” den sociala kompetens som gör att 
hon känns igen som en medlem av gruppen (Coulon, 1995). En etnometodolog bör alltid ta 
medlemmens perspektiv på interaktion. För att göra detta krävs det att analytikern kan förstå 
situationen på samma sätt som en kompetent medlem skulle göra. Av denna anledning måste 
analytikern spendera lång tid i de specifika omgivningarna och vara villig att delta i alla prak-
tiska situationer, för att lära sig det andra medlemmar kan.

Etnometodologisk likgiltighet innebär att etnometodologen söker beskriva medlemmarnas be-
skrivningar av formella strukturer var som helst och oavsett vem de utförs av, samtidigt som 
forskaren avstår från att döma deras lämplighet, värde, hur viktiga de är, nödvändighet, hur 
praktiska de är, framgång eller konsekvenser (Coulon, 1995).

Att säga att den sociala världen är begriplig betyder att den är möjlig att beskriva, rapportera 
och analysera. Etnometodologer intresserar sig för beskrivningar av världen därför att beskriv-
ningen, genom att slutföra (eng. accomplish) sig själv ”uppfinner” världen den bygger upp (Cou-
lon, 1995).
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De största skillnaderna mellan etnometodologi och traditionell sociologi är: 1) etnometodologi 
tar inte den sociala ordningen för given utan är intresserad av hur den sociala ordningen skapas 
och delas och 2) att när traditionell sociologi ger beskrivningar av sociala miljöer som konkur-
rerar med de faktiska beskrivningarna som getts försöker etnometodologin beskriva de meto-
der dessa individer använder i sina faktiska beskrivningar av dessa miljöer. Etnometodologin 
går alltså djupare än etnografin och annan sociologisk metodteori i sin strävan efter att förstå 
hur världen är uppbyggd.

4.2. Etnometodologi i systemdesign: Teknometodologi
Teknometodologi kan sägas vara etnometodologi och etnografi speciellt tillämpad på system-
design. Detta är den metod som främst har genomsyrat arbetet.

CSCW-forskning vänder sig till sociologi för att få insikt i arbetets sociala natur. Etnografi och 
etnometodologi har kombinerats med CSCW och bildat hybriddisciplinen teknometodologi. 
Det finns flera motiv till detta. Garfinkel har föreslagit att etnometodologin bör blanda sig 
med andra professionella discipliner och bilda hybriddiscipliner (Button och Dourish, 1996). 
Hughes et al (1994) ger två trender som motiverat att etnografi har fått en plats inom CSCW:

The growing plausibility of the diagnosis that the reason why many systems fail is due to the 
fact that their design pays insufficient attention to the social context of work; a failure often 
attributed to the inadequacy of requirements elicitation and work analysis.

Detta innebär kort att en av anledningarna till att många system misslyckas är att de inte tar 
tillräckligt mycket hänsyn till arbetets sociala kontext, något som ofta hänförs till brister i 
framtagande av kravspecifikation och analys av arbetet. Den andra trenden är:

A growing awareness with the emergence of low-cost technology that the ubiquitous nature of 
networked and distributed computing pose new problems for design which require the deve-
lopment of new methods which analyse the co#aborative, hence social, character of work and 
its activities. 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 (Hughes et al, 1994, s 2)

Teknometodologi kan sägas vara ett svar på de problem som uppkommit i arbetet med vissa 
CSCW-system. Etnometodologiskt inriktade studier har kritiserat design av teknologi genom 
att visa att teknologi, i bästa fall, ofta misslyckas med att stödja det arbete det är designat för 
att stödja och, i värsta fall, inte tillåter människor att faktiskt engagera sig i sitt arbete. Detta 
beror på att teknologin inte är anpassad efter de praktiker genom vilka användarna organiserar 
sina handlingar och sitt arbete (Button och Dourish, 1996).

Det är dock inte problemfritt att förena två så skilda praktiker som etnometodologi och 
systemdesign. Button och Dourish (1996) identifierar två paradoxer som uppstår i föreningen; 
the paradox of system design och the paradox of technomethodology. Genom sin fokus på detaljerna 
hos vardagliga handlingar har etnometodologiskt inriktade studier kunnat avslöja paradoxen 
hos systemdesign. Denna paradox innebär att introduktionen av ny teknologi som är designat 
för att stödja ”storskaliga” aktiviteter, men som samtidigt fundamentalt förändrar de ”småska-
liga” detaljhandlingarna, systematiskt kan underminera exakt de detaljerade kännetecken hos 
arbetet genom vilka den storskaliga aktiviteten genomförs.

Genom detta fångas etnometodologin också i den andra paradoxen: paradoxen hos teknome-
todologi. Hur kan etnometodologi tillämpas på design av ny teknik, givet dess intresse för det 
specifika, detaljer och organisationen av handlingar minut för minut?
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Button och Dourish (1996) skriver att det är åtföljt av metodologiska faror att designa system 
med grund i etnometodologi. Framförallt ställer etnometodologins centrala intresse för en 
praktiks detaljer till allvarliga problem om försök görs att designa system utifrån den kunska-
pen. Etnometodologiska studier kan inte användas till att skapa modeller eller teorier. System-
design vill ha modeller att arbeta med för att designa systemen utifrån dem. Om etnometodo-
login inte kan skapa dessa modeller och teorier, har den då någonting att bidra med inom 
systemdesign? Button och Dourish (1996) försöker lösa dessa och andra problem genom att 
sammanfoga etnometodologi och design i grunden, genom att skapa hybriden teknometodolo-
gi.

En anledning till paradoxerna är att etnometodologi och systemdesign har olika sätt att genera-
lisera. Etnometodologer gör oftast analytiska generaliseringar – kategorier och beskrivningar av 
handlingar för att beskriva och tydliggöra handling. Systemdesign å andra sidan gör oftast ge-
nerativa generaliseringar, som inte endast karaktäriserar handlingar, utan även ger upphov till 
dem. Ett sätt att börja lösa dessa paradoxer är att försöka alliera systemdesign, inte så mycket 
med detaljer av specifika arbetspraktiker, utan med ”the details of the means by which such 
working practices arise and are constituted” Button och Dourish, 1996, s 24)

Button och Dourish (1996) identifierar tre sätt som etnometodologi och systemdesign kan 
kombineras på och hur rön och insikter från etnometodologi kan införlivas i designprocessen. 
Att lära av etnometodologen innebär att en etnometodolog är en del av designteamet och gör 
studier av arbetsplatsen. Att lära från etnometodologiska redogörelser innebär att designern 
arbetar med en specifik etnometodologisk redogörelse av en arbetsplats. Att lära direkt från 
etnometodologin innebär en djupare sammanfogning av disciplinerna etnometodologi och 
systemdesign. Systemutvecklare tar i det här fallet i beaktande de följdverkningar som etnome-
todologins principer – de insikter och perspektiv som karaktäriserar disciplinen – har och som 
gäller för både artefakter och designprocesser. Det är en koppling mellan teori och teori – inte 
mellan teori och praktik, som i de två andra fallen. Button och Dourish (1996) vill, istället för 
att låta etnometodologi och systemdesign vara två skilda områden som ”möts” på mitten, smi-
da en mer grundläggande relation mellan etnometodologi och design och närma sig design från 
denna nya position. Det är denna nya hybrid de kallar teknometodologi.

Ett argument som Hughes et al (1994) tar upp för att försvara användningen av etnografi inom 
systemdesign är att problemet med många traditionella systemutvecklingsmetoder är att de tar 
för mycket hänsyn till ingenjörsbehov, vilket får till följd att de avgörande aspekterna av arbetet 
i ”verkligheten” är dolda, feltolkade eller inte behandlade på ett korrekt sätt. Detta leder i sin 
tur till system som inte stödjer det dagliga arbetet på ett bra sätt, utan i värsta fall till och med 
försvårar arbetet. Användare isoleras lätt från ett system på grund av presentation, gränssnitt 
och användbarhet (Shapiro, 1994). Därför är det viktigt att låta användarna delta i systemut-
vecklingsprocessen. Detta hänger samman med antagandet att användarna är de slutgiltiga 
”förmyndarna” över och experter inom sina egna arbetsområden (Shapiro, 1994). Samtidigt ut-
vecklas och förändras organisationer ständigt och ett system som stödjer alla förändringar finns 
inte. Mer eller mindre allvarliga fel kan dock finnas i systemet och av den anledningen är ändå 
av intresse att skapa så bra system som möjligt.

4.3. Enkätundersökningar och intervjuer
Ett system med ett hundratal användare kan inte inom rimlig tid undersökas genom att endast 
undersöka det dagliga, minutiösa, arbete som etnometodologin förespråkar. Enkäter är en av 
de få metoder som kan nå ut till en tillräckligt stor del av systemets användare på kort tid. En-
kätundersökningar har dock kritiserats för att de behandlar kultur och samhälle som vore det 
endast summan av individerna i dem (Aldridge och Levine, 2001). Samtidigt har metoden ingen 



 23 (89)



fokus på individen – statistiken syftar till att osynliggöra individen och se vad en viss grupp av 
personer har för egenskaper (Ibid.). Dessa problem kan vägas upp genom intervjuns fokus på 
den enskilda individen och användartestets fokus på arbetes detaljer. Genom att blanda kvanti-
tativa och kvalitativa metoder uppnås en djupare förståelse för problemet vilket ger högre vali-
ditet och reliabilitet i resultaten (Aldridge och Levine, 2001).

Intervjuer är sociala händelser baserade på ömsesidig social interaktion mellan deltagarna. För 
att förstå datan från en intervju krävs en kunskap om den sociala kontext i vilken intervjun äg-
de rum. Validiteten finns i att intervjuaren och respondenten uppnår en ömsesidig förståelse. 
Målet med en intervju är att generera data som kan ge en äkta insikt i människors upplevelser 
(Silverman, 1993). Silverman föredrar samtalslika intervjuer med öppna frågor, baserade på dju-
pa deltagarobservationer. Detta eftersom det tillåter respondenterna att använda sina egna 
unika sätt att definiera världen och att antagandet att en förutbestämd sekvens av frågor passar 
alla respondenter inte görs. Det tillåter även respondenter att ta upp viktiga frågor som inte 
finns med i protokollet. En nackdel med denna typ av intervjuer är att de kan ta lång tid att 
genomföra och att det kan varar svårt att tolka resultaten. I arbetet användes strukturerade 
intervjuer med möjlighet att diskutera det som respondenten fann viktigast och med tid till att 
ta upp respondenternas egna frågor. Detta val beror främst på att intervjuerna utfördes på ar-
betstid och därför inte kunde vara för tidskrävande.

4.4. Tillvägagångssätt
Arbetet inleddes med litteraturstudier inom relevanta områden för att få en tydlig bild av hur 
forskningen kring CSCW-system på arbetsplatser ser ut idag. Metodologisk litteratur om et-
nometodologi och intervjumetodik, kommunikationsteori och andra relevanta områden stude-
rades. Utifrån detta skrevs ett första utkast till en frågeställning att arbeta efter.

För att kunna ta medlemmarnas perspektiv på interaktion befann sig författaren på AstraZe-
neca i Södertälje i tjugo veckor. Genom att delta i det dagliga arbetet utvecklades en god kon-
takt med några av de människor som arbetar inom Sweden SHE samt en förståelse för deras 
arbete, deras syn på datorsystem, de olika avdelningarnas kultur etc. För ytterligare kunskap 
och insikt i systemet skapades ett konto i eRoom åt mig, så att jag själv blev en användare av 
eRoom. Att ha denna insyn i både företagskulturen och eRoom har varit en viktig del arbetet. 
Den har dels legat till grund för de frågor som ställdes i enkäten och dels fungerat som inspira-
tion till arbetet som helhet. Möjligheten att kunna ställa rätt frågor till rätt personer har fun-
nits samt kunskapen om vem som är ansvarig för vad och möjligheten att träffa viktiga nyckel-
personer.

Den första månaden på AstraZeneca användes till att förstå arbetsplatsen och dess kultur, ut-
öka min litterära grund samt konstruera en enkät. Enkäten skickades ut till alla medarbetare 
på Sweden SHE i slutet av mars. Data från enkäterna bildade underlag för de mer specifika frå-
gor som ställdes under intervjuerna som hölls med sex användare för att få en djupare förståel-
se för vilka faktorer som påverkar användarnas tillfredsställelse med systemet. Fig. 1. tydliggör 
sammanhanget mellan de olika metoderna.
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systemet. Underlag till 

intervjuer.

fig 1. Grafik över hur metoderna har använts.

4.4.1. Tillvägagångssätt vid enkätundersökningen
Enkäten ”En enkät om användning och upplevelse av Sweden SHE eRoom” skapades utifrån 
den kunskap om systemet och användarna jag hade fått under min tid på AstraZeneca och re-
levant litteratur inom området. En mindre pilotundersökning av enkäten utfördes med fem 
personer inom Sweden SHE och genom den kunde jag rätta till ett par mindre problem i enkä-
ten. Pilotundersökningen utfördes genom att respondenterna fick enkäten i pappersformat, 
vilket gjorde att ett par tekniska fel som senare smög sig in i undersökningen när enkäten ko-
dats som ett HTML formulär inte upptäcktes. Pilotundersökningen var även för liten för att 
avslöja att frågan om hur länge användarna har använt eRoom inte hade en optimal skala. 

Enkäten lades upp på en extern server och länken och följebrevet skickades via e-post till samt-
liga medlemmar på e-postlistan Sweden SHE den 29 mars 2006. En påminnelse skickades ut en 
vecka senare.

Att undersökningen utfördes på detta sätt berodde främst på att det underlättade hanteringen 
av data från enkäten, då denna kunde sparas mer eller mindre direkt i Excel-format. På grund 
av detta förfarande kunde respondenterna också hållas helt anonyma. Data från enkäterna 
sammanställdes och en enklare analys av materialet gjordes, för att se tendenser och samband i 
svaren.

De tekniska fel som nämnts ovan innebar att en del respondenter inte fick upp någon rull-
ningslist första gången enkäten öppnades i Internet Explorer. Den kom dock fram om respon-
denterna stängde ner webbläsaren och öppnade enkäten en gång till. En person gjorde dock 
inte detta, utan svarade endast på de första frågorna. På grund av det ovan nämnda felet i enkä-
tens kod kunde inte de första 30 personerna besvara en av frågorna, vilket gjorde underlaget för 
denna fråga mindre och därför svårare att generalisera. Detta åtgärdades så fort det uppdaga-
des.

4.4.2. Tillvägagångssätt intervjuer, användartester och observation
Baserat på svaren från enkäterna och kunskap inhämtad genom närvaron på AstraZeneca 
skrevs ett intervjuschema (bilaga C ) med tretton frågor om upplevelse och användning av 
eRoom. Alla frågor ställdes till samtliga respondenter och därefter diskuterades svaren respon-
denten gav. Respondenten hade även möjlighet att ställa frågor och komma med egna kom-
mentarer.

För att få en bra spridning på intervjuerna intervjuades en person från varje avdelning i Söder-
tälje samt en person från IS/IT avdelningen i Mölndal som min handledare Jan Holmgren ansåg 
var kunnig i hur eRoom användes där. Förfrågningar skickades via e-post till personer på de 
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olika avdelningarna. Ett försök gjordes att få så stor spridning av användning av och kunskap 
om eRoom som möjligt. Jag försökte alltså intervjua såväl personer som ansågs vara duktiga på 
eRoom och använde det ofta som personer som inte ansåg sig vara lika duktiga och använde 
eRoom mer sällan. Detta kunde gett ett bredare underlag och en större förståelse för olika an-
vändares syn på och användning av eRoom. Det blev dock tyvärr så att svaren övervägande var 
från personer med positiv inställning till eRoom, eftersom de som inte använde eRoom lika 
ofta inte var intresserade av att ställa upp på en intervju.

För att väga upp att respondenterna främst var personer som tyckte bra om eRoom och använ-
de det ofta följde jag med som observatör under en utbildning i eRoom. Jan Holmgren höll i 
utbildningen och fem personer (utöver författaren) var närvarande. Dessa personer ansåg sig 
inte vara vana datoranvändare och upplevde sig ha problem med eRoom (bilaga E).

Intervjuerna tog mellan 15 och 55 minuter och inleddes med själva intervjun och avslutades med 
ett kortare användartest där respondenten fick en uppgift att utföra på eRoom. Att intervjuer-
na tog så olika lång tid berodde främst på hur mycket tid respondenterna ansågs sig ha att lägga 
på intervjun samt hur pratsamma de var. De flesta intervjuer tog ca. 20-30 minuter. Intervjuer-
na och användartesterna spelades in, transkriberades och användes sedan som underlag för de 
slutsatser om problem och lösningar som diskuteras nedan. 
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5. Resultat
Här presenteras de resultat arbetet gett. Kapitlet inleds med resultaten från enkätundersök-
ningen, följt av en sammanfattning av utbildningen i eRoom. Därefter följer resultaten från in-
tervjuerna. Intervjuresultaten följer de frågor som ställdes under intervjun. Därefter följer kort 
andra resultat som fåtts genom till exempel e-post kontakt med berörda personer och infor-
mella samtal med användare. Kapitlet avlutas med en sammanfattning av de viktigaste resulta-
ten.

5.1. Enkäter
Enkäten om upplevelse och användning av Sweden SHE eRoom skickades ut till 114 personer 
som arbetar inom Sweden SHE. Av dessa svarade 72 personer, varav 49 kvinnor, 22 män och en 
som ej uppgett kön, vilket alltså gav en svarsfrekvens på 64%. Eftersom det är frivilligt att sva-
ra på frågorna har alla inte svarat på alla frågor. Detta gör att svarsfrekvensen kan variera lite 
mellan frågorna. Resultaten presenteras i den ordning frågorna ställdes i enkäten. Inledningsvis 
ställs frågor om hur kommunikationen sker inom Sweden SHE och därefter följer frågor om 
eRoom. Dessa inleds med hur länge eRoom använts, tycke om eRoom och på vilket sätt det 
används. Därefter följer frågor om eRooms organisation, utbildning och hur användarna håller 
sig uppdaterade på eRoom. Enkäten avslutas med möjlighet för respondenterna att ge egna 
kommentarer Enkäten i sin helhet finns i bilaga A.

5.1.1. Vilka informationskanaler används på Sweden SHE?
Fråga 12. Hur får du reda på information som är av relevans för ditt arbete? Rangordna viktigaste in-
formationskanalerna &ån 1 (viktigast) ti# 5 (minst viktigt).

Den viktigaste kommunikationsvägen på Sweden SHE är alltså e-post, följt av möten och di-
rekt kommunikation ansikte mot ansikte. Eftersom det finns fler än fem kommunikationska-
naler anses de obesvarade alternativen vara oviktiga för användaren.

Viktigt    Oviktigt Ej besvarad Medel:

0

13

25

38

50

Intranätet Brev E-post Läser eRoomE-post från eRoom Möten Telefon Ansikte mot ansikte
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Fråga 13. Hur ofta har du, uppskattningsvis, haft kontakt med andra delar av Sweden SHE Organisatio-
nen under de senaste tre månaderna?

Vanligast är att ha kontakt med andra avdelningar cirka en gång i veckan. Detta visar att det 
finns ett behov av och en vilja att kommunicera mellan avdelningarna.

5.1.2. Användningen av eRoom
Fråga 14. Hur länge har du använt eRoom? 

Tyvärr var inte skalan på svarsalternativen optimal, vilket gör att en majoritet av svaren (45 per-
soner) hamnade i kategorin sex månader till ett och ett halvt år.
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Fråga 15. Hur mycket tid per dag tycker du att du lä.er ner på eRoom? Resultaten visar att det är van-
ligast att använda eRoom kort tid, alltså mindre än tio minuter per dag. Endast en person har 
uppgett att han eller hon använder eRoom mer än två timmar per dag.

Påstående 16. eRoom är en nödvändig del av mitt arbete. Svarsskalan sträcker sig mellan Ja, instämmer 
helt och Nej, instämmer inte a#s. Det visade sig att något fler tycker att eRoom är en nödvändig 
del av arbetet än som inte gör det.

