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Abstract 

This paper describes how files and information can be shared in organisations and 

workplaces. We studied and compared the traditional file sharing in Microsoft Active 

Directory and the Social file sharing that comes with Microsoft SharePoint Sites. We used 

qualitative studies based on interviews with system administrators, management and by 

our own observations to acquire the necessary data. Using independent research, we were 

able to analyze the data and show the general difference between the traditional and the 

social file sharing systems. Social file sharing enables the user to easily store and share files 

in a flexible online environment. Our conclusion is that the traditional file sharing is simple 

and functional, but lacks the potential that social file sharing brings to the table. The social 

file sharing systems in the workplace is somewhat similar to the systems used at home 

which makes it much more user friendly and easier to learn. Although the social file sharing 

systems places higher demands on the users knowledge, since the administration is handled 

by the users themselves and not by the system administrator like in the traditional file 

sharing. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 
 

Fildelning är idag en central och viktig del för många organisationer, där strukturen och 

hanteringen av detta också får en allt viktigare roll. Då de flesta personer i någon mån även 

delar filer på fritiden så har kraven blivit allt högre när det kommer till funktionalitet, 

struktur och användarvänlighet på fildelningstjänsten. På senare tid har det tillkommit 

fildelningstjänster som direkt i webbläsaren låter användaren lagra sina filer online och 

enkelt dela dessa. Den här typen av fildelning är smidigare än den fildelning som ofta erbjuds 

på arbetsplatser idag. 

Förväntningarna och kraven hos användarna leder till att fildelningsverktygen i 

arbetsmiljön helst ska likna de fildelningsverktyg som används på fritiden Kjekkeland(2009). 

Denna typ av fildelningsverktyg är något som Shami et al.(2011) på senare tid beskriver som 

“Social file Sharing Systems”. 

Begreppet fildelning betyder i uppsatsen att dela eller lagra arbetsmaterial på 

arbetsplatsen och hemmet, det kan vara allt från dokument, kalkylblad eller bilder. Att på ett 

enkelt sätt kunna dela arbetsmaterial med kollegor kan på många sätt effektivisera arbetet. 

Det finns olika fildelningsverktyg att tillgå men i detta arbete kommer vi att titta närmare på 

hur fildelningen i två olika system fungerar hos Umeå kommun. Vi har varit på plats hos IT 

och telefoni som ansvarar för driften och utvecklingen av kommunens IT. 

Umeå kommun använder för närvarande katalogtjänsten Microsoft Active Directory (AD) 

som fildelningsverktyg. AD används för att skapa personliga och gemensamma 

fillagringsutrymmen åt personalen. När filer och mappar ska delas till andra måste det 

utföras av systemadministratören vilket leder till att användaren kan få vänta på att dela sin 

fil eller mapp beroende på hur upptagen systemadministratören är. 

Umeå kommun testar för närvarande ett nytt system för fildelning som heter Microsoft 

SharePoint My Site i en begränsad utsträckning på IT- och telefoniavdelningen. Tillskillnad 

från fildelning i AD får användaren själv möjlighet att dela filer och information i Microsoft 

SharePoint My Site vilket kan spara både användarna och administratörernas tid. 

Funktionaliteten i SharePoint My Site är densamma oavsett var användaren befinner sig då 

systemet körs direkt i webbläsaren.  

Fildelningen i AD är inte riktigt lika tillgänglig utanför arbetsplatsen som My Site men det 

går fortfarande att komma åt filerna, dock i en begränsad form som inte erbjuder samma 

funktionalitet. 

En av anledningarna till att Umeå kommun har valt att testa My Site är för att de senaste 

åren har det tillkommit ett antal molntjänster för privatbruk, där användaren enkelt kan dela 

sina filer var de än befinner sig. Exempel på privata fildelningstjänster är Dropbox och 

Google Drive. De har gjort bedömningen att vissa användare på kommunen vill ha tillgång till 

den här sortens tjänster och att man inte är helt bekväm med att kommunalt arbetsmaterial 

lagras på externa platser som användandet av dessa tjänster innebär. Detta har gjort att IT 

och telefoni vill kunna erbjuda ett system som My Site vilket tillhandahåller liknande 
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funktionalitet som de privata fildelningstjänsterna och att de samtidigt får full kontroll över 

verktyget.  

Användandet av det nya systemet SharePoint My Site ger möjlighet att eliminera den 

manuella administrationen av fildelningen som finns idag. Det kan dock finnas andra 

aspekter som bör undersökas. Exempel på dessa är om användarnas datorkunskaper räcker 

till för att hantera administrationen av det nya systemet. Sociala fildelningsverktyg som 

SharePoint My Site kräver mer av användaren då den största delen av administrationen 

måste skötas på egen hand. 

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att studera två fildelningssystem som används vid Umeå Kommun samt att 

utvärdera hur den sociala fildelningen kan användas i kontexten istället för den traditionella 

fildelningen som används idag. Vi utvärderar respektive system för att få en uppfattning om 

hur systemen stödjer verksamheten och hur det nya systemet ska kunna föras in på bästa 

sätt. 

 På vilket sätt är SharePoint My Site ett lämpligt socialt fildelningsverktyg för Umeå 

kommun? 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Vi kommer att fokusera på hur väl respektive system fungerar i kontexten och inte systemens 

generella funktion. Då vårt fokus ligger på att studera hur systemen stödjer verksamheten i 

helhet har vi valt att inte fokusera för mycket på de tekniska detaljerna i systemen. Vi 

utvärderar inte hur systemen upplevs ur ett rent användarperspektiv då intervjupersonerna 

inte kan klassas som vanliga användare eftersom de tillhör IT-avdelningen. Anledningen till 

detta är att SharePoint My Sites befinner sig i ett teststadie och därför inte har några vanliga 

användare än. 

 

 
1.4 Disposition 
 
Inledning 

Behandlar bakgrunden av ämnet, för att sedan leda fram till syftet och frågeställningen. 

Avsnittet avslutas med avgränsningar där vi tar upp det vi har valt att fokusera på och vad vi 

har valt att utelämna. 

 

Metod 

Tar upp vilken metod vi har använt oss av och varför den valda metoden används. Sedan 

följer tillvägagångssätt där vi beskriver hur vi utförde arbetet med metoderna samt en kort 



3 
 

beskrivning av respondenterna. Avslutningsvis förklarar vi vårt val av litteratur, följt av 

metodkritik och analys av datan. 

 

Beskrivning av systemen hos Umeå kommun 

En överblick av den aktuella organisationen, samt en beskrivning av systemen som 

behandlas och hur de fungerar i organisationen. 

 

Relaterad forskning 

Här redovisar vi den relaterade forskningen i ämnet genom att göra en sammanfattning av 

relaterade artiklar och skrifter. 

 

Resultat 

Här redovisar vi resultatet av vårt arbete, där vi tar upp för och nackdelar hos de två 

systemen och sammanstället arbetet. 

 

Diskussion 

Den här delen består av en diskussion av arbetet där vi kopplar resultaten från de olika 

intervjuerna med den relaterade forskningen och faktan. 

 

Slutsats 

Kort sammanfattning och slutsats av arbetet som helhet. 

 

Vidare forskning 

Till sist tar vi upp vidare forskning inom ämnet som vi anser vara intressant för en fortsatt 

utveckling inom ämnet. 

 

2 Metod 

 

2.1 Val av metod 
 

Vi har valt att arbeta efter en kvalitativ metod, där vi under intervjuerna ställt relativt enkla 

och öppna frågor, för att på så vis få ett så brett och innehållsrikt material som möjligt. Valet 

att använda en kvalitativ metod var självklar då vi innan intervjuerna inte hade någon 

vetskap om respondenternas kunskaper inom området. Den kvalitativa metoden gjorde att vi 

kunde anpassa intervjufrågorna baserat på respondenternas kunskapsnivå. Användningen av 

en kvalitativ metod innebär att man får många intressanta åsikter och tankegångar som 

bidrar till olika synvinklar. Då systemet används av så pass få personer skulle ett kvantitativt 

förhållningssätt inte ge önskvärt resultat, eftersom informationsinsamlingen huvudsakligen 

kommer att baseras på intervjuer med ett fåtal personer.  