Hur mycket tid per dag tycker du att du lägger ner på eRoom?
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För att användas måste ett system av eRooms typ dessutom innehålla relevant information. På-
stående 17. eRoom innehå#er information som är relevant för mitt arbete visar att de allra flesta anser 
att eRoom innehåller relevant information.

Påstående 18. Det är lätt att lä.a upp dokument på eRoom. Svarsskalan sträcker sig mellan alternati-
ven Ja och Nej, samt Jag lä.er inte upp dokument på eRoom. Här ser vi att det finns många som 
aldrig lägger upp dokument på eRoom, men att det bland de som gör det anses vara relativt 
enkelt.

eRoom innehåller information som är relevant för mitt arbete
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Ja Nej

Det är lätt att lägga upp dokument på eRoom
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De följande påståendena gäller vad eRoom oftast används till. Påstående 19. Jag läser information 
på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp e#er projekt (t.ex. internt arbetsmaterial i ett projekt) med 
alternativ mellan Varje dag och Aldrig.

Att läsa information som är relevant för den egna arbetsgruppen eller det aktuella projektet är 
vanligast när det gäller vilken information användarna läser. Detta är även vanligare att göra på 
eRoom än att lägga upp och ändra information.

Påstående 20. Jag läser annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydokument 
e#er rapporter). Detta påstående hade på grund av tekniska problem mycket färre svar än de öv-
riga frågorna och påståendena och kan därför inte beaktas.

Påstående 21. Jag läser annan information på eRoom (t.ex. nyheter e#er förslag) är nästa påstående. Att 
läsa annan information, som inte är direkt relaterat till den egna arbetsgruppen eller projektet 
gör de flesta mer sällan än att läsa information relevant för den egna arbetsgruppen eller det 
aktuella projektet.

Jag läser information på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp eller projekt

0
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Påstående 22. Jag lä.er upp ny information på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp e#er projekt 
(t.ex. internt arbetsmaterial i ett projekt) är nästa påstående och resultaten visar att det inte är lika 
vanligt att lägga upp ny information på eRoom som det är att läsa information. Endast en per-
son svarar att han eller hon lägger upp information relevant för den egna arbetsgruppen eller 
projektet varje dag och så många som 21 personer uppger att de aldrig har gjort det.

Påstående 23. Jag lä.er upp annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydo-
kument e#er rapporter). Att lägga upp information som inte direkt berör den egna arbetsgruppen 
eller projektet är inte lika vanligt som att lägga upp sådant som berör den egna gruppen, fak-
tum är att ingen uppger att de gör det varje dag och endast tre personer gör det nästan varje 
dag.

Jag lägger upp ny information som är relevant för min arbetsgrupp eller projekt 
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Påstående 24. Jag lä.er upp annan information på eRoom (t.ex. nyheter e#er förslag). En klar majoritet 
av eRooms användare lägger aldrig upp nyheter eller förslag på eRoom, endast två personer gör 
det nästan varje dag.

Nästa påstående gäller hur ofta användarna ändrar information som redan finns på eRoom. 
Detta görs något oftare än det läggs upp ny information. Påstående 25. Jag ändrar befintlig infor-
mation på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp e#er projekt (t.ex. internt arbetsmaterial). Endast 
två personer säger sig ändra information relevant för den egna arbetsgruppen eller projektet 
varje dag, samtidigt som 22 personer uppger att de aldrig gör det.
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Påstående 26. Jag ändrar annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydoku-
ment e#er rapporter). Att ändra övrig befintlig information som är relevant för arbetet sker sällan; 
ingen gör det varje dag och 33 personer har svarat att de aldrig gör det.

På eRoom finns en funktion för att skapa undersökningar. Påstående 27. Jag deltar i undersökning-
ar på eRoom med alternativ mellan Varje dag och Aldrig. Verktyget för att skapa undersökningar 
används sällan. En majoritet av användarna har sällan eller aldrig deltagit i en undersökning på 
eRoom.

På eRoom finns en funktion för att chatta, Instant Messaging. Påstående 28. Jag chattar på eRoom 
med alternativ mellan Varje dag och Aldrig visar att chatten princip aldrig används inom Swe-
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den SHE. 63 personer uppger att de aldrig har använt den och de resterande 7 personerna an-
vänder den ytterst sällan.

Sammanfattningsvis visar detta att det är vanligast bland eRooms medlemmar att läsa informa-
tion relevant för deras arbetsgrupp eller projekt, följt av att läsa annan information. Det är 
dessutom vanligare bland medlemmarna att läsa, lägga upp eller ändra information som berör 
den egna arbetsgruppen eller projektet än att göra samma sak med övrig information. Intres-
sant att notera är att en viktig funktion för kommunikation via eRoom, nämligen chatten, inte 
används.

5.1.3. Attityder till eRoom
En viktig fråga i sammanhanget är vad användarna tycker om systemet. Därför ställdes frågor 
om hur väl eRoom fungerar, samt vad användarna anser är det bästa och sämsta med eRoom. 
Fråga 30. eRoom fungerar med alternativ mellan Mycket bra och Mycket dåligt. Den generella in-
ställningen till eRoom är försiktigt positiv. Det finns många som anser att eRoom fungerar bra 
eller mycket bra och endast en person som anser att det fungerar mycket dåligt, även om de 
flesta svarat att eRoom fungerar varken bra eller dåligt.

Jag chattar på eRoom

0

16

32

47

63

Varje dag Aldrig

eRoom fungerar

0

13

25

38

50

Mycket bra Mycket dåligt



 35 (89)



Fråga 31. Vad tycker du är det bästa med eRoom?. Svaren ges i fri text och här presenteras de mest 
intressanta kommentarerna (kommentarerna i sin helhet finns i bilaga B). Det som anses vara 
bäst med eRoom är framförallt tillgängligheten, fördelarna med att ha all information samlat 
på ett ställe, att det är lätt att använda samt har en bra layout och struktur:

1. “En arbetsgrupp &ån olika delar av Sweden SHE kan ha gemensamt material på eRoom 
som a#a kan komma åt.”

2. “Den gemensamma kommunikationsytan. Att den skickar ut påminnelser aktivt ti# pro-
jektmedlemmar t.ex. Att det finns en versionshantering. Att det är en bra layout. Att det 
finns flera ikoner att välja på vilket underlättar synergonomiskt.”

3. “A#a i t.ex. en arbets- e#er projektgrupp har a#tid ti#gång ti# senaste versionen av gemen-
samma dokument.”

4. “Lätti#gängligt. Bra sök efter dokument. Tydligt uppstä#t = lätt att hitta”

5. “Tanken är god men det är svårt att hitta.”

Det är intressant att se skillnaderna i vad användarna tycker om eRoom. I en del fall går svaren 
stick i stäv med varandra, som till exempel när det gäller om det är svårt eller ej att hitta på 
eRoom. Vad detta beror på kommer att diskuteras senare.

Fråga 32. Vad tycker du är det sämsta med eRoom? Svaren visade att det framförallt är svårt att hitta 
på eRoom, att systemet är svårt att använda, samt har dålig tillgänglighet. Det tar även för lång 
tid att använda. Sexton personer svarade att det sämsta med eRoom är att det var svårt att hit-
ta på eRoom och tio personer svarade att det var svårt att använda eller att navigera i eRoom. 
Det fanns dock även fem personer som inte kunde komma på något dåligt med eRoom och 
därför gav svar i stil med “vet ej”. Precis som ovan är detta endast ett urval av kommentarerna 
som gavs:

Svårt att hitta på eRoom när man letar information.

6. Svårt att förstå struktur och hitta material

7. Systemet är ‘&ivi#igt’ vilket innebär att mycket av den information som sku#e kunna ha 
fått sitt forum på eRoom är via andra kanaler som t.ex. gemensamma hårddiskar. Och ef-
tersom det finns väl inarbetade (och ofta mer lättarbetade) system för informationsdelning 
används dessa i stä#et för eRoom.

8. När användarna inte förstår hur det ska användas och ‘låser’ dokument som ska remissas 
och granskas av flera personer. Det blir read only och då är det svårt att bidra med kom-
mentarer. När det finns viktig info som kommuniceras ut enbart via eRoom, det är mycket 
lätt att missa det, bättre med ett mail med rött utropstecken, men det är en kommunika-
tions&åga egentligen.

9. Tar mycket tid om man själv ska# surfa runt och lära sig att hitta information. Man be-
höver använda eRoom ofta för att få in a#t i ry.märgen och tid har vi a#tför ont om. 
Sökfunktion är a#tid bra, har själv använt denna men upplever att jag får väldigt många 
träffar och det blir då ibland oöverskådligt.
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Fråga 33. Finns det något du vi# ändra på i eRoom och i så fa# vad? Kommentarerna nedan är ett ur-
val:

10. Vi fick inledningsvis kort utbildning men bör även få en sådan nu när vi arbetat mera ak-
tivt och hunnit samla på oss &ågor. Önskar bl.a. skriven information om hur access funge-
rar i olika fa#.

11. vet inte vad som är möjligt e#er ej, kanske har introduktionen och inskolningen varit 
bristfä#ig, känner mig obekväm i detta forum, men kan se fördelarna med att, som jag 
skriver ovan, samla projekt och arbetsenheter i ett och samma ‘rum’

12. Dåligt genomtänkt &ån början. Liknar mera attityden - börja ni så lär ni er snart. Spel-
regler saknades. Därför kan man få lä.a ner tid på sökningar utan resultat men ändå 
finns det där någonstans.

13. Förbättring av sökfunktionerna

Som synes gäller dessa kommentarer i första hand utbildning och hur sökningen går till.

5.1.4. Organisationen på eRoom
Flera av kommentarerna tar upp problemet med att hitta på eRoom. Påstående 34. Att hitta den 
information jag är intresserad av på eRoom är med alternativ mellan Mycket lätt  och Mycket svårt. 
Resultatet blev att det för många trots allt inte är så svårt att hitta på eRoom. Men även om 
det finns något färre personer som finner det lätt att hitta på eRoom än som finner det svårt är 
skillnaden långt ifrån signifikanta och svaren är inte så entydiga som förväntades utifrån de in-
ledande diskussionerna.

En relaterad fråga handlar om hur lång tid det tar att hitta på eRoom. En del av kommentarer-
na tar upp tidsbrist som ett skäl till varför inte eRoom används. Fråga 35. Hur lång tid tycker du 
att du vanligtvis behöver för att hitta det du söker efter på eRoom? med alternativ mellan Mycket kort 
tid och Mycket lång tid ställdes. Resultaten blev att de flesta anser att det tar varken kort eller 
lång tid att hitta på eRoom.
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Påstående 36. Att se vilken information som är relevant för mig på eRoom är: med alternativ mellan 
Mycket lätt och Mycket svårt. Svaren på denna fråga visar att det finns ungefär lika många som 

anser att det är lätt som svårt.

5.1.5. Utbildningen kring eRoom
Utbildning är mycket viktigt när nya system ska tas i bruk. Påstående 37. Jag tycker att utbildning-
en kring eRoom har fungerat med alternativ mellan Mycket bra och Mycket dåligt samt Vet ej, har ej 
deltagit i utbildning kring eRoom. Resultaten visar att många anser att utbildningen har fungerat 
bra och endast sju personer uppger att de inte har deltagit i någon utbildning.
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Nästa fråga handlar om huruvida användarna vill ha mer utbildning kring eRoom. Påstående 38. 
Jag sku#e vilja ha mer utbildning om eRoom med alternativ mellan Ja, mycket mer och Nej, ingen mer. 
Svaren är mycket jämnt fördelade, även om det några fler inte vill ha mer utbildning kring 
eRoom.

I eRoom finns ett program som heter e-learning, som är en kort utbildning i hur eRoom funge-
rar. Fråga 39. Har du använt dig av E-learning för eRoom någon gång? med alternativen Ja, Nej och 
Jag vet inte vad det är ställdes. Resultaten är tydliga: endast nio personer har använt det, så 
många som 55 personer har aldrig använt det och sju personer visste inte vad det är. Lika tydliga 
är resultaten på frågan om de har sökt efter information om eRoom på egen hand . Påstående 
40. Har du själv letat upp information/utbildningsmaterial kring eRoom?. 14 personer uppger att de 
har gjort detta, 47 att de inte har det och åtta personer vet ej var sådan information skulle kun-
na finnas.

Jag tycker att utbildningen kring eRoom har fungerat
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25

38

50

Mycket bra Mycket dåligt Ej tagit del av

Jag skulle vilja ha mer utbildning om eRoom
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38
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Ja, mycket mer Nej, inget mer
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5.1.6. Att hålla sig uppdaterad på eRoom
Att hålla sig uppdaterad om vad som finns på eRoom är en viktig del av av användningen av sy-
stemet. Följande frågor handlar om hur användarna går till väga för att hålla sig uppdaterade på 
eRoom. Fråga 41. Jag letar själv upp den information jag är intresserad av på eRoom med alternativ 
mellan Ja, a#tid och Nej, aldrig. Det visade sig att detta var ett av de vanligaste sätten att hålla 
sig uppdaterad om vad som sker på eRoom.

På eRoom finns små röda pilar eller trianglar vid de mappar som innehåller oöppnade doku-
ment. Ett påstående ställdes om huruvida dessa var till hjälp för att hålla sig uppdaterad på 
eRoom: Påstående 42. Jag läser den information som är markerad som oläst genom små röda trianglar i 
eRoom. Det visade sig att detta inte var ett vanligt sätt att att hålla sig uppdaterad på eRoom.

Jag letar själv upp den information jag är intresserad av på eRoom

0

13

25

38
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Ja, alltid Nej, aldrig

Jag läser information markerad med röda trianglar
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50

Ja, alltid Nej, aldrig
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Påstående 43. När någon annan skickar ut ett e-postmeddelande ti# mig som uppmärksammar mig på att 
det finns ny information på eRoom, så läser jag den informationen med alternativ mellan Ja, a#tid och 
Nej, aldrig visade att detta är ett sätt som många använder för att hålla sig uppdaterade om vad 
som sker på eRoom. Det förekom dock kommentarer som “I såna fall så!” vilket tyder på att 
det inte är vanligt att skicka ute-postmeddelanden via eRoom vid uppdateringar på eRoom.

Påstående 44. Jag skickar påminnelser ti# berörda medarbetare när jag lagt upp ny information på eRoom 
visar tydligt att det inte är vanligt att skicka ut påminnelser när ny information lagts upp. En-
dast sju personer gör det varje gång och 18 personer gör det aldrig.

När e-post om uppdateringar på eRoom skickas ut, läser jag den informationen: 
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Ja, alltid Nej, aldrig

Jag skickar påminnelser till berörda medarbetare när jag lagt upp ny information
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Ja, alltid Nej, aldrig Lägger inte upp



 41 (89)



Vid uppdateringar skickar eRoom ut e-post till alla medlemmar, om de inte aktivt väljer bort 
det. Påstående 45. Jag får e-post &ån mina eRoom ti# min Outlook-brevlåda när någonting har ändrats i 
mina eRoom med alternativen Ja, i a#a mina eRoom, Ja, i vissa av mina eRoom, Nej, jag vi# inte ha det, 
Nej jag visste inte att möjligheten fanns och Jag vet inte. Resultatet visar att nästan alla får e-post 
från sina eRoom. Frågan visar dock inte om de vill ha det eller ej.

Påstående 46. Jag använder ett annat sätt för att hå#a mig uppdaterad om informationen på eRoom, näm-
ligen: ställdes för att fånga upp de sätt att hålla sig uppdaterad som inte togs upp i frågorna. 
Svaren innefattade telefonkontakt, personlig kontakt, att vara aktiv samt att gå in och läsa själv. 
Samtliga svar på frågan finns i bilaga B.

De små röda pilarna/trianglarna ska vara ett enkelt sätt att hålla sig uppdaterad om nytt mate-
rial på eRoom. Påstående 47. Jag tycker att de röda trianglarna är ett tydligt sätt visa var det finns oläst 
material visade dock att 33 personer inte visste vad de betydde. Samtidigt ansåg 29 personer att 
de var ett tydligt sätt att visa på information som ej blivit läst.

Sökfunktionen är en mycket viktig del av eRoom, därför fick användarna ett påstående om hur 
de ansåg att sökfunktionen fungerar. Påstående 48. Jag tycker att sökfunktionen fungerar med alter-
nativ mellan Mycket bra och Mycket dåligt, samt Jag visste inte att det fanns en sökfunktion. Att fem-
ton personer inte visste att det fanns en sökfunktion är inte ett bra betyg för eRoom, inte hel-
ler att de flesta anser att den inte fungerar bra.

Jag får e-post från mina eRoom när någonting har ändrats i mina eRoom
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Ja, alla Ja från vissa Nej, vill inte Nej, visste inte Vet inte

Jag tycker att sökfunktionen fungerar
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Mycket bra Mycket dåligt Visste ej
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I eRoom finns en karta för att underlätta navigation i eRooms struktur. Påstående 49. Ti# vänster 
i eRoom finns en dold ”karta” över eRooms filstruktur som kan användas ti# att navigera i eRoom. Jag an-
vänder eRooms ”karta” ti# att navigera i eRooms struktur med alternativ mellan Ja, a#tid, Nej, aldrig 
samt Jag vet inte vad det är. Resultaten visar att så många som 29 personer inte visste att den ex-
ister och att 19 personer anser att den fungerar mycket dåligt.

Avslutningsvis fick deltagarna i enkätundersökningen möjlighet att fylla i egna kommentarer 
om eRoom, under rubriken Övriga kommentarer. Ett urval av dessa kommentarer finns här, res-
ten finns i bilaga B.

14. Eroom är mycket bra!

15. Tids&ågan - händer ett par ånger varje månad att jag måste skippa lunchen pga hög ar-
betsbelastning. Hur i häckle<ä# ska jag då kunna ta mig tid att titta runt i e-room när jag 
ibland inte ens hinner få i mig lunchen. Dessutom har jag just nu en eftersläpning på ca 60 
- 70 olästa mail pga att jag har varit ka#ad ti# div granskningar och möten. Det går före 
sen måste jag ta mailen och &ågorna per tel. e-room blir längre ner på skalan men det har 
somliga väääldigt svårt att fatta.

16. Jag litar inte riktigt på e-room. Jag upplever att de största fördelarna är att använda e-
room för arbetsgrupper och pågående aktiviteter, men jag arkiverar gärna rapporter och 
viktiga protoko# någon annan stans.

17. Jag tycker i stort att det är ett bra sätt att hantera, lä.a upp och dela gemensamt material 
men eftersom jag inte är en daglig användare och ganska ovan att navigera i systemet har 
jag inte lärt mig det ti# fu#o. Om jag får ti#fä#e att göra det nån gång tror jag att jag 
kommer att uppskatta eroom mera.

18. Säkert ett bra verktyg på många sätt men mitt intresse för datorer och system är inte så 
stort och kommer så aldrig att bli utan använder endast det jag måste behöva använda.

19. Ingen genomtänkt grundstruktur &ån början. Går att lä.a in dokument lite som man 
behagar. Ibland då man gör sökning för att man inte hittar blir sökresultatet 0 trotts att 
man vet att någonstans finns ett dokument som innehå#er just det ordet!!!

20. Svårt att söka om man inte vet EXAKT vad ett dokument heter.

Jag använder eRooms ”karta” till att navigera i eRooms struktur
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Ja, alltid Nej, aldrig visste ej
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5.2. Observation: Utbildning i eRoom
Under våren hölls en kort utbildning om eRoom på Sweden SHE. Sex personer (utöver förfat-
taren) var närvarade. Läraren, Jan Holmgren, och personerna A, B, C, D och E har alla använt 
eRoom förhållandevis länge, utom B som är nyanställd. Tre av dem anser sig inte vana vid att 
använda datorer. Där jag satt kunde jag se D och E:s skärmar, samt se vad Jan visade på projek-
torn. Alla som deltog i undervisningen hade varsin bärbar PC. Dessa vållade besvär för några 
när de skulle startas upp och någon skämtade om att ”Vi är fel generation för detta”. Till sist 
lyckades alla dock få igång datorerna och logga in på dem.