Den kvalitativa forskningen lägger vikt vid ord och inte kvantifiering vid insamlingen och 

analys av data. Metoden har ett induktivt synsätt som innebär att utifrån insamlad data och 

resultat genereras en teori (Bryman 2002). Då detta arbete syftar till att hjälpa kommunen i 
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deras val av fildelningsverktyg vill vi själva skapa vår egen uppfattning för att få en så 

objektiv syn som möjligt. Solvang(1997) menar att det är viktigt att fånga egenheten i den 

aktuella kontexten, för att på detta vis få en så verklighetsbaserad miljö som möjligt under 

insamlingen av datan. På detta vis känner sig också respondenterna mer avslappnade och 

tillfreds under intervjuerna, vilket troligtvis resulterar i så uppriktiga svar som möjligt. 

Vi vill ta del av intervjupersonernas subjektiva åsikter om respektive system, detta för att 

på bästa sätt kunna avgöra hur bra de aktuella systemen passar kontexten. 

 
2.2 Förförståelse 
Författarna av detta arbete är i slutskedet av en datainriktad utbildning och har på grund av 

detta en bra grundläggande förståelse när det kommer till IT och teknik i allmänhet.  

En av författarna av detta examensarbete arbetar dessutom som administratör hos IT- och 

telefoni som är den undersökta avdelningen där han administrerar bland annat fildelning och 

arbetar med teknisk kundsupport. Detta innebär att vi har fått en god överblick av hur 

verksamheten fungerar och ser ut i praktiken. Delar av den informationen arbetat är baserat 

på kommer från en av författarnas egna observationer och erfarenheter i kontexten. Vi har 

också tack vare detta fått full tillgång till samtliga system som är relaterade till 

undersökningen och har därför själva kunnat testa båda systemen. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Då en av författarna till detta arbete arbetar hos IT- och telefoni, har detta medfört att vi 

har kunnat använda oss utav deltagande observationer för insamling av information. Båda 

författarna har varit på plats i verksamheten och även kunnat delta i observationerna. 

Observationerna som gjorts har delats in i två kategorier. En typ av observation som gjorts av 

en av författarna i sin yrkesroll, vilket kan leda till att den typen av observation blev mindre 

objektiv. De observationer som gjordes tillsammans i samband med intervjuer eller test av 

systemen, kan bedömas vara mer objektiva då yrkesrollen inte var inblandad i samma grad. 

Då vi redan hade en god insyn i verksamheten och dess system kunde vi redan från början 

utforma kvalitativa intervjuer. Om inte, hade vi varit tvungna att ägna mer tid åt att studera 

verksamheten och systemen innan vi kunde utforma intervjufrågorna. Utformningen av 

frågorna till systemadministratörerna för både SharePoint och AD hade i grunden samma 

utformning men då systemen är fundamentalt olika hade följdfrågorna en helt annan 

uppbyggnad.  

Alla intervjuer gjordes på plats muntligt och spelades in med diktafon. Vi transkriberade 

och sammanfattade sedan intervjuerna för att få en överblick av den insamlade datan. 

Intervjuerna var alla semistrukturerade med öppna frågeställningar som lämnade utrymme 

för följdfrågor.  