Utbildningen följde manualen ”eRoom – din mötesplats på nätet” som är skriven av Kerstin 
Lindberg. Det som följer här är intressanta utdrag ur fältanteckningarna från utbildningstillfäl-
let, framförallt vilka problem som ofta uppstår i användningen. Transkriptionen i sin helhet 
finns i Bilaga D.

Det första som händer är att Jan förklarar att alla måste använda “eRoom Plugin Software”. 
Ingen vet vad detta betyder och Jan förklarar att:

21. det ger eRoom förbättrad funktionalitet. Ti# exempel när man öppnar ett Word-dokument 
så öppnas det i Word istä#et för i en webbläsare och att man då kan använda drag och 
släpp. Om man inte har eRoom plugin Software markerad och försöker göra drag och släpp 
så öppnas dokumentet.

Två personer har problem med att öppna eRoom på andra datorer än arbetsdatorn. E har pro-
blem med att hon inte kan öppna eRoom via länken i ett e-brev. Intressant nog har A motsatt 
problem, han kan endast nå eRoom via länkar i e-brev. Jan vet dock inte vad problemen beror 
på utan hänvisar till IT-supporten.

Ett exempel på att eRoom har problem med sin design visar sig strax efteråt, när Jan visar kar-
tan över eRooms struktur som finns dold i listen längt till vänster.

Jan visar fliken med map, att strukturen finns där. Det råder a#män förvirring över hur de 
hittar den och någon &ågar ”Är du på Sweden SHE nu?”. E har svårt att hitta fliken, klickar 
runt i eRoom ett tag och hamnar fel. Jan kommer bort och hjälper henne att hitta den. ”Den 
har jag aldrig haft uppe!” utbrister hon. ”Intressant”.

Notera att E har använt eRoom i mer än ett år och under hela den tiden aldrig funnit kartan 
över eRooms struktur.

Sökfunktionen är det nästa som tas upp. Enligt Jan finns det två sätt att söka. Han visar hur de 
fungerar och säger: ”Det mesta på eRoom är dubblerat. Det finns två sätt att göra nästan all-
ting på”.

Nästa intressanta problem uppstår vid genomgången av hur behörighet kontrolleras på eRoom. 
Att kunna styra behörigheten till specifika mappar och dokument är uppskattat hos många an-
vändare, men det finns trots detta ett problem:

 Jan går igenom access control som styr vem som har ti#gång ti# mappen. ”Any member who 
can get to it” innebär att a#a som kommer åt den har ti#gång ti# den. Vi# man ha mer begrän-
sad ti#gång trycker man på ”folk-knappen” för att få en lista med namn. Jan säger att om man 
gör fel här kan man stänga ute sig själv. [...] C undrar: ” Om jag väljer personer måste jag a#t-
så välja mig själv också?” Jan svarar: ”Ja, men det utfärdas en varning om man inte har sig 
själv ikryssad”.
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Det finns alltså en möjlighet för en användare att lägga upp ett dokument på eRoom som han 
eller hon inte har åtkomst till. Jag vet inte om detta har hänt, men det skulle kunna uppstå sto-
ra problem om det hände, med tanke på att den som lägger upp ett dokument på eRoom är 
ansvarig för det. Ett relaterat problem är vem som ska få åtkomst till vad. I korthet gäller enligt 
Jan att ”De som har behov av det får tillgång”.

Ytterligare ett problem med designen av eRoom är att det i vissa designval inte följer den väs-
terländska läsordningen, uppifrån och ner, vänster till höger. Ett exempel på detta är att knap-
pen “ok” sitter i övre vänstra hörnet, något som irriterar många, bland annat E och D. E undrar 
var man trycker ok. D svarar att ”det gör man däruppe, det är det som är så himla jobbigt att 
man måste gå tillbaka och okeja”.

Att det är jobbigt är alla som går utbildningen överens om. Nästa problem som Jan tar upp 
handlar om hur dokument ska öppnas och stängas på korrekt sätt. Citatet beskriver hur det går 
till att öppna ett dokument för redigering i eRoom och vad som kan hända om det inte görs på 
korrekt sätt.

C &ågar: Hur ska man öppna när man vi# ändra?

Jan svarar: Gå in på pennan. Klickar man på texten går man in på view mode och om många 
är inne och ändrar samtidigt då kan det bli problem. Pennan reserverar för edit på rätt sätt. 
Bara en som kan skriva i taget. Måste gå ur på rätt sätt – spara, stäng dokumentet. Annars 
li.er det kvar reserverat för editing.

Detta är ett problem som tagits upp många gånger och ändå är det många som gör fel, inklusi-
ve undertecknad. Det finns inget i gränssnittet som visar att det skulle vara någon skillnad på 
att öppna dokumentet genom att klicka på pennan eller dokumentets namn.

Nästa exempel visar att det kan vara svårt att navigera i eRoom, till och med när någon annan 
just visat vägen.

[Jan] ber a#a att gå ti#baka där de var, men många har svårt att hitta dit och en kort stund är 
det ett a#mänt mutter när a#a försöker hitta ti#baka.

För att sammanfatta den allmänna uppfattningen om datorer som rådde under utbildningen 
vill jag citera D: ”Det är sådär, datorer lever sitt eget liv”.

5.3. Intervjuer
Resultaten från intervjuerna presenteras här i korthet utifrån de frågor som ställdes under in-
tervjun. Intervjuerna i sin helhet finns i Bilaga D. En kort beskrivning av de personer som in-
tervjuades inleder kapitlet.

AB har arbetat på Sweden SHE Research och Development i ett par månader. Hon arbetar 
med administrativa uppgifter och anser sig vara duktig på datorer. Hon brukar hjälpa sina kol-
legor med eRoom om det behövs. 

TE arbetar på SHE Södertälje som projektledare. Hon anser sig vara duktig på datorer och är 
en expertanvändare av eRoom.

TR är chef på avdelningen Brand och Riskhantering sedan några år. Han har mycket administ-
rativt arbete. Han anser sig inte ha så stor kunskap om datorer eller eRoom.



 45 (89)



CL är chef på Miljöavdelningen sedan några år. Hon har mycket administrativt arbete och an-
ser sig ha bra koll på datorer, men något mindre på eRoom. 

ML är ergonom på Hälsocenter sedan mer än 20 år. Hon anser sig ha mycket liten kunskap om 
datorer och eRoom.

KL arbetar på IS/IT-avdelningen vid AstraZeneca i Mölndal. Hon är utbildare i eRoom, men 
har inte varit med i beställningsprocessen. Intervjun med henne hölls via telefon. 

Under telefonintervjun med KL ställs först ett par allmänna frågor om eRoom. Därefter får 
hon svara på samma frågor som de övriga respondenterna. Dessa svar redovisas nedan. Första 
frågan handlar om den allmänna åsikten kring eRoom är. På detta svarar hon:

22. En a#män åsikt är att det är många stä#en man får information i&ån. Webben, mejl… 
eRoom har blivit populärt sista året. Många projekt, avdelningar som startar eRoom. 
Många får mejl &ån eRoom, det kan vara svårt att så#a. Då gä#er det att man kommer 
ihåg &ån utbildningen hur man väljer bort uppdateringarna, väljer vilka eRoom man vi# 
ha uppdateringar i&ån.

Hon berättar att hon främst använder eRoom eftersom “avdelningar och projekt jag är med i 
har ett eRoom. Man har ett eRoom i projekt för att dela dokument, protokoll till projektmed-
lemmar, rapporter om buggar på IS/IT avdelningen”. Hon berättar att diskussioner på eRoom 
är ovanligt, utan istället lägger medarbetarna in dokument och skapar databaser.

Hon anser att problemet med att användarna inte vet vart de ska lägga sina dokument “[...]
beror på att folk inte tagit sig tid att använda det. Gruppen måste arbeta sig samman och be-
stämma vad de ska använda eRoom till.” Utbildningen är enligt henne endast en teknisk ut-
bildning. Hon tar dock upp ett exempel där hon kunde hjälpa en avdelning som skaffat ett 
eRoom med att skapa ett användbart forum enligt deras önskemål. Hon säger även att:

23. Man måste arbeta in sig i systemet. Måste vara noga med att eftersom det är mycket do-
kument att lagra a#t på eRoom istä#et för på diskar. [...] man måste vara konsekvent. A#a 
editeringar ska ske på eRoom. Det är ett stort problem. Det måste finnas en samsyn inom 
gruppen. Gruppen måste ha beslutat att de ska ha ett eRoom och vad det ska användas ti#.

Det är alltså enligt AstraZenecas egen IT-utbildare ett problem att många avdelningar inte har 
fått bestämma om de ska ha ett eRoom och vad det i så fall ska användas till, utan bara fått ett 
utan att egentligen veta vad de ska göra med det.

De följande frågorna ställdes till samtliga respondenter och svaren är ett representativt urval av 
de svar som gavs.

5.3.1. Tycker du att du utför dina huvudsakliga arbetsuppgifter i eRoom?
Ingen anser att de utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter på eRoom. De använder istället 
eRoom till att lägga upp sina dokument och hämta information. eRoom ses snarare som ett 
komplement till arbetet.

24. Inte huvudsakliga egentligen men, jag använder eRoom väldigt mycket ti# åh lä.a a#a 
protoko#” [...] utnyttjar det ganska mycket ti# hämta information å sånt. [...] Jag tror det 
huvudsakligen tror jag använder outlook. [...]Telefon och outlook”(intervju AB)
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25. När det gä#er det som har med dokument å göra så är nog största delen där åtminstone. 
(intervju TE)

Detta visar att eRoom är ett komplement för många och inte oumbärligt för någon.

5.3.2. Har eRoom gjort något arbete lättare för dig? I så fall: Vilket arbete? På vil-
ket sätt?

Den största fördelen med eRoom är att all information är samlat på ett ställe och att alla kan 
komma åt gemensamma dokument. Dessa har tidigare funnits utspridda på egna datorer eller 
på avdelningarnas gruppdiskar, som uppenbarligen hade problem med åtkomsthantering och 
organisering.

26. Absolut. [...] Jag jobbar väldigt mycket mot olika avdelningar å istä#et för att ha olika 
gruppdiskar å behörighet ti# det så är det bättre att ha a#t samlat på samma stä#e. (inter-
vju TE)

27. Ja, det har det gjort i och med att vi har en gemensam diskarna där e#er ja gemensamma 
handhavandet där gör ju att &amföra#t när någon har gått in å gjort någonting så kan 
man gå in å få dom här påminnelserna att det är någon som har gjort förändringar istä#et 
för att försöka få att a#a ska meddela när man har gjort någon förändring e#er någonting 
så går det med automatik. Det tycker jag är en fördel. (intervju TR)

28. Ja, delvis. Att snabbt hitta det skrivna material som ti#hör projektet. Hitta personer, pro-
toko#. Avtal li.er i en databas. A#a vet att där ska de li.a. (intervju KL)

Två personer ansåg dock att eRoom inte hade gjort deras arbete nämnvärt lättare, även om den 
ena var mer positivt inställd till eRoom än den andra:

29. Nej inte egentligen tycker jag inte. Innan hade man ju gemensam disk å nu har man 
eRoom istä#et. [...] Nej inte att det har gjort någonting lättare det tycker jag inte. Innan 
hade vi också hemsidan a#tså då hade vi en annan typ av hemsida som var kanske lite mer 
som eRoom men jag menar med den hemsidan vi har idag så kanske eRoom ändå har en 
fördel för den är ju mer riktad mot kunder och inte lika mycket, den är ju inte intern på 
samma sätt inom Sweden SHE (intervju CL)

30. Nej inte ännu. Men de kommer å göra det efter den här senaste utbildningen. De e jag 
övertygad om. [...] För att vi [...] jobbar ju mycket med harmoniseringen [...] vi har inte 
fått ti# det samarbetet på något riktigt bra sätt utan vi dribblar runt med mejl å det är 
jättesvårt åh nu ska vi först träffas å då ska jag föreslå att vi använder den här arbets-
grupp å då kan man ju liksom lä.a in dokument å jobba där å de det e ju mer som en 
chattsida å det visste jag inte att det fanns (intervju ML)

Svaren visar att hur eRoom uppfattas och används mycket beror på hur andra system runtom-
kring fungerar och hur viktigt det är med utbildning i ett nytt system.

5.3.3. Har eRoom gjort något arbete svårare för dig? I så fall: Vilket arbete? På vil-
ket sätt?

Två personer svarade att eRoom hade försvårat deras arbete till en början, men numera har det 
blivit en hjälp, åtminstone för en av dem.
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31. Ja ti# en början var det det för då var det så krångligt när man innan man visste riktigt 
hur man sku#e använda det. [...] Nu har det blivit en hjälp mera. (intervju TR)

32. Ja initialt så tycker jag det. Det är ytterligare ett datasystem som jag inte kände att jag 
kunde, som jag inte riktigt förstod nyttan av å jag hade svårt å  ta mig in å ramlade väl-
digt lätt ut [...] å då blir jag ju &ustrerad. [...] initialt så var det var det jobbigt å samti-
digt så inser man ju att det finns en viss vinst [...] med att ha det arbetet där. (intervju 
ML)

En person ansåg att eRoom inte hade försvårat hennes arbete, men trodde att det kunde vara 
till besvär för andra användare. De övriga ansåg att eRoom inte hade försvårat deras arbete 
nämnvärt:

33. Nej det tycker jag nog inte. Det är väl det här att folk inte kan eroom ti#räckligt bra så 
att man inte hittar [jag] får hjälpa ti# lite mer kanske.  Å även att folk låser filer så att 
man inte kommer åt dom.[...] På det sättet kanske det är krångligare då. [...] Å sen ibland 
är det kan det vara svårt att söka. [...] Det är väl det att man kanske inte gör det så ofta 
(intervju AB)

34. Nej, det sku#e jag inte vilja påstå. Problemen som finns fanns förut också på gruppdiskar 
också (intervju TE).

35. Inte eRoom i sig. Utan vilken katalog li.er det i. Att strukturen är klar och tydlig är vik-
tigt. (intervju KL)

Att låsa filer är ett problem som tas upp ofta och en diskussion av varför följer i kapitel 6.2

5.3.4. Har gamla arbetsuppgifter flyttats till eRoom? I så fall: Vilka?
Inga direkta arbetsuppgifter har flyttats till eRoom, däremot så har stora delar av dokument-
hanteringen flyttats dit. Detta anser alla är bra eftersom det ger en bättre överblick och ger alla 
enkel tillgång till de dokument de behöver.

36. Ja, just den här gemensamma dokumenthanteringen [...] har gjort att man har fått [...] 
enklare. å då blir det lättare översikt. Förändringarna &amföra#t. Vissa saker har vi fort-
farande i en gemensam gruppdisk då för att lä.a in på [...] men just dom här . a#män. Å 
just det att man kan styra behörigheten ti# vilka som ska se den också (intervju TR)

37. Protoko#en på eRoom istä#et för på diskar. Vi har ju avdelningar även i Södertälje och 
Lund. Nu kommer vi åt varandras dokument. Hittar ko#egor i Södertälje ti# exempel. 
Uppdateringen av ett mer dynamiskt slag.(intervju KL)

Svaren från intervjun med ML kan sammanfattas som att de omorganiserade och fick nya ar-
betsuppgifter samtidigt som eRoom kom. Hon hade kunnat använda eRoom till några av sina 
arbetsuppgifter, men visste inte att det var möjligt. Det finns dessutom problem med att alla 
konsulter inte har behörighet till eRoom.

5.3.5. Har du fått nya arbetsuppgifter sedan eRoom infördes (som är en direkt följd 
av att eRoom kom)? I så fall: Vilka?

De flesta tycker inte att de har fått nya arbetsuppgifter sedan eRoom infördes, i varje fall inte 
på grund av eRoom. Dock svarar alla utom en att de har fått lite mer att göra, till exempel att 
skriva på anslagstavlan, hjälpa till med tidsrapporteringen och läsa informationen som finns på 



 48 (89)



eRoom. Detta ses dock inte som en nackdel av någon. Den enda nackdelen som tas upp är att 
eRoom är “ytterligare ett system som man ska lära sej” (intervju ML). Undantaget är av naturli-
ga skäl KL, som blivit lärare i eRoom på grund av att eRoom köptes in.

38. om man ser våran tidsrapportering som vi har det har väl blivit lite mer på mig eftersom 
jag har gjort den &ån början [...] får väl jag gå in å pi#a lite extra på eftersom det är jag 
som kan den bäst å liksom får förklara mer så att … det e väl kanske lite extra då men å 
andra sidan så tycker ju jag att det är kul (intervju AB)

39. Nej, det har jag nog inte. Det är att man skriver lite mer på anslagstavlan men det hade 
man ju annat sätt å informera innan, så att det kanske, det är ju ingen ny arbetsuppgift nej. 
(intervju CL)

40. nej det tycker jag inte.. Ja det enda är väl att man går in å ko#ar när man får dom här 
mejlen, påminnelserna. Att det är. skett förändringar[...] de e ju en fördel också så att jag 
ser det ju inte som ett merabete direkt. (intervju TR)

41. men det har nog inte [...] medfört några nya arbetsuppgifter för jag [...] lä.er ju inte in 
nånting där [...] å arbetsuppgifterna med kvalitetssäkringen å så de det hade ju kommit 
ändå bara det att vi hade inte använt eRoom [...] svaret e nej. [...] men man måste ju gå 
in å titta på informationen, de e ju [...] en ny arbetsuppgift [...] det förutsätts att man att 
man går in å ko#ar anslagstavlan å såna saker så de e ju en ny arbetsuppgift. [...] jag går 
in å ko#ar vilka saker de e som lä.s in på dom här mejlen. [...] de hade ju också att göra 
med att jag hade så svårt å hitta på eRoom å mitt enda sätt var å ko#a där det las in (in-
tervju ML)

42. Ja, har fått lära mig eRoom, jag är lärare i eRoom. I vissa fa#, vi skannar in avtalen i 
eRoom istä#et. Det blir ju ett moment extra. (intervju KL)

Intressant att notera är att alla utom TE uppger att de har fått nya saker att göra, även om en-
dast ML och KL identifierar det som nya arbetsuppgifter.

5.3.6. Har några arbetsuppgifter försvunnit sedan eRoom kom? I så fall: Vilka?
Alla utom TR svarar kort och gott “nej” på denna fråga. TR anser att “det här merarbetet att gå 
runt å leta, vem har gjort vad och sådana här saker så de det har ju underlättat det här med 
sökningen” är en arbetsuppgift som har försvunnit. 

5.3.7. Hur utförde ni de arbetsuppgifter du nu gör på eRoom innan eRoom fanns? 
Utveckla gärna. 

Innan eRoom infördes låg dokument på de gemensamma gruppdiskar som fanns för varje av-
delning eller på den personliga datorn. Dessutom skickades dokument via e-post till dem som 
behövde läsa dem. Detta var tydligen ett ineffektivt sätt att arbeta på, framförallt eftersom det 
krävdes att Helpdesk (AstraZenecas IT-support) godkände all behörighet till gruppdiskarna.

43. Det var ju mycket gemensamma disken som man hade istä#et då för jag ser ju eRoom 
mycket som [...] ett sätt där man kan förvara gemensamma dokument. Så det var väl 
ski#naden å sen så tror jag man skickade mera mejl innan å så hade man dom på sina egna  
diskar. (intervju CL)

44. [...]  grejerna låg ju på gruppdiskar [...] man fick skicka ett mail ti# a#a som var intres-
senter i de &ågorna att nu finns det. [...] fanns det ju mycket brister. [...] Många var väl-
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digt aktiva å lä.a in å meddela å många var väldigt aktiva med å lä.a in men medde-
lade aldrig å vissa la inte in överhuvudtaget utan man sparade på egna stä#en å nu har 
man ett stä#e [...] som e gemensamma [...] de e en fördel. (intervju TR)

I korthet svarar ML att hon inte hade samma behov av information av den här typen innan 
omorganisationen. “Införandet av eRoom sammanfaller ju med omorganisationen och att de e 
ju förändringar i arbetsuppgifterna också”. Om eRoom säger hon även att det är “väldigt bra å 
ha det samlat när man sitter i en grupp å vi e ju två ifrån hälsocenter å två ifrån andra avdel-
ningar så har man det gemensamt med agenda å alltihopa de e ju oerhört smidigt”

5.3.8. På vilket sätt skulle du helst hålla kontakten med andra (avdelningar, perso-
ner) inom Sweden SHE?

Alla svarar att personlig kontakt är viktigt och nämner eRoom som bra när det gäller mindre 
viktig information som många kan vara intresserade av. Även e-post tas upp som ett viktigt sätt 
att kommunicera. Endast en person svarar att de på dennes avdelning inte alls håller kontakt 
via eRoom i nuläget.

45. de e ju liksom aldrig fel att träffas ansikte mot ansikte [...] de måste man nog göra men om 
de e såhär småsaker så sku#e man lika gärna kunna lä.a ut information på eroom [...] 
De e ett enkelt sätt å [...] informera andra om vad som händer … det kan man nog sakna 
ibland att man har ingen ko# a#s på vad som händer på dom andra stä#ena. (intervju 
AB)

46. personlig kontakt e ju absolut bäst tycker jag om det är möjligt sen så beror det ju på vad 
det handlar om sen så kan det ju vara bra med mejla å ringa å sånt också [...] Vi hå#er ju 
inte kontakt via eRoom [...] i nuläget. (intervju CL)

47. A#tså jag tycker det funkar ganska bra att ha det så att man har kontakt när det gä#er 
arbetsuppgifter å så via eRoom [...]. Men sen e de ju ändå så att man behöver ha [...] per-
sonlig kontakt å så med människor å träffas rent konkret men att man ser ti# att lagra in-
formation på samma stä#e, absolut å där funkar eRoom jättebra. Sen e folk väldigt dåliga 
på att namnge dokument å liksom mappstruktur å sådana saker så att de e ingen ordning å 
det gör det ju svårt men det e ju inte eRooms fel utan de e dom problemen fanns förut på 
gruppdiskarna också. (intervju TE)

48. mejl tycker jag e jättejättebra telefon funkar dåligt för mej för jag är nästan aldrig på 
rummet men sen så eh tror jag ju mycket på dom här typ chattsidorna i eRoom jag tror att 
det kan underlätta (I: ja) [...] sen att man har i arbetsgrupper att man har hela agenda, 
protoko#, arbetsmaterial å så att det li.er inne också. Sen anslagstavlan där e tycker jag 
också e [...] jättebra å sen naturligtvis personliga möten (intervju ML)

49. Det bästa e ju den personliga kontakten. Men just [...] att man förmedlar gemensamma .. 
intressesaker [är eRoom] ett utmärkt redskap. [...] (intervju TR)

TR anser dock inte att detta har uppnåtts ännu. Sammanfattningsvis säger han att han önskar 
att de kunde ha gemensam information, framförallt mellan de olika orterna Mölndal, Lund, 
Södertälje och Umeå, på ett gemensamt forum. Då kan alla se vad andra har gjort och de behö-
ver inte göra samma jobb flera gånger. Systemet fick tyvärr en negativ klang i början eftersom 
det var svårt att komma in och att det var mycket strul
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Detta är av intresse eftersom det tydligt visar att eRoom, i varje fall inte på den avdelningen, 
används till kommunikation mellan personer som inte har andra naturliga sätt att kommunice-
ra.

5.3.9. Kan du organisera din information på eRoom på det sätt du vill ha den?
Här råder delade meningar, de som har ansvar för att lägga upp information anser att de i högre 
grad kan organisera sin information på det sätt de vill ha den, även om de självklart måste hålla 
sig till de gemensamma riktlinjer som avdelningen har satt upp.

50. Jah om man ser på våran li#a disk [...] så är det ju jag och en annan tjej som [...] fått i 
uppdrag att titta på hur vi ska lä.a upp våran disk på eRoom. Så att där kan jag ju på-
verka hur mycket jag vi# [...] de finns ju en struktur bara man lär sig hitta (intervju AB)

51. Både ja o nej a#tså. Dels kan man ju sortera informationen så att jag känner att jag får 
det som jag behöver men sen e det just det att sånt som jag inte har behörighet att ändra 
det kan jag inte organisera om å där kanske jag tycker det e helt ologiskt hur det är upp-
lagt så att i dom fa#en nej. (intervju TE)

52. Nej. [...] Jag kan väl göra det men [...] vi har ju kommit överens om att hur vi ska lä.a 
upp strukturen [...] vi har ju faststä#t inom avdelningen (intervju TR)

53. Ja den rätten har man ju som medlem. Men inte rätten att flytta andras dokument. Så 
svaret på den &ågan borde bli nej &ån a#a du &ågar. Avdelningen ska ju bestämma vad 
som ska li.a var. Sen tycker man ju inte a#tid att det är logiskt på andra eRoom. A#a 
måste vara med och by.a upp sitt eRoom. (intervju KL)

Att det finns en bestämd struktur är självklart någonting positivt och frågan skall inte ses som 
att anarki på eRoom vore det bästa. Tvärtom, om alla hade svarat att de kunde lägga upp vad 
de ville, var de ville utan hänsyn till rådande struktur hade det varit ett stort problem, så just 
som KL påpekar bör svaret på denna fråga bli nej. 

5.3.10. Kan du själv välja vad du vill lägga upp på eRoom (om du vill lägga upp nå-
got)?

Här svarar de flesta kort och gott “ja”. Om de vill ändra där de inte har behörighet kan de kon-
takta koordinatorn.

54. “jag har inte behörighet att ändra på a#a stä#en men där kan man ju a#tid kontakta den 
personen som är koordinator e#er liknande å det brukar inte va något problem att få upp 
det. Sen a#ting där jag själv jobbar där har man ju behörighet att ändra o lä.a ti# å så-
där så att ja.” (intervju TE)

ML tar upp en intressant aspekt av att lägga in information i datasystem när hon säger att ett 
av problemen kan vara att det finns flera olika system där olika information ska läggas in. För 
henne har det varit klart vilken information som ska finnas i vilket system. eRoom för henne är 
samarbetet mellan övriga SHE och Hälsocenter. 

Ett annat problem som ML tar upp är att innan de gemensamma gruppdiskarna kom så för-
svann all information en person hade på sin dator när personen slutade arbeta på AstraZeneca. 
På beskrivningen låter det som att det har varit mycket komplicerat att skicka information 
mellan personer tidigare. Även dokumentation verkar ha varit ett problem tidigare, med in-
formation som försvunnit och hamnat fel.
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5.3.11. Har du fått någon utbildning om eRoom? Om inte: Varför inte?
Alla användare utom en har fått en utbildning i eRoom. De person som inte fått det ansåg inte 
att hon behövde någon:

55. Nej. Jag har inte känt att jag haft behov av det. Däremot så har jag väl om det har varit 
någonting så har jag sett ti# så att jag har lärt mig det [...]. Så att där har jag utbildat 
mej själv i sånt fa#.  Jag har fått den manualen som de andra fick vid utbildningen så den 
har jag. (intervju TE)

Av de övriga fem svarar tre kort och gott “ja”, men de andra har intressanta kommentarer kring 
utbildningen. De anser båda att de saknat möjlighet att testa systemet själva och anser att det 
är ett problem att de inte hade fått se systemet tidigare.

56. Jah den här introduktionen som vi hade jag kommer inte ihåg om det var en halvdag e#er 
nånting  men de e ganska längesen nu. Å det var ju de e väl som me a#a system som man 
jobbar i att de de e svårt att ha en utbildning innan man har sett systemet i verkligheten. 
[...] man fick väl ti#träde när man hade gått utbildningen. [...] mej erfarenhet så är det ju 
ofta lättare å hå#a på på å söka o knappa i systemet å sen gå en utbildning när man kanske 
kan känna igen sej” (intervju TR)

57. Den första utbildningen den fick vi å det var en katedral föreläsning som Janne Holmgren 
hade, det kändes mer som en information om vad det sku#e komma. vi fick ju inte testa 
själva Å jag fattar ingenting om inte jag får pi#a själv. Man kommer inte ihåg  å sen så 
förstod vi väl inte [...] riktigt nyttan vad vi sku#e använda det ti#. [...] så därför har 
[det] varit jätte-jobbigt precis som jag sa här tidigare också jag har inte hittat å a#tså jag 
har inte förrän nu fått &am det här trädet[...] på sidan den här li#a fliken. [...] Den e ju 
a#deles för oansenlig egentligen [...] den ser gömd ut för att inte användaren verkligen ska 
se den (intervju ML)

Citaten här visar att utbildning är verkligen av största vikt och det är viktigt att ha utbildning 
på ett sådant sätt att den når fram och blir förstådd.

5.3.12. Tycker du att utbildningen kring eRoom har varit tillräcklig för att du ska 
kunna göra det du ska göra i eRoom?

De flesta anser att de har fått den utbildning de behöver i eRoom, men ML är tydlig med att 
poängtera att hon har gått två utbildningar och att det först var den andra som var till nytta. 
Ett problem var att systemet var nytt även för läraren vid den första utbildningen.

58. Jah, jag fixar det men jag tror att för vissa andra kanske det inte räcker… [...] det beror på 
hur ofta man är inne i eroom å [...] vad man gör för saker där. (intervju AB)

59. Ja jag tycker det var en bra utbildning där fick man en bra överblick[...] av eRoom så det 
var en bra utbildning tycker jag. Å veta hur man sku#e . lä.a ut dokument. (intervju 
CL)

60. det måste jag ju säga ja för att jag vet hur manualen ser ut så om jag hade gått den så ha-
de jag tyckt att det hade varit ti#räckligt (intervju TE)

61. Både ja o nej. [...] den introduktionen [...] som vi hade då det var ju. Nackdelen det var ju 
att [...] det var ju nytt system för även för lärarn, å det var ju en hel del barnsjukdomar 
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som man hö# på göra i ordning så att de var ju väldigt .. ja det var inte klockrent övera#t 
[...]. (intervju TR)

62. Ja. Det är den ju. Sen handlar det om hur man förvaltar den kunskapen. eRooms funk-
tioner i sig är inte svåra. Men gruppen måste ha en gemensam struktur, hur ska det använ-
das. (intervju KL)

63. Ja efter den senaste utbildningen så tycker jag det. Inte den första. Vi hade ju utbildningen 
först då innan vi hade sett det å vi fick ju inte testa någonting. Första gången vi hade den 
så jag sa att jag hade varit med på en utbildning fast den tog inte. Näh jag förstod inte 
nyttan av det (intervju ML)

ML berättar även att det finns en dam som arbetat på AstraZeneca i 24 år och hon får nästan 
aldrig någon utbildning i något. Enligt ML beror det på att de tänker att hon kan ju det, hon 
har ju jobbat här så länge.

5.3.13. Hur tycker du att eRoom påverkar den tid du lägger på ditt arbete? (Går det 
snabbare eller långsammare att utföra arbetsuppgifterna i eRoom jämfört 
med hur ni gjorde innan?) 

Några anser att det går snabbare i eRoom än vad det gjorde tidigare när de använde gruppdis-
kar och e-post. Att det kan ta längre tid på eRoom beror på att de arbetar mer mot eRoom nu 
och det ses inte som en nackdel. 

64. det gör så att jag lä.er mindre tid på sådana saker som jag förut la mera tid på eftersom 
att man var tvungen att lagra saker på olika stä#en. Så att jag tror att det påverkar i po-
sitiv riktning. Specie#t nu med många nya arbetsgrupper å sådär så är det helt klart så att 
det är lättare istä#et för att behöva mejla information ti# varandra (intervju TE)

65. [...] så mycket e man inte inne i systemet [...] med strukturen som vi har lagt upp [...] så e 
de ju lätt att hitta. Sen e det ju då vissa i saker som man inte jobbar så mycket med [...] 
som man inte riktigt kommer ihåg varje gång hur man sku#e gå in å söka å leta. [...] posi-
tivt att det går ganska fort systemet (intervju TR)

Två personer anser dock inte att eRoom är snabbare än det gamla sättet.

66. Det är lite bökigare med eRoom ibland tycker jag [...] man glömmer å trycka på pennan åh 
får göra om saker å ting . så det kan jag tycka det blir lite bökigare [...] Kan vara lite svå-
rare å hitta information i och med att a#a lä.er ut information på eRoom på olika stäl-
len så det kan också ta längre tid. (intervju CL)

67. Ytterligare ett datasystem ytterligare en arbetsuppgift som man ska göra varje dag [...] de 
kommer ju finnas vinster å effektiviseringen kommer komma lite längre &am tror jag. (in-
tervju ML)

Att det blir problem när användare “glömmer att trycka på pennan” refererar till att när ett do-
kument ska redigeras så måste användaren trycka på en symbol i form av en penna, för att do-
kumentet ska öppnas på rätt sätt för redigering. Detta gör att dokumentet låses för alla andra 
användare, tills dokumentet stängts av på korrekt sätt. Om dokumentet inte stängts av på kor-
rekt sätt fortsätter dokumentet att vara låst, tills en koordinator låser upp det. Det är på grund 
av detta problemen med låsta dokument uppstår.
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5.3.14. Övriga kommentarer
Att det kan vara svårt att hitta det man söker tas upp även här, liksom att det borde finnas rikt-
linjer för hur strukturer på eRoom ska se ut. Vem som har ansvar för dokument och om de i så 
fall vet om detta, var en annan viktig punkt som togs upp.

68. Det e ofta att det kan vara lite svårare att hitta information. [...] Å vart saker li.er det 
beror ju på hur folk skriver på mapparna[...] det kan också vara lite tricksigt. Men jag 
tycker det e bra sätt [...] å samla information på och [...] kunna ändra information å a#a 
vet om att man gör ändringar å de versioner å sådär det tycker jag e himla bra (intervju 
CL)

69. mappstrukturer och namnsättning, att det borde finnas någon riktlinje för hur man ska 
namnge mappar (intervju TE)

70. Jag tycker man ska ha översyn av dolda dokument [...] när man kan släppa det för det är 
ju saker som kan vara nyttiga för andra. [...] Jag undrar också [...] vem har ansvar för. 
a#tså jag vet ju då att jag har ansvar för de dokument [...] som jag har gjort i eRoom [...] 
men vet a#a människor det? E#er kommer det finnas gammalt skräp där? [...] Å då dess-
utom att det li.er för mycket information å så kan det bli lite nästan oöverskådligt. [...] 
när det blir inaktue#t vem har ansvar för det? [...] Å vet dom i så fa# om det? (intervju 
ML)

ML berättar att det verkar finnas en kultur av att hemlighålla information på AstraZeneca, nå-
got som antagligen kommer av att mycket av deras forskning är hemlig ur konkurrens- och pa-
tentsynpunkt. En sådan kultur passar inte särskilt bra ihop med ett system för att dela infor-
mation med människor över hela världen.

Frågan om vem som har ansvar för att ta bort gamla dokument är en mycket relevant fråga, ef-
tersom ingen verkar ta bort material från eRoom. Detta leder förstås till att det ligger väldigt 
mycket gammal information på eRoom, som i sin tur bidrar till att det kan vara svårt att hitta 
på och organisera eRoom.

I telefonintervjun tar KL upp andra intressanta aspekter nämligen att:

71. Många upplever att de får uppdateringar &ån eRoom… att de är medlemmar i eRoom 
utan att de fått information om att de har bjudits in. Då går de in och tittar, vad är det 
här? Vad ska man göra här? Det kan nog vara stressande tror jag. Man måste tala om att 
man ska skapa ett eRoom och varför. Tala om för dem man bjuder in att de har blivit in-
bjudna och varför.

Dessutom poängterar hon ännu en gång hur viktigt det är att det är gemensamt för hela grup-
pen och att alla ska få vara med och bestämma hur strukturen ska se ut, vad saker ska heta och 
ligga och liknande.

5.3.15. Användartest
Sist i varje intervju ber jag användarna hitta protokollet från enhetsmötet som var under våren. 
Detta dokument ska vara tillgängligt för alla, samtidigt som det inte är ett dokument de ofta 
läser.

Resultatet är att skillnaden mellan hur lång tid det tog och hur svårt användaren tycker att det 
är varierade stort beroende på hur duktiga de anser sig vara på att använda eRoom. De perso-



 54 (89)



ner som anser sig vara bra på datorer och eRoom hittar dokumentet snabbt, medan de som in-
te anser sig vara duktiga på eRoom tar längre tid på sig och tycker att det är svårare. En person 
lyckas inte alls hitta dokumentet. Intressant att notera är att alla utom en person inleder med 
att först försöka tänka ut vilken mapp som dokumentet borde ligga i och sedan leta efter do-
kumentet manuellt i denna mapp. Vilken mapp detta är varierar mellan personerna. Först om 
de misslyckats med att hitta dokumentet på detta sätt använder de sig av någon av sökfunktio-
nerna. Sökfunktionen ger dock problemet att de måste komma på ett bra sökord för att hitta 
dokumentet. Dessutom råkar en av dem använda en intern sökfunktion som inte söker i rätt 
mapp, vilket gör att hon ger upp sökningen utan att ha hittat dokumentet.  

5.4. Övriga resultat
Här presenteras de resultat som framkommit på andra sätt än genom enkäter, intervjuer och 
observation, till exempel genom e-post kontakt med berörda personer, vad användarna berättat 
för mig på fikaraster, under möten och liknande.

Det första som är av intresse är att enligt Jan Holmgren (personlig korrespondens, 2006-04-13) 
var användningen av eRoom mycket låg i början och det fanns endast ett fåtal mappar med do-
kument som ett par intresserade medlemmar, bland annat han själv, lagt in. 

Det andra gäller eRooms design. Under en fikarast diskuterar två användare hur jobbigt och 
irriterande det var att databaserna i eRoom alltid visas från toppen efter att de varit inne på en 
databaspost. En av användarna skulle skriva ut 20-30 dokument som fanns på eRoom. Varje 
gång hon hade skrivit ut ett och klickade tillbaka till databasen visades sidan från toppen, så 
att hon var tvungen att gå ner och leta upp rätt post i databasen för varje dokument hon skulle 
skriva ut. Detta tyckte hon var tidsödande och jobbigt.

Attityden till eRoom skiljer sig mycket åt beroende avdelning och individ. Som även syns i en-
kätundersökningen finns det personer som är mycket positivt inställda till eRoom och anser att 
det fungerar mycket bra och andra som är mycket negativt inställda till det och tycker att det 
är svårt att använda. Min uppfattning är att det finns en tendens att användare på avdelningar 
som använder datorer ofta och är vana användare tycker bättre om eRoom. Under min tid där 
märkte jag dock att stämningen blev mer positiv, åtminstone på den avdelning jag hade mest 
kontakt med. Om det berodde på min närvaro eller på något annat kan jag dock inte svara på.

Under arbetets gång hade jag även kontakt med eRooms tekniska support; eRoom Technical 
Support Team. Jag frågade bland annat vilka som var de vanligaste problemen med eRoom, en-
ligt Johan Lyngarth på eRooms tekniska support:

De vanligaste är nog att de inte hittar just den användare de vi# i eroom att bjuda in ti# sitt 
rum, beror vanligtvis på att personen har flera konton e#er att IBM har vänt på personens 
för- och efternamn och då blir svår att söka upp. (Personlig korrespondens via e-post med Jo-
han Lyngarth, eRoom Technical Support Team, 2006-03-07)

Därefter trodde supporten att det var systemfel som beror på att inställningar som eRoom an-
vänder skrivs över så att användarna får “Directory could not be found”. Detta måste åtgärdas 
genom en registerändring av supporten eller IBM. Andra problem som tas upp är att nya an-
vändare inte vet var eRoom finns och att utrymmet i eRoom tar slut. Därefter,

är det nog mer förklarade &ågor, t.ex. om hur grupper fungerar, rättigheter samt att låsa upp 
filer som folk har reserverat för editering och som inte låses upp då deras Office krashar (krä-



 55 (89)



ver en liten registerändring som vi gör). (Personlig korrespondens via e-post med Johan Lyng-
arth, eRoom Technical Support Team, 2006-03-07)

Detta stämmer bra överens med de problem som användarna själva tar upp, framförallt när det 
gäller problemet med att låsa filer vid redigering.