Vi hade ett stort fokus på vad intervjupersonerna tyckte och vad de hade för åsikter om 

respektive system. Av denna anledning passade den kvalitativa utformningen av intervjuerna 

mycket bra. En av anledningarna till att vi valde att fokusera mycket på intervjupersonernas 

subjektiva åsikt är för att de kan bidra med ett annat synsätt och hjälpa oss att upptäcka 

andra aspekter som är relevanta för vår undersökning. Efter intervjuerna med 



5 
 

systemadministratörerna har vi kunnat konstatera att de som arbetar mycket med ett system 

kan se problem som inte alltid är uppenbara för beslutsfattare och övriga delar av 

verksamheten. 

Vi intervjuade totalt sju personer som tillhör Umeå kommuns IT och telefoniavdelning som 

alla har varierande roller. Respondenterna bestod av två beslutsfattare som vi har valt att 

benämna som respondent 1 och 2, tre administratörer av AD och SharePoint som kommer att 

benämnas som respondent 3,4 och 5 samt en respondent från serveravdelningen som 

kommer att benämnas som respondent 6.  

 

Administratörer  

Sammanlagt intervjuades tre administratörer, två av de arbetade med administration av AD 

och den tredje med administration i Sharepoint. AD-administratörerna sköter majoriteten av 

den dagliga administrationen i AD som exempelvis fildelning, behörighetsutdelning, upplägg 

av AD-konton samt backupåterläsning. SharePoint-administratören sköter den generella 

administrationen av SharePoint. Då My Site är så pass nytt och fortfarande befinner sig i 

testfasen finns det dock inga speciella roller inom administrationen i My Site.  

För att kunna beskriva hur den administrativa processen ser ut just nu valde vi att låta 

intervjupersonerna redogöra för hur arbetet utförs steg för steg. 

 

Beslutsfattare  

De beslutsfattare som intervjuades är två personer i ledande positioner hos IT- och telefoni 

som har en bra insyn i verksamheten och dess målsättning. 

 

Serveravdelningen 

Intervjun baseras på en person på serveravdelningen som driftar, utvecklar och hanterar den 

tekniska delen av fildelningen i respektive system. Det innefattar bland annat AD, 

SharePoint, databaser, servrar med tillhörande backupsystem. 

 
2.4 Val av litteratur och källkritik 
 

Då båda systemen är skapade av Microsoft, började vi med att läsa Microsofts egen 

dokumentation för respektive system. Med hjälp av detta fick vi en bra översikt och förståelse 

för respektive system. Vi har försökt att arbeta efter ett kritiskt och objektivt synsätt för att få 

en så objektiv beskrivning som möjligt. Eftersom ingen kan systemen bättre än Microsoft, 

kan vi inte utesluta deras tekniska dokumentation som källa. Vi har också tagit stöd av 

forskning som behandlar Webb 2.0 och Enterprise 2.0 som ökat vår förståelse för hur ny 

teknik kan användas för att effektivisera processer på arbetsplatsen.  

För att säkerställa det objektiva förhållningssättet har vi även valt att använda artiklar 

skrivna av oberoende forskare i ämnet. Dessa har hjälpt oss att få en mer oberoende syn av 

systemen och hur de skiljer sig åt. 

Umeå kommun har även gett oss tillgång till deras Active Directory och SharePoint My 

Site vilket innebär att vi själva har kunnat testa och utvärdera lösningarna.  
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2.5 Metodkritik 
 

Då antalet respondenter var så pass få, kan resultaten ibland ha blivit allt för riktade mot en 

viss respondents personliga uppfattning. Detta kan i viss mån ge missvisande resultat inom 

vissa delar. Bryman(2002) beskriver problematiken genom att påpeka svårigheten i att 

generalisera resultaten till andra miljöer. Då våra intervjuer har grundat sig på relativt öppna 

och enkla frågor som den kvalitativa metoden går ut på, har en viss del av den insamlade 

datan blivit överflödig och innefattat delar som vi inte haft användning utav. Dock har det 

även inneburit fler synsätt och infallsvinklar som kanske annars inte hade framkommit. 