5.5. Sammanfattning av de viktigaste resultaten
Det viktigaste resultatet är att de flesta som använder eRoom idag primärt har andra arbets-
uppgifter än de som eRoom stödjer.

E-post är det mest använda sättet att kommunicera inom Sweden SHE, även om det mest upp-
skattade enligt många är personlig kontakt. eRoom används inte till direkt kommunikation 
mellan användare, utan endast till att dela dokument. Detta visar sig till exempel genom att 
chattfunktionen i princip inte används. Att eRoom är ett gemensamt forum där dokument kan 
delas är uppskattat. eRoom anses fungera bättre än det tidigare sättet att hantera dokument.

De flesta anser att eRoom innehåller relevant information fungerar bra. Om eRoom är en nöd-
vändig del av arbetet råder det delade meningar om, även om marginellt fler anser att det är 
nödvändigt för arbetet. Detta kan hänga samman med att ingen tillfrågad anser att de utför 
sina huvudsakliga arbetsuppgifter i eRoom. Inte heller har några nya arbetsuppgifter flyttats till 
eRoom, det enda som sköts där är delar av dokumenthanteringen. Detta gör att eRoom ger lite 
extra arbetet till de flesta, även om få identifierar det som nya arbetsuppgifter.

Att hitta på eRoom togs ofta upp som ett problem och visade sig vara mycket svårt för några 
och mycket lätt för andra. Det syns även i enkätundersökningen, där de flesta ansåg att det var 
varken lätt eller svårt att hitta, även om något fler ansåg att det var svårt. Detta kan bero på 
skillnader i strukturen mellan olika avdelningars eRoom. Struktur ansågs viktigt, men alla av-
delningar hade inte fått ordning på den ännu.

Kring utbildningen om eRoom råder delade meningar. Många tycker att den har fungerat bra, 
men inte alla. Dessutom har flera utbildningar om eRoom hållits och generellt är den första 
mindre uppskattad än de andra.

Problem har även tagits upp när det gäller eRooms design. Sökfunktionen uppskattades gene-
rellt inte och 15 personer av 72 visste inte att den fanns. Dock var kartan över eRooms struktur 
ännu mindre använd, 29 personer av 72 visste inte att den fanns. Detta beror på att den är dold 
i en liten list längst till vänster på skärmen. Dessutom följer eRoom inte den västerländska lä-
sordningen och redigering av dokument ger stora problem för många.
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6. Diskussion
Här följer en diskussion av de resultat arbetet har gett, de problem som finns, hur de upp-
kommit och kan lösas. De problem som har hittats i undersökningen är spridda över flera äm-
nesområden. I det första stycket definieras de problem som finns med eRoom, i det andra 
stycket diskuteras detta problem mer ingående och därefter diskuteras lösningar på proble-
men. Sist i kapitlet ges rekommendationer för fortsatt forskning inom området.

6.1. Kritik av metoden
En kritik mot dagens forskning inom kommunikation via datorer är att en stor del av arbetet 
inte tar hänsyn till den kontext nya system för kommunikation introduceras i. Likaså sker 
många tester med endast en person i taget, vilket inte ger en korrekt bild av hur system med 
flera användare fungerar. En anledning till detta är att det finns svårigheter med att utföra et-
nografiska studier inom en stor organisation med många användare där det saknas ett tydligt 
gemensamt fokus för uppmärksamheten för deltagarna.

Detta arbete har försökt ta fasta på denna och liknande kritik och därför har arbetet utförts på 
arbetsplatsen i nära samarbete med användarna. Arbetet har försökt ta fasta på flera använda-
res syn på systemet och hur de samverkar. Sweden SHE är en stor organisation och dess många 
medlemmar har olika mål med att använda med eRoom. Därför läses, redigeras och används 
eRoom över lång tid av många personer. Att se varje persons detaljerade bidrag till diskursen 
kring eRoom, som etnometodologin förespråkar, är därför inte möjligt under loppet av ett ex-
amensarbete på 20 poäng. Den bästa metod som stod till buds var att ställa frågor om eRooms 
användande via enkäter och försöka fånga enskilda personers bidrag genom intervjuer, korta 
användartester och genom att närvara på arbetsplatsen och delta i den dagliga diskursen. Den-
na blandning av kvantitativ och kvalitativ metod ger arbetet en högre validitet.

I ett arbete som detta är det dock svårt att säga att resultaten har hög reliabilitet, eftersom re-
sultaten påverkas av min närvaro på arbetsplatsen. När en examensarbetare tas in för att un-
dersöka ett system visar ledningen att de satsar på det systemet och vill att det ska användas. 
Detta gör att fler får upp ögonen för systemet. Detta är något som händer i sociologi, en fors-
kare påverkar den sociala miljö som undersöks genom sin närvaro. Därför är det högst osanno-
likt och inte heller önskvärt, att ett ny studie av eRoom skulle ge samma resultat.

6.2. Vilka är problemen?
För att ett problem ska kunna lösas, måste det först definieras. I detta stycke kommer några av 
de problem som finns med eRoom att definieras. De kommer sedan att diskuteras i senare ka-
pitel. Först återges arbetets frågeställning, för att friska upp minnet:

Vad finns det för faktorer som påverkar om användare av ett CSCW-system känner sig nöjda 
e#er missnöjda med systemet? I detta fa# är eRoom det system som studeras, med förhoppning-
en att kunna dra genere#a slutsatser kring andra system av samma typ som eRoom.

Utgångsläget var att undersöka om det finns skillnader mellan den tänkta användningen och 
den faktiska användningen av systemet, samt att försöka utröna vilka bakomliggande faktorer 
som medverkar till sådana skillnader.

Som vi sett fanns det en tydlig skillnad mellan den tänkta och den faktiska användningen. Den 
tänkta användningen kan kort sägas vara samarbete, kommunikation och informationssprid-
ning inom Sweden SHE genom att dela information i form av text och bilder, framförallt mel-
lan personer som inte har möjlighet att mötas fysiskt. Det ska inte användas som dokument-
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hanteringssystem eller arkiv. I realiteten används dock eRoom framförallt som dokumenthan-
teringssystem och arkiv både för dokument som uttryckligen ska delas och för dokument som 
endast ska sparas. Detta gör att det finns en stor mängd dokument på eRoom som ingen en-
skild individ eller grupp har ansvar för. En anledning till detta glapp mellan tänkt och faktisk 
användning är att eRoom inte har någon tydlig grundfunktionalitet. I olika dokumentation om 
eRoom finns en mängd funktioner som eRoom ska kunna klara av:

• Kommunikation
• Samarbete
• Skapa databaser
• “Editera” (redigera)
• Hantera rättigheter
• Planera projekt och rapportera
• Medlemmar
• Arbetsgrupper
• Administration
• Lätt att använda
• Ingå i projektgrupper
• Versionskontroll
• Projektstatus

• Delta i undersökningar
• Hantera dokument
• Organisera
• Dela filer
• Vara kreativ
• Generera idéer
• Lösa problem
• Diskutera
• Skicka e-post
• Chatta
• Navigera
• Söka

Att det finns så många funktioner och sätt att använda systemet är i sig en källa till problem, 
eftersom de många funktionerna finns på bekostnad av en tydlig grundfunktionalitet. Det kan 
bero på vilka beslut som tagits eller negligerats i designprocessen och leder till osäkerhet om 
hur systemet egentligen ska användas.

Nedan följer en diskussion av de viktigaste funktionerna, hur de används, vilka problem som 
finns och hur dessa kan lösas. Denna diskussion kommer sedan att mynna ut i svaret på fråge-
ställningen vad som gör användare nöjda/missnöjda med CSCW-system.

6.2.1. Kommunikation
Samarbete och kommunikation var enligt AztraZenecas dokumentation en av de tänkta an-
vändningsområdena för eRoom. Detta är en bred formulering och många av de mindre funk-
tioner som finns i systemet finns för att stödja detta övergripande mål, till exempel chatten, e-
post-funktionen och möjligheten att dela filer. eRoom används till samarbete och kommunika-
tion, men nästan uteslutande mellan medlemmar som har möjlighet att ses fysiskt och redan 
har andra sätt att kommunicera på som är väletablerade, accepterade och fungerar. Därför finns 
inget behov att att byta till ett nytt system för kommunikation.

I eRooms fall verkar det som om att det finns tre förutsättningar som måste vara lösta innan 
det kommer att användas till just kommunikation. Den första förutsättningen är att de som 
ska använda det vill kommunicera med varandra. Den andra gäller att det måste finnas relevant 
information i systemet. Den tredje förutsättningen är att systemet måste vara bättre än de sätt 
att kommunicera  som redan finns på arbetsplatsen.

Den första förutsättningen uppfylls för Sweden SHE. I enkäten uppger de flesta att de har re-
gelbunden kontakt med andra delar av Sweden SHE, ofta mellan några gånger i veckan till någ-
ra gånger i månaden. Det är framförallt cheferna som ofta kommunicerar över avdelningsgrän-
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serna. Det finns alltså en vilja och ett behov av att kommunicera inom Sweden SHE. Även den 
andra förutsättningen är uppfyllt för eRoom. Mer än hälften av de användare som svarat på en-
käten anser att det finns relevant information i systemet.

Den tredje förutsättningen, att systemet måste vara bättre än befintliga system, är inte uppfylld 
för eRoom hos Sweden SHE. Det finns minst tio olika och delvis överlappande system för att 
kommunicera inom Sweden SHE: internhemsidan, gruppdiskar, internpost, telefon, chat, fo-
rum, dokument via eRoom, e-post via eRoom, notifikationer och e-post via Microsoft Out-
look. Lägg dessutom till detta möjligheten att träffas och prata ansikte mot ansikte. Att det 
finns flera sätt att kommunicera på är ett problem i sig eftersom multipla informationskanaler 
kan leda till prioritetsproblem hos användaren.

Grafiken nedan visar hur de olika sätten att kommunicera inom Sweden SHE förhåller sig till 
användarna och varandra. I mitten finns användarna, som har tillgång till de olika sätten att 
kommunicera. Dubbleriktade pilar visar på tvåvägskommunikation och enkelriktade pilar på 
envägskommunikation. Streckade pilar visar kommunikationsvägar som sällan används. Chat, 
forum, notifikationer, eRoom e-post är en del av eRoom och dokument och Outlook e-post är 
delvis kopplade till eRoom.

Telefon
Internpost

Grupplagring
  Internhemsida

Outlook Chat

Användare

Forum

Dokument

Notifikation

eRoom e-post

Fig. 2 Hur kommunikationen på Sweden SHE fungerar.

Som synes i figuren finns det många kommunikationsvägar att hålla reda på för individen.
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Som vi kan se ligger problemet i hur den relevanta informationen kommuniceras mellan an-
vändare. Detta ska vi nu undersöka närmare genom att titta på hur eRooms struktur byggs 
upp, vilka begränsningar systemet lägger på kommunikationen, vilken kunskap och ansträng-
ning det krävs för att kommunicera i systemet.

Uppbyggnaden av strukturen på eRoom sker inte koordinerad och genomtänkt. Medlemmarna 
utför individuella, men inte koordinerade, handlingar vilka leder till att eRooms semantiska 
struktur uppstår som en emergent produkt. Att eRoom inte tillåter medlemmarna att koordi-
nera sina handlingar är upphov till en del av de problem som finns med eRoom, till exempel att 
det kan vara svårt att hitta. Detta beror till viss del på att eRoom är ett webb-baserat datasys-
tem och att användarna därför inte kan koordinera sina handlingar på samma sätt som sker i en 
konversation. Detta är inte något som är unikt för eRoom, utan gäller för all kommunikation 
som inte sker ansikte mot ansikte. Svårigheterna med att kommunicera på ett snabbt sätt via 
eRoom gör det dock till ett större problem än det hade kunnat vara om användarna kunnat 
kommunicera snabbt och effektivt genom systemet. 

En lösning på problemet med att medlemmarna inte kan koordinera sina handlingar på ett en-
kelt sätt kan vara att försöka att tydliggöra eRooms semantiska struktur samt tillåta medlem-
marna att på ett tydligare sätt koordinera sina handlingar. Försök att strukturera upp eRoom 
har utförts med gott resultat på några av avdelningarna och detta bör kunna genomföras även 
på de andra avdelningarna. När strukturen är bestämd är det viktigt att alla som ska använda 
den delen av eRoom vet hur strukturen ser ut. Det är en fördel om strukturen på en övergri-
pande nivå kan vara densamma för alla avdelningar, eftersom detta skulle underlätta kommuni-
kation via eRoom mellan avdelningarna.

Vem som ska bestämma hur strukturen ska se ut är dock ett annat problem. Om alla användare 
ska få vara med att bestämma kan processen bli mycket lång och komplicerad, men det kan va-
ra värt det i längden eftersom studier visat att användare som har fått vara med i utvecklingen 
av systemet ofta är nöjdare med systemet, även om det inte är bättre i teknisk bemärkelse eller 
lättare att använda.

Att eRoom ska vara en kommunikationsplattform för personer som inte har möjlighet att ses 
och träffas fysiskt lägger även det in vissa begränsningar på kommunikationen. Det krävs där-
för att mediet finns kvar i form av bild eller text. Produktion och mottagande sker inte simul-
tant i eRoom, utan det kan tvärtom gå lång tid mellan att meddelandet skrivs och någon läser 
det. Medlemmarna kan lägga upp sina egna dokument, men lika ofta sker det att till exempel 
koordinatorn får i uppdrag att lägga upp andras dokument, så att informationen först måste gå 
via en mellanhand.

Clark skriver att ju fler aspekter av kommunikation ansikte mot ansikte som saknas, desto mer 
specialiserad måste kunskapen och proceduren för att kommunicera vara. Att kommunicera via 
ett system som eRoom är en krånglig procedur i jämförelse med att ha en konversation. Det 
krävs att alla som deltar i kommunikationen kan läsa engelska och svenska (eftersom svenska 
och engelska blandas på eRoom), de måste vara bekanta med Windows, nätverk och eRoom. 
När dessa kunskaper finns är dessutom själva proceduren för att kommunicera på eRoom rela-
tivt komplicerad. 

I stora drag går det till så här att delge information i form av ett dokument via eRoom:

När A har bestämt sig för att eRoom är det bästa sättet att delge information till B och C, mås-
te A formulera sitt meddelande och skriva ner det i en ordprocessor på sin dator. Eftersom 
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möjligheten till återkoppling är liten måste meddelandet vara läsbart och begripligt. Dokumen-
tet måste sedan sparas på hårddisken på den personliga datorn. 

När detta är gjort måste A bestämma var på eRoom dokumentet ska ligga. A måste då veta vil-
ka delar av eRoom B och C har tillgång till, samt om det finns någon struktur på eRoom som 
bör följas. A lägger upp dokumentet på eRoom, antingen genom att dra ikonen från hårddisken 
till den plats i eRoom den ska till, eller genom att klicka på “add file” och följa instruktionerna 
där. När dokumentet finns på plats kan A lämna det åt sitt öde och hoppas på att B och C hit-
tar och läser det på egen hand eller välja att informera B och C om var det finns, antingen ge-
nom att skicka ett e-postmeddelande via eRoom eller på något annat sätt.

I det här exemplet väljer A att meddela B och C om var dokumentet finns. Det är nu upp till B 
och C att bestämma sig för om och när de vill läsa informationen. När de vill läsa det måste de 
starta sina datorer, öppna eRoom och leta rätt på dokumentet. Om A har skickat länken via e-
post i notifikationssystemet kan de gå direkt till dokumentet via länken.

För A finns det dock ingen möjlighet att veta om B och C har tagit del av informationen innan 
de själva kontaktar A och berättar det. Om B och C vill använda eRoom för att meddela A att 
de har läst informationen, kan de antingen kommentera dokumentet eller ändra i det, såvida de 
har behörighet att ändra i det. Vid ändringar i dokumentet får A ett e-postmeddelande från 
eRoom som visar att något ändrats i dokumentet. För att se vilka ändringar som skett måste A 
öppna dokumentet och läsa det igen.

Som vi sett är ansträngningen för att kommunicera i eRoom är hög. Det som är mest ansträng-
ande i eRoom är att starta upp en ny diskurs och att byta talare. Att öppna en ny diskurs inne-
bär att ett nytt dokument läggs upp, att de berörda medarbetarna uppmärksammas på det och 
läser dokumentet och att en diskussion kring dokumentet startas. Andra möjligheter är att 
starta upp ett diskussionsforum, skapa en ny databas eller mapp med ett visst innehåll. Samtli-
ga sätt kräver dock stor ansträngning av användarna. Att byta talare är svårt i eRoom, eftersom 
signaler för turbyte saknas. Med undantag för diskussionsfora och chatten är kommunikatio-
nen på eRoom oftast enkelriktad. Detta beror på att eRoom endast stödjer presentation av in-
formation, att skicka återkoppling genom systemet är svårt. Detta gör att svar ofta sker i ett 
annat medium.

Även ansträngningen för att formulera och producera ett meddelande på eRoom är hög. Med-
delandet måste formuleras i korrekt skriven text innan det läggs upp. Ansträngningen att förstå 
meddelandet är även det högre än i konversation, eftersom möjligheten att be om förtydligan-
de i princip är obefintlig. Av samma anledning är det svårt att reparera felaktigheter, något som 
ofta måste göras genom ett annat system. Detta gör även att det blir en lägre tolerans mot fel-
aktiga yttranden, eftersom personen som skriver har haft möjlighet att läsa igenom sin text in-
nan den blir publik.

Att kommunicera via eRoom är en lång och kunskapskrävande process, som dessutom kräver 
andra medium för att fungera. Det är en ironi att ett system som ska skapa och underlätta 
kommunikation i realiteten gör kommunikationen mer komplicerad. När det är svårt att 
kommunicera i ett system, krävs en större gemensam kunskapsgrund om systemet och det som 
förmedlas genom det.

Ett av problemformuleringens antagande var att om ett nytt system ska användas måste det 
fungera bättre än alla befintliga system som finns för att göra ungefär samma sak. Enkätunder-
sökningen visade att en majoritet anser att eRoom varken fungerar bra eller dåligt. När det gäl-
ler kommunikation är eRoom inte bättre än de sätt som redan finns att kommunicera på. Oav-
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sett om det nya systemet i längden kan ha vissa fördelar framför det gamla systemet är det lät-
tare för att använda ett system som redan fungerar än att byta. Det system som eRoom främst 
konkurrerar med är e-postklienten Microsoft Outlook. Detta är det mest använda sättet att 
kommunicera,  följt av möten och konversation. Resultaten stämmer överens med antagandet 
att användare föredrar att kommunicera på de minst krävande sätten. På AstraZeneca är e-post 
det minst ansträngande sätet att kommunicera eftersom det går fort och de som kommunicerar 
inte måste vara närvarande på samma plats samtidigt.

Något som är intressant att notera är att att chatten inte används alls. 64 av 70 personer har 
svarat att de aldrig använder den och de som någon gång använder den gör det mycket sällan. 
Detta beror sannolikt på att det inte finns någon chattkultur inom Sweden SHE, samt att de 
flesta som använder eRoom inte sitter framför det hela dagarna. 

Trots att eRoom inte är det bästa för all typ av kommunikation är författaren av den åsikten 
att eRoom är att föredra framför e-post i de fall där ett dokument ska skickas till flera perso-
ner, framförallt om dessa personer förväntas redigera dokumentet. Det finns fördelar med att 
alla kan arbeta i samma dokument som går förlorade då e-post används. Dock är det så att en-
dast en liten del av arbetet på Sweden SHE går ut på att skriva och redigera gemensamma do-
kument, vilket kan vara ytterligare en anledning att systemet inte används i så stor utsträck-
ning.

För att sammanfatta finns det alltså en vilja och ett behov av att kommunicera inom Sweden 
SHE, men det sker redan genom befintliga system som fungerar bättre än i eRoom i de flesta 
fall.