Datan som samlats in från intervjuerna kan ses som ostrukturerad trots att 

intervjufrågorna i grunden är densamma. Detta eftersom frågorna har anpassats lite efter 

intervjupersonernas kunskap och svar. Dessutom kommer tolkningarna av datan att 

påverkas av våra egna subjektiva bedömningar och sympatier. Användandet av kvalitativa 

metoder innebär att respondenterna till stor del kan påverkas av till exempel vår egna 

personlighet, ålder och kön.(Bryman, 2002) 

Då delar av informationen som används i uppsatsen kommer från observationer gjorda av 

en anställd inom organisationen, måste vi ha i åtanke att informationen kanske inte alltid är 

helt objektiv i sin helhet. Även om tanken är att vara så objektiv som möjligt, kan det ibland 

undermedvetet bli så att observation blir riktad till organisationens fördel. Bryman(2002) 

säger att bara för att man har tillträde till en organisation, betyder det inte att man får ta del 

av korrekt information eftersom man är en utomstående person. I detta fall är det dock inget 

problem, eftersom en av författarna som gjorde observationerna arbetar i organisationen och 

därför är en del av den. 

Samtliga respondenter kommer från IT- och telefoniavdelningen, vilket betyder att de har 

en god grundläggande datorkunskap samt förståelse för IT i allmänhet. Detta kan göra det 

blir svårt för respondenterna att avgöra hur My Site fungerar för en användare med mindre 

datorkunskap.  Därför har vi valt att fokusera på ett mer organisatoriskt synsätt då det saknas 

underlag för en undersökning av användarnas perspektiv. 

 

 

2.6 Analys av data 

Den insamlade datan kategoriserades olika beroende på vilken roll som intervjupersonen 

hade. Bland intervjupersonerna finns det tre olika roller: beslutsfattare, administratörer och 

server och därför har vi valt att kategorisera in datan efter de tre kategorierna. 

Datan som kommer från intervjuer med beslutsfattare bedömer vi som viktig för att vi ska få 

en översiktlig bild av verksamhetens aktuella behov och för att undersöka ledningens 

inställning till My Site samt deras målsättning. Datan som kommer från intervjuerna med 

administratörerna används för att vi ska se hur administrationen av fildelningen respektive 

system fungerar steg för steg samt att ta del av administratörernas syn på fildelning i AD och 

My Site.  Den data som samlades in från intervjuer med respondenten från server används 

för att få en förståelse för den bakomliggande tekniken i de berörda systemen. Det fanns 

också övriga tekniska aspekter som vi fick hjälp att förstå. 
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3. Kontexten och de undersökta systemen 

 

3.1 IT- och telefoni 
 

IT- och telefoni är Umeå kommuns IT- enhet som hjälper kommunen att realisera sina 

planerade verksamhetsidéer genom att erbjuda IT- tjänster. Verksamheten syftar till att 

erbjuda liknande tjänster som externa aktörer men till ett lägre pris. Umeå kommun har mer 

än 10 000 anställda som IT- och telefoni stödjer. 

Varje enhet inom kommunen har möjlighet att själva bestämma vilka tjänster de vill 

använda sig utav. IT- och telefoni fungerar som en fristående verksamhet där varje enhet 

inom kommunen själva får bekosta de tjänster som de väljer att använda sig utav. Arbetet 

bedrivs till stor del i projektform och oftast med fasta avtal. Tjänsterna tillhandahålls på 

affärsmässiga grunder till kommunens förvaltningar, bolag och stiftelser. IT- och telefoni 

fungerar ungefär på samma sätt som ett privat företag som tillhandahåller IT-tjänster men 

utan vinstintresse. De tjänster som utförs är bland annat utredningar, 

upphandlingsunderlag, projektledning, utveckling och anpassning av system och program, 

installation, drift och support av IT-system, kommunikationsnät och telefoni samt hantering 

och inköp av datorer. Verksamheten är uppdelad i fem olika kompetensgrupper: Utveckling, 

server, kundstöd, arbetsplatsstöd samt nät och telefoni.1  

 

                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                                                                            2 

 
  

                                                        
 
1http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksamheterochnamnder/teknisknamnd/tekniskanamndens

verksamhet/itochtelefoni.4.bbd1b101a585d704800077212.html   
2 
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksamheterochnamnder/teknisknamnd/tekniskanamndens
verksamhet/itochtelefoni/organisationsbeskrivning.4.bbd1b101a585d704800077235.html 

Figur 1. Organisationsschema över IT och telefoni. 