6.2.2. Samarbete
Samarbete är eRooms andra huvudsakliga funktion. Samarbete kan inte ske utan kommunika-
tion, så de problem som tagits upp i föregående kapitel gäller även här. Arbetsplatsens kultur 
och inställning till ny teknik, samt de befintliga sätt att utföra arbetet på, påverkar hur ett nytt 
system tas emot och används på en arbetsplats. När det gäller samarbete i eRoom är det första 
problemet att ingen utför sina huvudsakliga arbetsuppgifter i systemet (se kapitel 5.3.1.). Trots 
detta anser dock de flesta att att eRoom är nödvändigt för deras arbete (se enkätfråga 16). Un-
der intervjuerna svarade alla tillfrågade utom en att eRoom har gett dem extra arbete att utfö-
ra, även om endast två personer identifierar det som nya arbetsuppgifter (se kapitel 5.3.5). De 
flesta har dock ingenting emot det extra arbetet.

I ett system som eRoom finns det även en risk att det arbete som utförs i systemet görs för att 
underlätta för chefer. Det kan finnas en skillnad i vem som utför arbetet i ett system och vem 
som drar nytta av det. På AstraZeneca är eRoom är inte uttalat inköpt för chefernas skull, men 
det finns delar av eRoom som visar sådana tendenser. Konsulternas tidsredovisning via eRoom 
är ett sådant exempel. Men eftersom det endast är en liten del av konsulterna som använder 
tidsredovisningen har arbetet inte fokuserat hur tidsredovisningen går till.

I eRoom ska projekt- och arbetsgrupper från olika avdelningar kunna organisera och dela do-
kument, planera, se projekts status och liknande. Att samarbeta över avdelningsgränser via ett 
datorsystem kan dock leda till problem, om de olika avdelningarna har mycket olika subkultu-
rer. Framförallt om dessa subkulturer har olika inställning till systemet som ska användas. Un-
der min tid på AstraZeneca fick jag intrycket av att de olika avdelningarna accepterar och an-
vänder ny teknik olika. Det finns avdelningar som är skeptiska till ny teknik och där många an-
såg att den nya tekniken var svår att använda och förstå. På andra avdelningar, framförallt på 
avdelningar med mycket administrativa uppgifter, var inställningen till ny teknik mer positiv. 
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Den allmänna inställningen till teknik påverkar även inställningen till eRoom. Som vi sett finns 
det finns både de som använder det dagligen och tycker bra om det och de som aldrig använder 
det och tycker illa om det.

Att alla inte använder system som fungerar på liknande sätt som eRoom kan tyvärr leda till 
problem, eftersom för att ett system av eRooms typ ska fungera så måste alla använda det och 
helst vara överens om hur det ska användas. Om det inte används av alla finns det risk för att 
någon eller några inte får del av all information och måste meddelas på andra sätt. Då mister 
gruppen en viktig del av systemets nytta, vilket kan leda till problem med samarbetet. Detta 
kan leda in i en ond cirkel där systemet inte används av alla eftersom det inte fungerar tillräck-
ligt bra och det inte fungerar tillräckligt bra eftersom det inte används av alla.

Ett problem är att eRoom är “frivilligt”, som nämns i citat 7:

7. [...] Systemet är ‘&ivi#igt’ vilket innebär att mycket av den information som sku#e kunna ha 
fått sitt forum på eRoom är via andra kanaler som t.ex. gemensamma hårddiskar; eftersom 
det finns väl inarbetade (och ofta mer lättarbetade) system för informationsdelning används 
dessa i stä#et för eRoom.

Intervjuerna och enkäterna avslöjade att åtminstone några personer i början inte upplevde nå-
gon nytta med systemet. Detta gjorde att de inte heller använde systemet. Detta har dock bör-
jat förändras med hjälp av mer utbildning och nu ser fler personer enligt egen utsago en större 
nytta med systemet. Okunskap om vad systemet gör och kan användas till är alltså en stor an-
ledning till att användarna inte ser nyttan med systemet och därmed inte använder det. Därför 
är utbildning essentiellt och något vi återkommer till.

I en mindre grupp kan individuella skillnader i tycke om teknik lösas genom en gemensam dis-
kussion där gruppen kommer överens om hur systemet ska användas inom gruppen. I större 
grupper är denna diskussion svårare att hålla. Om gruppen innehåller flera hundra personer 
spridda över många avdelningar och ett stort geografiskt område blir det i princip omöjligt att 
fatta ett gemensamt beslut om hur ett system ska användas. I detta fall krävs att de ansvariga 
fattar ett gemensamt beslut och därefter ser till att alla inom den egna avdelningen följer beslu-
tet. Detta är inte ett nytt sätt att arbeta och jag tror att anledningen till att det har blivit pro-
blem med hur system av eRooms typ ska användas beror på att de ansvariga ofta inte ser att ett 
sådant beslut behöver fattas och genomföras. På AstraZeneca finns en policy för när ett nytt 
eRoom får skapas och sedan har de flesta avdelningar en egen policy för hur systemet ska an-
vändas. Även om det självklart är bra att sådana övergripande föreskrifter för användningen 
finns, är de ofta så öppna för tolkningar och dessutom inte allmänt kända, att de inte påverkar 
användningen nämnvärt. I fallet med eRoom går den allmänna uppfattningen av hur eRoom 
ska användas stick i stäv med den policy som finns. eRoom ses som ett dokumenthanteringssy-
stem och med möjlighet till fildelning, trots att policyn uttryckligen säger att eRoom inte ska 
användas som ett dokumenthanteringssystem. Att eRoom av många ses som ett dokumenthan-
teringssystem har en förklaring. Enligt Marsden (2003) är dokumenthantering det enda hierar-
kiska system är bra för och sådana system kommunicerar till användaren att det ska användas 
till dokumenthantering. Därför behövs det tydligare och allmänt kända riktlinjer för hur nya 
system ska användas.

När användarna blev tillfrågade under intervjun hur de tidigare utförde de arbetsuppgifter de 
nu gör på eRoom svarar de att de förut använde avdelningarnas gruppdiskar. Gruppdiskarna 
var till för att lagra och organisera avdelningens dokument, något som eRoom alltså inte ska 
användas till. Även om eRoom enligt utsago är bättre på detta än gruppdiskarna är och delning 
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av dokument är en av eRooms huvudsakliga funktioner så är det skillnad på att ha en databas 
med dokument som alla på avdelningen kan komma åt och ett system som underlättar för 
mindre grupper att dela och redigera dokument. Det är alltså viktigt att ett system har en tyd-
lig grundfunktionalitet och lyckas kommunicera den till användaren. Att eRoom i större ut-
sträckning används till dokumenthanteringssystem och arkiv istället för till samarbete och 
kommunikation beror även till stor del på att det redan fanns fungerande sätt att kommunicera 
och samarbeta på inom Sweden SHE, medan det saknades ett bra system för dokumenthante-
ring.

På Sweden SHE eRoom är det många som arbetar i olika projekt och arbetsgrupper och därför, 
åtminstone i teorin, kan ha nytta av eRoom. eRoom har blivit en del av det dagliga arbetet på 
Sweden SHE för många. eRoom är ett medel för att utföra några av organisationens arbetsupp-
gifter, inte ett mål i sig. Men då varje avdelning har egna sätt att arbeta på och olika arbeten att 
utföra, kan ett system av eRooms typ omöjligt passa alla avdelningars sätt att arbeta. eRoom 
köptes in som ett färdigt paket för att användas över hela världen, så det hade inte varit möjligt 
att anpassa det till varje avdelnings specifika sätt att arbeta. Även om detta hade varit att före-
dra, är det inte nödvändigt, om systemet hade följt några av de mest grundläggande kognitiva 
och kulturella koncepten, till exempel läsriktning och synlighet.

En delad databas är inte automatiskt ett delat informationsrum. Det krävs arbete av medlem-
marna för att komma fram till en gemensam tolkning av objekten i databasen. Att användarna 
av eRoom inte vet vem som har åtkomst till vad leder till problem vid delning av dokument.

6.2.3. Är det svårt att hitta?
En av anledningarna till att detta examensarbete blev till var att en grupp personer (bland an-
nat en ergonom) tyckte att eRoom hade “dålig tillgänglighet, dålig kognition”, samt att ” Sök 
motor [sic.] saknas” (Ahlin et al 2005) och tyckte att det var svårt att hitta information på 
eRoom. Resultaten från enkäten visade att det för många trots allt inte är så svårt att hitta på 
eRoom. Även om det finns något färre personer som finner det lätt att hitta på eRoom än som 
finner det svårt är skillnaden långt ifrån signifikant och svaren är inte så entydiga som förvän-
tades utifrån de inledande diskussionerna.

Intervjuerna och användartesterna visar att de som har kunskapen om att det finns en sökfunk-
tion och hur den fungerar snabbare hittar vad de söker. Något som är intressant är att det un-
der intervjuerna visade sig att alla utom en person ändå inledde med att försöka navigera i 
eRooms struktur manuellt och gissar vilken mapp dokumentet borde ligga i, innan de använder 
sökfunktionen. När de inte finner dokumentet där de trodde det skulle ligga använder flera av 
dem sökfunktionen för den specifika mappen och blir förvirrade och irriterade när dokumen-
tet inte hittas, trots att de använder sökfunktionen.

Detta tyder på två problem som inte lösts eller uppmärksammats av eRooms programmerare.  
Det första handlar om att sökfunktionen endast används som en sista utväg. Även om använ-
darna vet att det finns en sökfunktion föredrar de flesta att leta efter dokumentet manuellt i 
eRooms hierarki och först när de har misslyckats med detta använder de sökfunktionen.

Det andra problemet handlar om just sökfunktionen. Det finns tre olika sökfunktioner som 
söker på olika delar av eRoom utan att visa detta för användaren. Dessutom är sökfunktionerna 
dolda, vilket gör att det enligt enkäten finns femton personer som tror att det inte finns någon 
sökfunktion alls på eRoom. Tekniskt sett är sökfunktionen väl implementerad. Den är snabb 
och söker även inne i dokument och filer. Att sökfunktionen är svår att hitta och använda är 
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dock allvarligt, eftersom den egentligen är det enda bra sättet att hitta information på eRoom. 
Citat 19 och 20 från enkäterna illustrerar problemet:

19. Ingen genomtänkt grundstruktur &ån början. Går att lä.a in dokument lite som man be-
hagar. Ibland då man gör sökning för att man inte hittar blir sökresultatet [no#] trots att man 
vet att någonstans finns ett dokument som innehå#er just det ordet!!!

20. Svårt att söka om man inte vet EXAKT vad ett dokument heter.

Andra användare har motsatta problem med sökfunktionerna, de får för många träffar. Ett ut-
drag ur citat 9 illustrerar:

9. […] Sökfunktion är a#tid bra, har själv använt denna men upplever att jag får väldigt 
många träffar och det blir då ibland oöverskådligt.

Eftersom eRoom tillåter användarna att skapa egna hierarkiska filsystem med egna mappar och 
databaser har informationen på eRoom blivit oöverskådlig och svår att hantera. Detta har gjort 
att ingen enskild individ vet vilka dokument som ligger på eRoom. Även om eRoom, som hie-
rarkiskt system egentligen passar till att vara ett dokumenthanteringssystem, har det inte 
strukturerats till att användas som ett sådant. Det köptes in med tanken att vara en arbetsyta 
där en väl avgränsad grupp arbetar med att dela ett mindre antal dokument som tas bort när 
arbetet avslutas. I dagsläget tas dock mycket få dokument bort från eRoom. En anledning kan 
vara att det är otydligt vem som är ansvarig för dokumenten.

Under intervjun ställer ML frågan om vem som har ansvar för dokument på eRoom. En del av 
citat 80 visar detta:

80.[...] vem har ansvar för. a#tså jag vet ju då att jag har ansvar för de dokument [...] som 
jag har gjort i eRoom [...] men vet a#a människor det? E#er kommer det finnas gammalt 
skräp där? [...] Å då dessutom att det li.er för mycket information å så kan det bli lite nästan 
oöverskådligt. [...] när det blir inaktue#t vem har ansvar för det? [...] Å vet dom i så fa# om 
det?”

Det finns ingen policy för när och av vem dokument ska tas bort och det togs inte heller upp 
under utbildningen. Själva mängden dokument och det stora antal personer som har tillgång till 
dem, i kombination med dolda sökfunktioner, gör att det blir svårare att hitta på eRoom. Att 
hitta relevant information på eRoom anses vara lätt av ungefär hälften av de tillfrågade och 
svårt av den andra hälften. Med en så stor mängd information behöver eRoom mekanismer för 
att uppmärksamma användarna på ändringar och uppdateringar. Detta görs genom att markera 
oöppnade filer med en röd pil, samt att skicka ut e-brev med uppdateringar och ändringar varje 
natt. Detta är ett bra sätt, men lider av att alla medlemmar inte är intresserade av all informa-
tion. Varje användare måste ändå se efter vilken av den markerade informationen som är av re-
levans för dem, vilket gör att dessa mekanismer till stor del mister sin nytta.

Den medlem som lägger upp ett nytt dokument kan även välja att skicka ut ett meddelande via 
e-post till alla intressenter när ett nytt dokument. Detta kräver dock att den som lägger upp 
dokumentet vet vilka som är intresserade av det. Enkäten visade att denna möjlighet sällan an-
vänds, endast sju personer gör det varje gång de har lagt upp ny information.

Att det för vissa är svårt att hitta på eRoom beror på den bristande kunskap dessa användare 
har om systemet, vilken struktur avdelningens eRoom har, att det finns oöverskådligt mycket 
information på eRoom, samt att sökfunktionerna är delvis dolda.
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6.2.4. Lätt att använda?
I information om eRoom skriver Documentum (www.documentum.com, 2006-03-30) att 
eRoom ska vara lätt att använda. Vilken definition av “lätt att använda” som de utgår ifrån 
nämns inte. Enligt min undersökning av eRoom följs inte ISO-standarden för användbarhet, 
ISO 9241, som mäter användarhet “by efficiency, effectiveness and user satisfaction as percie-
ved by the user in specific context of use” (Sikorski, 2006, s 2). Att användarna av eRoom inte 
var nöjda med systemet var en bidragande orsak till att detta examensarbete blev till och redan 
där har alltså Documentum misslyckats med att följa ISO-standarden. Vad är det då som gör 
att eRoom inte upplevs som lätt att använda och gör att dess användare inte är nöjda med sy-
stemet?

Att det upplevs som svårt att använda beror på en kombination av många små problem, till-
sammans bidrar till att försvåra användningen. Problemen är framförallt att:

• viktiga funktioner är dolda,
• sidorna följer inte den västerländska läsordningen,
• svenska och engelska blandas,
• hierarkin gör det svårt att navigera och
• otydlig design
Tyvärr beror en stor del av dessa problem på att systemets design inte följer grundläggande 
kognitiva och kulturella normer. Då dessa är inbyggda i systemet går det inte att ändra på dem 
utan att programmera om systemets gränssnitt, något jag inte kunde göra. Den enda möjlighe-
ten som står till buds är att utbilda användarna och visa dem hur systemet fungerar och hur de 
måste använda det.

De viktiga funktioner som kan anses vara dolda är sökfunktionerna och kartan för navigation, 
samt hur dokument ska öppnas för redigering. Problemet med sökfunktionen har diskuterats 
ovan. Kartan för navigation är endast en liten mörkare blå pil bland i en blå ram längst till 
vänster. En del av citat 66 från intervjuerna visar hur svår den kan vara att hitta:

66. [...] jag har inte förrän nu fått &am det här trädet[...] på sidan den här li#a fliken. [...] 
Den e ju a#deles för oansenlig egentligen [...] den ser gömd ut för att inte användaren verkli-
gen ska se den” (intervju ML)

 Att gömma viktiga funktioner leder till att ett system blir svårare att använda eftersom använ-
daren då måste leta efter de funktioner som han eller hon behöver. Att göra det är otydligt för 
användaren vad han eller hon ska göra föra få ett visst resultat, eller att det är otydligt vilket 
resultat som har uppnåtts försvårar även det användningen av ett system. Detta är problemet 
som finns med att redigera dokument på eRoom.  Detta har tagits upp flera gånger under in-
tervjuerna, se citat 35 och 73. 

34. [...] Å även att folk låser filer så att man inte kommer åt dom.[...] På det sättet kanske det 
är krångligare då. [...] (Intervju AB)

76. Det är lite bökigare med eRoom ibland tycker jag [...] man glömmer å trycka på pennan å 
får göra om saker å ting . så det kan jag tycka det blir lite bökigare (Intervju CL)
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Problemet är att om ett dokument öppnas för redigering låses det för alla andra användare och 
låses upp först när det stängts ner på korrekt sätt. Om dokumentet inte stängs av på korrekt 
sätt måste filen låsas upp av en administratör. Om dokumentet öppnas genom att användaren 
trycker på texten kan dokumentet läsas och redigeras av flera personer samtidigt, vilket kan 
leda till problem när dokumentet sparas. Det som kan göras är att visa det rätta sättet att redi-
gera dokument och hur dokument ska stängas ner och hoppas att inga problem uppstår i den 
processen. Det sätt problemet lösts på har skapat en situation där användaren riskerar att göra 
fel hur hon än gör. Tyvärr går det inte att göra något åt utan att ha tillgång till programmets 
källkod och kunskap att ändra i den, något jag inte hade. Det enda som kan göras är att infor-
mera användarna vilket sätt som är det rätta och hoppas att datorerna fungerar tills dokumen-
tet stängts ner på rätt sätt.

Nästa problem som gör eRoom svårare att använda är att systemet inte följer den västerländska 
läsordningen. Texter på eRoom läses självklart på detta sätt, men strukturen tvingar använda-
ren att bryta mot detta invanda mönster. Ett exempel är att alla knapper sitter i en list ovanför 
rutan där dokument och ikoner visas. Detta fungerar för knappar som inte har någon samhö-
righet med det som finns under listen, problemet är att även knappar som “ok” och “cancel” 
(avbryt) finns där. Detta gör att användaren efter att ha gjort någonting måste gå tillbaka högst 
upp på sidan för at godkänna eller avbryta. Detta tar tid och leder till onödig irritation hos an-
vändaren.

För att läsordningen skulle följt den västerländska standarden skulle knapparna för “ok”, “can-
cel” och andra relevanta knappar ha suttit nedanför texten användaren läst och nu ska fatta be-
slut om. Detta är inte ett stort problem i sig, men i kombination med andra problem i systemet 
blir det frustrerande för användaren.

eRoom är byggt av ett engelskspråkigt företag och har köpts in för att används internationellt. 
Engelska är AstraZenecas koncernspråk och det är därför ett naturligt val att låta systemet vara 
på engelska. Det som kan dock ställa till problem är när det blandas med andra språk, till ex-
empel svenska. Att alla dokument som är interna för svenska AstraZeneca inte skrivs på eng-
elska är självklart, men när vissa mappar och databaser döps till svenska namn och andra till 
engelska kan det uppstå en språklig förvirring. Ett exempel är “editering” eller “editera” ord 
som ofta används i samband med eRoom och är en försvenskning av ordet “edit” (redigera). 
Det finns dessutom skillnader i språkkunskaper bland de anställda som för vissa gör eRoom 
svårare att använda.

Den hierarkiska struktur som finns på eRoom bidrar till att det blir svårt att navigera på 
eRoom. Hierarkiska system fungera bra i miljöer med en användare, men dåligt i miljöer med 
flera användare.  Anledningen till detta är bland annat att när ett dokument ska in i hierarkin 
måste alla vara överens om var det ska ligga. För att hierarkiska system ska fungera krävs det 
att:

• det finns ett tydlig tydligt namn och märkning av dokumentet,
• att alla användare ska kunna tolka namnet och märkningen på samma sätt,
• strukturen reflekterar innehållet,
• ett dokument endast finns på en plats i hierarkin.
På eRoom finns det ingen övergripande struktur för hur dokument ska sorteras. Detta kan be-
ro på att systemet inte var tänkt för dokumenthantering i den stora skala som det nu används 
till. Om systemet även i fortsättningen ska användas till det krävs det en tydlig och allmänt gäl-
lande struktur för hur dokument ska lagras, namnges och tolkas. Som det ser ut idag är kun-
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skapen i systemet inte representerad på ett sätt som gör den lätt att komma åt, transportera i 
systemet och dokumentera. Likaså är kunskapen i systemet svår att återfå och svår att samla 
ihop för att skapa nya kunskapsstrukturer.

Var för sig är de problem som tagits upp sannolikt inte störa användaren nämnvärt. Tillsam-
mans gör de dock systemet svårt att använda och gör några av användarna frustrerade och ovil-
liga att använda systemet. Av detta och de problem som tidigare tagits upp tror jag vi kan sluta 
oss till att om Documentum försökt följa ISO-standarden så har de misslyckats med detta. Sy-
stem som genom sin design kommunicerar ett annat användningsområde än det systemet är 
byggt för, kan leda till att systemet används på fel sätt eller inte kan användas alls.

6.2.5. Utbildning
Utbildning är essentiellt när ett nytt system köps in till en organisation. Det hölls också ut-
bildningar i hur eRoom fungerar när det köptes in och sedan dess har flera mindre utbildningar 
hållits. Uppfattningen om hur dessa utbildningar var är splittrad, men generellt kan sägas att de 
som gått två utbildningar är nöjdare med den andra, mindre, utbildningen. Problemet med den 
första utbildningen sägs ha varit att den kom för tidigt, innan systemet togs i bruk. Citat 65 
och 66 från intervjuerna illustrerar:

65. Jah den här introduktionen som vi hade jag kommer inte ihåg om det var en halvdag e#er 
nånting  men de e ganska längesen nu. Å det var ju de e väl som me a#a system som man jobbar 
i att de de e svårt att ha en utbildning innan man har sett systemet i verkligheten. [...] man fick 
väl ti#träde när man hade gått utbildningen. [...] mej erfarenhet så är det ju ofta lättare å 
hå#a på på å söka o knappa i systemet å sen gå en utbildning när man kanske kan känna igen 
sej (intervju TR)

66. Den första utbildningen den fick vi å det var en katedral föreläsning som Janne Holmgren  
hade, det kändes mer som en information om vad det sku#e komma. vi fick ju inte testa själva 
Å jag fattar ingenting om inte jag får pi#a själv. Man kommer inte ihåg  å sen så förstod vi 
väl inte [...] riktigt nyttan vad vi sku#e använda det ti#. [...]

Dessa användare säger båda att de skulle ha föredragit att få testa på systemet först och fått 
utbildningen sedan. Nackdelen med att börja använda systemet innan utbildningar har getts är 
att de då skulle ha tvingats använda ett system de inte visste något om. Å andra sidan kom den 
första utbildningen innan systemet var klart att användas, så att användarna hann glömma bort 
mycket av det som gåtts igenom på utbildningen. Dessutom verkar det som att systemet var 
nytt även för läraren:

70. [...] Nackdelen det var ju att [...] det var ju nytt system för även för lärarn, å det var ju 
en hel del barnsjukdomar som man hö# på göra i ordning så att de var ju väldigt .. ja det var 
inte klockrent övera#t [...].”(intervju TR)

Det vore optimalt att få utbildningen samtidigt som de själva får testa systemet, så som det 
görs i den andra utbildningen. Tyvärr har inte alla användare fått ta del av denna andra utbild-
ning, även om de skulle behöva det. Jag tror dock att det sakta håller på att lösas, utbildningar i 
eRoom hålls kontinuerligt.

En del av utbildningen i eRoom är manualer som förklarar hur eRoom fungerar. Manualerna är 
bra och tydliga, men tyvärr har de flesta inte tid att läsa dem. Citat 15 visar hur stressande arbe-
tet kan vara ibland:
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15. Tids&ågan - händer ett par gånger varje månad att jag måste skippa lunchen pga hög ar-
betsbelastning. Hur i häckle<ä# ska jag då kunna ta mig tid att titta runt i e-room när jag 
ibland inte ens hinner få i mig lunchen. Dessutom har jag just nu en eftersläpning på ca 60 - 70 
olästa mail pga att jag har varit ka#ad ti# div granskningar och möten. Det går före sen mås-
te jag ta mailen och &ågorna per tel. e-room blir längre ner på skalan men det har somliga 
väääldigt svårt att fatta.”

Så illa är det förstås inte för alla, men det är trots det få personer som känner att de hinner läsa 
manualer för att lära sig ett system som egentligen inte har med deras huvudsakliga arbete att 
göra.

Sammanfattningsvis kan det sägas at utbildning i ett nytt system är essentiellt. När det gäller 
eRoom var den första utbildningen inte tillräckligt bra för att alla användare skulle kunna utfö-
ra sina arbetsuppgifter i eRoom, men det håller sakta på att rättas till med mer utbildning till 
de som känner behov av det.

6.2.6. Vad finns det för faktorer som påverkar om användarna är nöjda med sitt sy-
stem eller inte?

Hur nöjda användare är med system av eRooms typ varierar mellan olika användare, men det 
går trots det att urskilja viktiga generella faktorer. Dessa faktorer är inte specifika för eRoom, 
utan en konklusion för generella riktlinjer som gäller för alla system med flera användare. De 
som visats sig vara de viktigaste faktorerna för att användarna ska bli nöjda med ett system är 
att:

• Systemet ska fungera.
• Systemet måste ha en upplevd nytta.
• Systemet måste förmedla sin huvudfunktion och kommunicera väl med användaren.
• Systemet måste stödja användaren i det som är systemets grundläggande funktion.
• Systemet måste vara lika bra eller bättre än befintliga sätt att utföra liknande arbetsuppgifter.
• Användarna måste tillräcklig utbildning i systemet.
Att systemet ska fungera är lika viktigt som grundläggande. Ett system som inte fungerar, ofta 
“ligger nere” och inte kan användas till det som utlovas kommer att få missnöjda användare.

Att ett system har en upplevd nytta är viktigt, annars kommer det inte att användas. På en ar-
betsplats har användarna ett arbete att utföra och om systemet inte upplevs kunna hjälpa till i 
arbetet på ett bra sätt kommer det inte att användas annat än av ett fåtal nyfikna personer. 
Detta var eRooms inledande problem, många användare såg ingen nytta med det och använde 
det därför inte. Genom att positivt marknadsföra systemet har dock fler fått upp ögonen för 
det och några använder det nu dagligen.

Ett system ska helst ha en tydlig och grundläggande funktion som tydligt kommuniceras till 
användaren. Detta underlättar för användaren att förstå vad systemet ska användas till och för-
hindrar missförstånd. Det kan även förhindra att systemet används på ett sätt det inte var 
byggt för och därför sannolikt inte stödjer.

Lika viktigt som att kommunicera funktion till användaren är att systemet stödjer användaren i  
det som är systemets grundläggande funktion. Ett system för samarbete och kommunikation 
bör på ett klart och tydligt sätt stödja samarbete och kommunikation, ett system för doku-
menthantering stödja dokumenthantering. Ett system med flera funktioner bör tydligt visa för 
användaren vilka delar av systemet som ska användas till vad.
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Ett system som köps in för att ersätta redan befintliga system måste vara lika bra eller bättre än 
det befintliga systemet. Ingen kommer att byta till ett system som upplevs vara sämre än det 
som redan finns.

För att undvika att de ovan nämnda faktorerna blir ett problem måste företaget som köper sy-
stemet ställa krav på systemleverantören. Detta kräver att det på inköpsavdelningen finns en 
grundläggande kunskap om system och vilka krav som ska ställas på leverantören. De krav som 
författaren anser viktigast är:

• möjlighet att testa systemet innan det tas i drift,
• möjlighet att förändra problem som uppdagas,
• möjlighet att kräva ersättning ifall systemet inte fungerar,
• utbilda personal innan systemet tas i skarp drift. Detta hindrar dock inte att användarna ska 

få möjlighet att testa systemet under utbildningen.
• Vid specialbeställningar:

•Att få delta och ha åsikter under utvecklingen.
Att testa systemet under utvecklingens gång är viktigt, det ger systemutvecklaren kunskap om 
hur arbetet utförs på plats och möjlighet att anpassa systemet därefter. Det ger även använda-
ren insyn i systemutvecklingsprocessen och möjlighet att påverka systemets utformning. Om 
problem med systemet uppdagas måste det finnas möjlighet att rätta till dem, annars blir 
systemtesterna meningslösa. Med problem menas här inte endast tekniska problem, utan även 
problem med systemets design som kan försvåra arbetet i systemet.

6.3. Arbetets bidrag till forskningen
Att veta vilka faktorer som påverkar om användare är nöjda med ett CSCW-system är intres-
sant att veta framförallt vid utveckling av nya system. De systemutvecklingsföretag som kan 
skapa bra system som kunderna är nöjda med får en konkurrensfördel. En bättre förståelse för 
vad som gör användare nöjda med system kommer förhoppningsvis att leda till bättre system 
på marknaden, något som i förlängningen kommer att komma den enskilda användaren till 
godo. Ett problem med dåliga system är att de kan öka missnöjet och stressen hos användaren. 
Stress är en en vanlig anledning till sjukskrivningar och andra hälsoproblem på arbetsplatser. 
Om det går att minska stressen och arbetsskador relaterade till datorarbete genom att designa 
välfungerande, genomtänkta och bra system för arbetsplatser, så borde det vara i allas intresse 
att göra det. Jag tror att bra system som har nöjda användare kan spela en viktig roll i att mins-
ka stress, arbetsskador och i förlängningen sjukfrånvaron.

Inom CSCW-forskningen är det intressant att se vilka faktorer som gör användare nöjda eller 
missnöjda med ett system, dels eftersom det så vitt författaren känner till, inte har gjorts förut 
och det därigenom ökar den samlade kunskapen inom området och dels därför att det är vik-
tigt att veta varför ett system blir accepterat och använt på en arbetsplats eller ej. Detta är vik-
tigt att veta för systemutvecklingsföretag som vill ha nöjda kunder, men även för forskningen 
eftersom det visar på hur sociala och kulturella aspekter kan påverka accepterandet av ny tek-
nik och hur ny teknik kan påverka sociala och kulturella aspekter av en arbetsplats.

6.4. Fortsatta studier
Två områden skulle vara av extra stort intresse att forska vidare kring. För det första vore en 
underökning av hur system påverkar människors hälsa ur ett mer kognitivt perspektiv, för att se 
om det finns ett samband mellan IT-miljö och hälsa av intresse. Jag tror att en studie över 
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sambandet mellan digital arbetsmiljö, stress och sjukskrivningar vore av intresse för näringsli-
vet såväl som forskning inom både CSCW, kognitionsvetenskap och medicin.

Det andra handlar om att arbeta vidare med integrationen av etnometodologi och etnografi i 
systemdesign. Etnometodologi och etnografi har mycket att tillföra systemdesign i form av 
kunskap om arbetets sociala och kulturella natur, samt metoder för att undersöka detta. 
Systemdesign å sin sida kan ge etnografin och etnometodologin nya områden att forska kring. 
Utvecklingen av hybriddisciplinen teknometodologi kan främja systemutvecklingen och för-
hoppningsvis leda till bättre system för den enskilda individen likväl som bättre metoder för 
systemutveckling.
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8. Bilagor
8.1. Bilaga A - Enkät om upplevelse och användning av Sweden SHE 

eRoom
Tack för att du tar dig tid att svara på denna enkät om din användning och upplevelse av 
eRoom. Enkäten innehåller 50 frågor och tar ungefär 15 minuter att svara på. När du är klar 
skickar du den genom att klicka på knappen “Skicka svar” nedan.

Bakgrundsinformation

1. Kön

Man 	
 	
 Kvinna

2. Ålder

16-20	
 21-30	
 31-40	
 41-50	
 51-60	
 61-70

3. Vilken avdelning arbetar du på?

Brand & Risk

Hälsocenter

Miljöavdelningen

SHE R&D

SHE Södertälje

Sweden SHE övrigt

4. Har du en chefsposition?

Ja	
 	
 Nej

5. Arbetar du

Heltid

Deltid: _____% av full tid.

6. Hur länge har du arbetat vid AstraZeneca?

Mindre än 6 månader

Mellan 6 månader och upp till 3 år

Mellan 3 och upp till 6 år

Mellan 6 och upp till 9 år

Mer än 9 år
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7. Hur länge har du arbetat inom Sweden SHE?

______år _________månader

8. Vilken typ av anställning har du?

Tillsvidareanställning (fast)

Visstidsanställd

Annan form

9. Har du en dator hemma?

Ja	
 	
 Nej

Vid ja, svara på följande påstående:

Jag använder datorn i mitt hem varje dag

Ja, varje dag	
 	
 Nej, aldrig

1	
 2	
 3	
 4	
 5

Användningen av datorsystem

Med datorsystem menar jag de program (till exempel Microsoft Word) eller system (till exem-
pel Microsoft Outlook, Internet och eRoom) som du använder i ditt arbete.

10. Hur många datorsystem använder du uppskattningsvis i ditt arbete?

_______stycken

11. Hur många timmar använder du uppskattningsvis datorn under en vanlig arbetsdag?

_______timmar/dag

Informationskanaler

12. Hur får du reda på information som är av relevans för ditt arbete? Rangordna viktigaste in-
formationskanalerna från 1 (viktigast) till 5 (minst viktigt).

- 1 2 3 4 5 Via AstraZenecas Intranät

- 1 2 3 4 5 Via brev

- 1 2 3 4 5 Via e-post

- 1 2 3 4 5 Jag går in och läser själv på eRoom

- 1 2 3 4 5 Via e-post från eRoom

- 1 2 3 4 5 På möten
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- 1 2 3 4 5 Via telefon

- 1 2 3 4 5 Via personliga kontakter, ansikte till ansikte

- 1 2 3 4 5 På annat sätt:

13. Hur ofta har du, uppskattningsvis, haft kontakt med andra delar av Sweden SHE Organisa-
tionen under de senaste tre månaderna?

Varje dag

Varje vecka

Varannan vecka

Varje månad

Aldrig

Användningen av eRoom

14. Hur länge har du använt eRoom?

Mindre än 1 månad

Mellan 1 och upp till 3 månad(er)

Mellan 3 och upp till 6 månader

Mellan 6 månader och upp till 1½ år

Mer än 1 ½ år

15. Hur mycket tid per dag tycker du att du lägger ner på eRoom?

Mycket kort tid (mindre än 10 min per dag)	
 Mycket lång tid (mer än två timmar per dag)

	
 	
 1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

16. eRoom är en nödvändig del av mitt arbete

Ja, instämmer helt	
 	
 	
 	
 	
 Nej, instämmer inte alls

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

17. eRoom innehåller information som är relevant för mitt arbete

Ja	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

18. Det är lätt att lägga upp dokument på eRoom.

Ja	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej
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1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Jag lägger inte upp dokument på eRoom.

19. Jag läser information på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp eller projekt (t.ex. in-
ternt arbetsmaterial i ett projekt)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

20. Jag läser annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydoku-
ment eller rapporter)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

21. Jag läser annan information på eRoom (t.ex. nyheter eller förslag)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

22. Jag lägger upp ny information på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp eller projekt 
(t.ex. internt arbetsmaterial i ett projekt)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

23. Jag lägger upp annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydo-
kument eller rapporter)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

24. Jag lägger upp annan information på eRoom (t.ex. nyheter eller förslag)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

25. Jag ändrar befintlig information på eRoom som är relevant för min arbetsgrupp eller projekt 
(t.ex. internt arbetsmaterial)

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

26. Jag ändrar annan information på eRoom som är relevant för mitt arbete (t.ex. policydoku-
ment eller rapporter)
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Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

27. Jag deltar i undersökningar på eRoom

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

28. Jag chattar på eRoom

Varje dag	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

29. Finns det andra saker du skulle vilja kunna använda eRoom till? I så fall vilka?

Attityder till eRoom

30. Jag tycker att eRoom fungerar

Mycket bra	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket dåligt

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

31. Vad tycker du är det bästa med eRoom?

32. Vad tycker du är det sämsta med eRoom?

33. Finns det någonting i eRoom du skulle vilja ändra på? I så fall vad?

Organisationen på eRoom

34. Att hitta den information jag är intresserad av på eRoom är

Mycket lätt	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket svårt

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

35. Hur lång tid tycker du att du vanligtvis behöver för att hitta det du söker efter på eRoom?

Mycket kort tid	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket lång tid

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

36. Att se vilken information som är relevant för mig på eRoom är

Mycket lätt	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket svårt

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Utbildningen kring eRoom
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37. Jag tycker att utbildningen kring eRoom har fungerat

Mycket bra	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket dåligt

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Vet ej, har ej deltagit i utbildning kring eRoom.

38. Jag skulle vilja ha mer utbildning om eRoom

Ja, mycket mer	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, ingen mer

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

39. Har du använt dig av E-learning för eRoom någon gång?

Ja	
 	
 Nej	
 	
 Jag vet inte vad det är

40. Har du själv letat upp information/utbildningsmaterial kring eRoom?

Ja	
 	
 Nej	
 	
 Jag vet inte vart den kan finnas

Att hålla sig uppdaterad på eRoom

41. Jag letar själv upp den information jag är intresserad av på eRoom

Ja, alltid 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

42. Jag läser den information som är markerad som oläst genom små röda trianglar i eRoom

Ja, alltid 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

43. När någon annan skickar ut ett e-postmeddelande till mig som uppmärksammar mig på att 
det finns ny information på eRoom, så läser jag den informationen

Ja, alltid 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

44. Jag skickar påminnelser till berörda medarbetare när jag lagt upp ny information på eRoom

Ja, alltid 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Jag lägger inte upp nytt material på eRoom.

45. Jag får e-post från mina eRoom till min Outlook-brevlåda när någonting har ändrats i mina 
eRoom
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Ja, i alla mina eRoom

Ja, i vissa av mina eRoom

Nej, jag vill inte ha det

Nej, jag visste inte att möjligheten fanns

Jag vet inte

46. Jag använder ett annat sätt för att hålla mig uppdaterad om informationen på eRoom, näm-
ligen:

47. Jag tycker att de röda trianglarna är ett tydligt sätt visa var det finns oläst material

Ja, instämmer helt	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, instämmer inte alls

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Jag visste inte att de visade på oläst material

48. Jag tycker att sökfunktionen fungerar

Mycket bra	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Mycket dåligt

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Jag visste inte att det fanns en sökfunktion

49. Till vänster i eRoom finns en dold ”karta” över eRooms filstruktur som kan användas till att 
navigera i eRoom.

Jag använder eRooms ”karta” till att navigera i eRooms struktur

Ja, alltid 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 Nej, aldrig

1	
 	
 2	
 	
 3	
 	
 4	
 	
 5

Jag visste inte vad det är.

50. Har du några andra kommentarer kring eRoom?

Skicka

När du klickar på Skicka svar-knappen så kanske en varningsruta från Internet Explorer kom-
mer upp. Det är normalt och inget att göra åt. Klicka på OK för att skicka ditt svar. Du kom-
mer då att komma till din Outlook-mailbox. Skicka mejlet som vanligt därifrån.

Tack för din medverkan!

Kathrine Freitag kathrine.freitag@astrazeneca.com, byggnad 634: 4

Formuläret fungerar enligt gällande standarder. Klicka här för att kontrollera. 
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8.2. Bilaga B - Intervjuschema
Intervju om användning och upplevelse av eRoom

Hej och tack för att du tar dig tid att vara med i denna intervju om upplevelse och användning 
av Sweden SHE eRoom. Svaren kommer att behandlas konfidentiellt (inga obehöriga kommer 
att få ta del av vad du har sagt och du kommer att förbli anonym i rapporten). Du behöver en-
dast svara på de frågor du vill och får avbryta när du vill. Resultaten kommer att presenteras i 
rapporten, samt på en framläggning på AstraZeneca i augusti. 

Tack för hjälpen!

Frågor om eRoom 

1. Tycker du att du utför dina huvudsakliga arbetsuppgifter i eRoom?

2. Har eRoom gjort något arbete lättare för dig? I så fall: Vilket arbete? På vilket sätt?

3. Har eRoom gjort något arbete svårare för dig? I så fall: Vilket arbete? På vilket sätt?

4. Har gamla arbetsuppgifter flyttats till eRoom? I så fall: Vilka? 

5. Har du fått nya arbetsuppgifter sedan eRoom infördes (som är en direkt följd av att eRoom 
kom)? I så fall: Vilka?

6. Har några arbetsuppgifter försvunnit sedan eRoom kom? I så fall: Vilka?

7. Hur utförde ni de arbetsuppgifter du nu gör på eRoom innan eRoom fanns? Utveckla gärna.  

8. På vilket sätt skulle du helst hålla kontakten med andra (avdelningar, personer) inom Sweden 
SHE?

9. Kan du organisera din information på eRoom på det sätt du vill ha den?

10. Kan du själv välja vad du vill lägga upp på eRoom (om du vill lägga upp ngt)?

11. Har du fått någon utbildning om eRoom? Om inte: Varför inte?

12. Tycker du att utbildningen kring eRoom har varit tillräcklig för att du ska kunna göra det du 
ska göra i eRoom?

13. Hur tycker du att eRoom påverkar den tid du lägger på ditt arbete? (Går det snabbare eller 
långsammare att utföra arbetsuppgifterna i eRoom jämfört med hur ni gjorde innan?)  

Användartest

Skulle du vilja visa mig hur du gör en uppgift i eRoom? 

1. Jag skulle vilja att du letade fram protokollet från enhetsmötet 2006-03-15.
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8.3. Bilaga C - Intervjuer
Intervju med CL

I = Intervjuare (Kathrine Freitag)
CL = Respondent

I: Det här är en intervju om eRoom, som är en del av min magisteruppsats i kognitionsveten-
skap. All information kommer att behandlas konfidentiellt, det är alltså bara jag och mina 
handledare som kommer ha reda på vem som jag har intervjuat. (CL: mm) Du får förstås avbry-
ta när du vill av vilken anledning som helst och resultaten kommer bli en del av min rapport 
sen (CL: mm) å jag kommer lägga fram det som ett föredrag här på Astra i augusti. (CL:okej) 
och sen kommer den antagligen läggas ut på eRoom också. (CL: mm)

I: Då ska vi se. Ehm. Tycker du att du utför dina huvudsakliga arbetsuppgifter i eRoom?

CL: Nej.

I: Nej.. Vilka e dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

CL: Ehh jag e sektionschef för en . för den här miljökontrollgruppen (I:ah) så att de e ju chefs-
uppgifter mycket.

I: De e mycket sånt ja.

CL: Mmm.

I: Yes. Ehm. Har eRoom gjort något arbete lättare för dej?

CL: Nej inte egentligen tycker jag inte. (I: nej . okej) Innan har man ju gemensam disk å nu har 
man eRoom istället. (I: ah) så att de e alltså för gruppen e de ju så . sen kanske eehm . måste 
bara fundera om de e nånting . (I: ah visst) Nej inte att det har gjort nånting lättare det tycker 
jag inte (I: nej) Innan hade vi också hemsidan alltså då hade vi en annan typ av hemsida (I: ah 
just det) som var kanske lite mer som eRoom (I: jah) men jag menar med den hemsidan vi har 
idag så kanske eRoom ändå har en fördel för (I: just det) den är ju mer riktad mot kunder och 
inte lika mycket (I: jah)  den är ju inte intern på samma sätt inom Sweden SHE

I: nej just det som den var innan

CL: mm

I: mm. Just det . Kommer nästa fråga. Har eRoom gjort något arbete svårare för dej?

CL: Nej det tycker jag inte heller iåförsej. (I: nej . heller) Nej.

I: Neh. De e ju bra det.

CL: mm *skratt* (I: *skratt*)

I: Äh, har några gamla arbetsuppgifter flyttats till eRoom?

CL: Jaa . eehm . arbetsuppgifter vi ska alltså protokoll å sånt lägger vi ju på eRom idag så jag 
menar (I: ah) vi lägger ju vissa saker på eRoom som vi inte har legat innan (I: ah just det) ääh (I: 
just det) så det vi gjort det har vi flyttat över (I: jah) äähm . å sen jobbar vi juh i arbetsgrupper 
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nu alltså att man har dom här arbetsgrupperna å då har man ju all information på eRoom (I: ja 
just det) å det är ju en fördel

I: de e ju bra

CL: mmm

I: Ehm. Har du fått några nya arbetsuppgifter sedan eRoom infördes, som e alltså en direkt 
följd av att eRoom (CL: mmm) kom?

CL: Nej, det har jag nog inte. Det är att man skriver lite mer på anslagstavlan men det hade 
man ju annat sätt å informera innan (I: ah just det) så att det kanske det är ju ingen ny arbets-
uppgift nej. (I: nej) de kan jag inte komma på mer

I: Yes. Ehm. Har några arbetsuppgifter försvunnit sen eRoom infördes?

CL: Nej det har det nog inte heller gjort

I: inte det heller

CL: Nej

Grejen e väl att jag v. alltså jag har ju vart mammaledig så jag börja ju den här tjänsten som vika-
rie i januari (I: mmkej) å innan så var jag chef för en annan grupp (I: jahja) så därför e de kanske 
lite svårt å säga vad som har försvunnit å tillkommit .utan .  men men

I: ah okej du e ganska .

CL: jah . utan eRoom fanns ju när jag kom (I: okej) samtidigt så har vi börjat lägga ut mer på 
eRoom än vad vi gjorde innan (I: okej) så de e väl en förändring

I: jah de e de ju förstås

CL: jaah men .

I: mhm. Då har du svårt att svara på sjuan också förstås ehm men vi kan kanske . ehm hur utför 
du dom arbetsuppgifter som du nu gör på eRoom innan eRoom fanns?

CL: mmm. Det var ju mycket gemensamma disken (I: jah) som man hade istället då för jag ser 
ju eRoom mycket som en . jah ett sätt sdär man kan förvara gemensamma dokument (I: ah just 
det) Eehh . så det var väl skillnaden å sen så tror jag man skickade mera mejl innan å så hade 
man dom på sina egna (I: ah ) diskar . (I: ah just det)

I: Så. På vilket sätt skulle du helst hålla kontakten med dom andra alltså avdelningarna eller 
personerna inom Sweden SHE?

CL: Vad sa du nu hur jag helst skulle vilja ha kontakt med dem?

I: jah på vilket sätt . du helst skulle vilja ha kontakt med dem. Alltså via eRoom eller via mejl 
eller ringa dom eller springa å prata

CL: Sitta nära dom e ju bra
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I: ah okej

CL: Så man kan träffas

I: precis mhmhm . tycker jag också e de bästa

CL. jah (I: hja) så personlig kontakt e ju absolut bäst tycker jag (I: mhm) om det är möjligt sen 
så beror det ju på vad det handlar om sen så kan det ju vara bra med mejla å ringa å (I: jah) sånt 
också (I: ah) absolut. Vi håller ju inte kontakt via eRoom det gör vi ju inte i nuläget

I: nej åkej

I: mm . ehm. Kan du organisera den information som är din på eRom på det sätt som du vil ha 
den?

CL: Det e min information eller vad tänkte du nu eller .?

I: ja, kan du organisera din information på eRoom på det sätt du vill ha den så att säga det som 
du tittar på eller som du e intresserad av liksom

CL. mmm ja det tycker jag vi har ju våra mappar på eRoom (I: mm) som sektionen har då å sen 
så har vi arbetsgrupper i dom fall där det e flera .

I: där det behövs

CL: ja precis . så det tycker jag

I: jah. .. Ehm. Kan du själv välja vad du vill lägga upp på eRoom? Eller om du vill lägga upp nån-
ting?

CL: mm. Ja det tror jag.

I: (tystare) det känns så mm vad bra. Eeh har du fått nån utbildning om eRoom?

CL: Mmm det har jag fått.

I: Jah. Ehm. Tycker du att utbildningen om eRoom var tillräcklig för att du ska kunna göra det 
du ska göra i eRoom?

CL: Ja jag tycker det var en bra utbildning där fick man en bra överblick av av de (I: mm) ja av 
eRoom så det var en bra utbildning tycker jag. (I: vad bra) Å veta hur man skulle . lägga ut do-
kument å hur man (I: ja) Jah

I: det var bra det

CL: jah

I: då blir Janne glad blir han *skratt*

CL: ja *skratt*

I: Sen har vi faktiskt sista frågan nu (CL: okej) Hur tycker du att eRoom påverkar den tid du 
lägger på ditt arbete? … Tar det mer tid med eRoom än det gjorde förut eller kan?



 85 (89)



CL: Jag tror lite det är lite bökigare med eRoom ibland tycker jag just det här att du ska (I: ah) 
eeh man glömmer å trycka på pennan ååhh (I: ah okej) får göra om saker å ting  så det kan jag 
tycka det blir lite bökigare (I: jah) ibland . eehm. (I: just det) Kan vara lite svårare å hitta in-
formation iåmed att alla lägger ut information på eRoom (I: ah just det) på olika ställen så det 
kan också ta längre tid.

I: just det.

CL: jah.

I: jah . Har du nåt . nåt övrigt du vill tillägga?

CL: Nej. Naj jag tycker eRoom jag tycker det är bra a men sen e de väl lite  .. det e ofta att det 
kan vara lite svårare att hitta information (I: mm) tycker jag just när man tittar på föreskrifter 
åå såna saker att det tar lite för lång tid ibland

I: jah okej. Jo de e vad jag har fått ehm.

CL: Å vart saker ligger det beror ju på (I: ah) hur folk eeh skriver på mapparna å såntdär (I: ah 
justdet) det kan också vara lite tricksigt. Men jag tycker det e bra sätt å ha å samla information 
på (I: mm) och ehm . ja . å kunna ändra information å alla vet om att man gör ändringar å de å 
vers-versioner å sådär (I ja) det tycker jag e himla bra

I: jah vad bra

CL. mmm . Sen känns de väl inte sådär jätterevolutionerande me alltså ööh

 I: nehj *skratt*

CL: *skratt* Om man ska säga det är inte sådär …

I: det får jag hålla me om faktiskt

CL: jah … men deh ah

I: ah. Då avslutar vi då?

CL: ja.
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8.4. Bilaga D - Anteckningar från eRoom utbildning 2006-05-23
Jan Holmgren höll i en eRoom utbildning för fem personer: A, B, C, D och E. Alla har använt 
eRoom förhållandevis länge, utom B som är nyanställd. Tre personer anser sig inte vana vid att 
använda datorer.  Jag var närvarande som observatör och satt mellan D och E och kunde se de-
ras skärmar, samt vad Jan visade på projektorn. Han har sin dator inkopplad till projektorn så 
att allt han gör syns där. Alla (utom jag) hade var sin bärbar dator  och i början var det lite strul 
med att få dem att fungera. Kommentarer som ”hur kommer man in?” och ”Vi är fel generation 
för detta” hördes innan alla hade loggat in. 

Jan följer manualen ”eRoom – din mötesplats på nätet”, skriven av Kerstin Lindberg.

E berättar att när hon jobbar hemifrån funkar det inte att öppna eRoom direkt via de svarta 
och blåa pluttarna (eRoom ikonen) eller ifrån en länk i ett mejl. Hon måste gå via ”my favou-
rites” annars får hon en sida som visar ”Sidan kan inte visas”. Jan vet inte varför detta fel upp-
står, så han föreslår att hon ska ringa Helpdesk. Han berättar att om det är problem med 
eRoom ska man i första hand ringa Helpdesk och eRoom Support endast i de fall Helpdesk 
inte kan lösa problemet.

Deltagarna loggar in på eRoom, utom D som har lite problem. Jan guidar in dem i eRoom och 
fram till valet ”Use eRoom plugin Software”. Detta val ska markeras. A undrar vad det betyder, 
eRoom plugin software? Jan förklarar att det ger eRoom förbättrad funktionalitet. Till exempel 
öppnas Word-dokument i Word istället för i en webbläsare och att man då kan använda drag 
och släpp funktionaliteten. Om man inte har eRoom plugin Software markerad och försöker 
göra drag och släpp så öppnas dokumentet. Det är enklare att jobba med detta, alla ska ha det.

A säger att han inte kommer åt eRoom från någon annans dator från den egna användaren, 
utan måste gå via en länk i ett mejl. Så han brukar behöva mejla och be folk skicka en eRoom 
länk till honom. Jan tror att det har att göra med att eRoom profilen inte fungerar. 

Jan visar fliken med kartan och att strukturen över eRoom finns där. De flesta tycker att den är 
svår att hitta och någon frågar  ”Är du på Sweden SHE nu?”. Någon utbrister att: ”Den har jag 
aldrig haft uppe! Intressant”.

Jan återgår till sin egen dator och visar hur katalogstrukturen i map ser ut. Den ser ut som på 
gruppdiskarna som ni är vana vid, säger han. Han visar sedan Search och hur man söker med 
hjälp av den.  Jan berättar att det finns två search. ”Det mesta på eRoom är dubblerat” säger 
han. ”Det finns två sätt att göra nästan allting på”.

Jan visar sedan hur man tar bort kolumnen med strukturen genom att trycka på krysset.

Jan berättar om vilka olika vyer som finns och hur man byter mellan dessa. Det finns stora iko-
ner eller små ikoner. Man använder knappen ”detaljerad lista” för det. Det kan man göra var 
man än befinner sig. Jan går in i SHE RochD som bara A och han har. Berättar sedan hur man 
kan spara sin vy genom att trycka på knappen ”save settings”, men det visar sig det endast är 
koordinatorer som har den möjligheten. ”Det var olika sätt att se objekten” säger Jan.

Jan visar sökvägen som finns överst på sidan, hur det går att klicka där för att komma tillbaka 
till en tidigare sida. Men det går även att använda backstegstangenten.

Jan skapar nu en mapp som han ger alla närvarande tillgång till. Den ska användas för att skapa 
objekt i.  Alla är nu inne i rätt mapp och ska nu lära sig hur man skapar objekt i eRoom. Jan går 
igenom hur de olika objekten i eRoom skapas och deltagarna skapar mappar. Sedan går Jan 
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igenom access control som styr vem som har tillgång till mappen. ”Any member who can get to 
it” innebär att alla som kommer åt den har tillgång till den. Vill man ha mer begränsad tillgång 
trycker man på ”folk-knappen” för att få en lista med namn. Jan säger att om man gör fel här 
kan man stänga ute sig själv. Det blir folk förvånade över. C undrar: ” Om jag väljer personer 
måste jag alltså välja mig själv också?” Jan svarar: ”Ja, men det utfärdas en varning om man inte 
har sig själv ikryssad”.

Någon säger ”Så det är bara personer som har tillgång till Sweden SHE eRoom som kommer åt 
mappen”.

A: ”Har vi några principer för vem som ska få tillgång?”

Jan: ”De som har behov av det får tillgång”.

A anser att det blir svårt att överblicka konsekvenserna då. Jan svarar att det styrs genom att ge 
olika behörighet till olika personer.

Jan visar nu hur de ska göra för att byta ikon på mappen. En lång lista med olika ikoner kom-
mer upp. E har lite problem att hitta dit, eftersom hon fortfarande är inne på att välja vem som 
ska få behörighet till hennes mapp. Jan kommer över och visar. E undrar ”Är bilderna nån grej 
till sin folder?”. Jan förklarar vad en ikon är. Han går sedan tillbaka och förklarar mer om access 
control och vad ”Read-only (not editable)” och ” Hidden (only shown to members who can 
open it)” innebär. E frågar: ”Om man vill läsa en Read-Only mapp som man inte får läsa hur gör 
man då?” Jan svarar att då måste hon kontakta den mappens ”owner”, alltså ägare. Ägaren kan 
ge tillgång till mappen. Han visar hur det går till genom att högerklicka och välja access con-
trol.

E och D skapar foldrar. En efter en dyker de upp på Jans skärm. D undrar var hennes är och 
kommer sedan på att hon inte har tryckt ”OK”. E undrar var man trycker ok. D svarar att ”det 
gör man däruppe, det är det som är så himla jobbigt att man måste gå tillbaka och okeja”. B får 
inte heller upp sin folder och Jan trycker på ”refresh” så att den visas. 

Jan förklarar sedan vad som menas med ” An item created in this folder is initially owned by” 
och ”The member who created it”, alltså att den som lägger in ett document blir ägare till det 
dokumentet. Att everyone är owners innebär att alla kan ändra.

A: “Om jag gör ett Word-dokument och … Om jag har ett dokument B som är heligt och det 
får ingen ändra i och sedan har jag ett annat dokument C som får ändras i. Jag lägger dokument 
B i C. Kan alla ändra i B också nu då?”

Jan gör ett exempel. Han skapar ett word dokument i A mapp.

A: Ett dokument embedded i ett annat dokument. Andra kan inte ändra i embedded i doku-
ment de inte får ändra i?

Jan: Det måste stå everyone som ägare för att alla ska få ändra. Pennan är synlig då. Ingen pen-
na så går det inte att ändra.

C frågar: Hur ska man öppna när man vill ändra?

Jan svarar: Gå in på pennan. Klickar man på texten går man in på view mode och om många är 
inne och ändrar samtidigt då kan det bli problem. Pennan reserverar för edit på rätt sätt. Bara 
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en som kan skriva i taget. Måste gå ur på rätt sätt – spara, stäng dokumentet. Annars ligger det 
kvar reserverat för editing.

C: Det är många som har problem med att de inte kan gå in på eRoom och ändra. De måste 
spara på hårddisken eller så.

Ett exempel tas upp: Sekreterarnas tidsredovisning var reserved for editing. Jan klickar bort 
det. ”Kan jag göra det?, undrar C. Jan svarar att det kan hon, hon är ägare.

Jan visar var eRoom instruktionerna finns. Han visar dokumentet ”Hur man editerar en fil i 
eRoom”. Han förklarar och visar hur det ska gå till: ”Klicka på pennan. Ok. Ändra, disketten, 
stäng med krysset”. Han berättar också att när de ska öppna en ikon så ska de inte dub-
belklicka.

C: ”Spelar det någon roll om man trycker på ikonen eller texten?” och sedan säger hon att förut 
så var det så de gjorde och nu är det så att de måste spara på skrivbordet och sedan ersätta den. 
Jan säger att om dom bara gör enligt den enkla instruktionen så funkar det alla skrattar.

Jan säger sedan att det ofta blir fel med Excel. E undrar var instruktionerna ligger och Jan visar. 
Han berättar att han skrev instruktionerna efter att många hade haft problem med olika saker.

Han går sedan vidare och visar hur man skapar arbetsgrupper. Han ber alla att gå tillbaka där 
de var, men många har svårt att hitta dit och en kort stund är det ett allmänt mutter när alla 
försöker hitta tillbaka. Sedan öppnar de sina mappar och lägger in dokument i dem. 

Jan förklarar hur track versions fungerar. E och D trycker på track versions. De tycker inte att 
det händer något och diskuterar det ett tag. De tycker att det är underligt och trycker på track 
versions ett par gånger till. D säger: ”Det är sådär, datorer lever sitt eget liv”. Samtidigt har B 
problem med sin dator. Hon verkar inte hinna trycka på track versions innan den öppnar do-
kumentet. Jan hjälper henne. Sedan säger han att de ska trycka på symbolen bredvid dokumen-
tet. E och D trycker på den och nu öppnas en vy som visar alla versioner dokumentet har fun-
nits i. Jan berättar att när man har track versions inställt sparas alla gamla versioner, med ver-
sionsnummer. Öppnar man den får man senaste versionen. Klicka på symbolen så får ni upp 
hela listan med versioner. Jan gör en version till av sitt dokument för att visa. Han får upp ver-
sion note. Han skapar två versioner. Den senaste versionen ligger överst. E tycker att det är 
smart.

Jan berättar om versionshantering.

A undrar om det bara är owner som får bestämma track versions? Jan bekräftar att det är så, 
men påpekar att alla kan sättas som owner.

A: ”Det kan skapa kaos! Men att se alla är en rätt fin finess.”

C berättar att hennes kollega undrar hur han kan infoga Word dokument i eRoom. Han klipper 
och klistrar in.

Jan: ”Hur man lägger in dokument? Klicka och dra”.

Utbildningen fortsätter ett kort tag till innan den avslutas.
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