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksamheterochnamnder/teknisknamnd/tekniskanamndensverksamhet/itochtelefoni/organisationsbeskrivning.4.bbd1b101a585d704800077235.html
http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/kommunensorganisation/verksamheterochnamnder/teknisknamnd/tekniskanamndensverksamhet/itochtelefoni/organisationsbeskrivning.4.bbd1b101a585d704800077235.html
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3.2 Beskrivning av systemen 
 

Här kommer vi att beskriva de berörda systemen som vi har valt att studera och hur de 

används i kontexten. Informationen för respektive system har vi hämtat från Microsofts 

egen dokumentation. 

3.2.1 Active Directory 

 

Active Directory är en katalogtjänst som är en del av Microsoft Windows Server. AD används 

av systemadministratörer för att förvara information om organisationens nätverk, användare 

och all kringutrustning. AD används också för att tilldela behörigheter och distribuera 

program till användarnas datorer. AD kan passa organisationer av alla storlekar, allt från 

organisationer med ett tiotal anställda till globala organisationer med hundratusentals 

anställda. Informationen är organiserad i individuella objekt av data, varje objekt har olika 

attribut som är associerade med objektet. Active Directory är hierarkiskt indelat i två 

kategorier, en logisk och en fysisk. Den logiska strukturen organiserar objekten som 

representerar användare, datorer, grupper och andra variationer av objekt som finns i ett 

informationssystem. Den fysiska strukturen representerar den hårdvara som driver AD, allt 

från servrar och andra nätverkslösningar. Användaren får ett unikt inloggningsnamn som går 

att använda på datorer som är anslutna till det aktuella nätverket. Varje unik användare 

tilldelas olika rättigheter beroende av på vad som ska ingå i användarens arbetsuppgifter. En 

användare kan få tillgång till specifika applikationer, mappar eller annan kringutrustning. 3 

 

3.2.1.1 AD som fildelningsverktyg hos Umeå kommun 

Datan som används till beskrivningen av hur fildelningen i AD idag fungerar hos Umeå 

kommun är hämtad från de intervjuer vi gjort med berörd personal. 

 

Allmänt om fildelning i AD hos Umeå kommun 

Det finns två typer av filytor som användare kan använda sig utav för att lagra data. Det finns 

en egen mapp som kallas för hemmamapp som bara användaren själv kan komma åt där eget 

arbetsmaterial ska sparas. Om användaren vill dela med sig av data med kollegor finns det 

gemensamma filytor för varje organisation inom Umeå kommun. Användaren blir 

automatiskt tilldelad den gemensamma filytan för den organisationen som denne tillhör. Om 

en användare vill dela en mapp till ett antal specifika användare inom sin organisation eller 

till personer som tillhör en annan del av kommunen måste då kundtjänst på IT- och 

telefoniavdelningen kontaktas. (Respondent 3) 

Det finns flera fördelar med att spara sitt arbetsmaterial i en AD-mapp istället för lokalt på 

datorn. Ligger arbetsmaterialet sparat i AD så kan man vara säkrare på att filerna inte 

försvinner i samband med datorhaveri eller slarv. Även om användaren själv råkar ta bort 

filen från filytan är det fullt möjligt att göra en återställning. Backup tas varje natt på 

                                                        
 
3http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/active-directory-overview.aspx 
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc758535(v=ws.10).aspx 
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc781408(v=ws.10) 

http://www.microsoft.com/en-us/server-cloud/windows-server/active-directory-overview.aspx
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc758535(v=ws.10).aspx
http://technet.microsoft.com/sv-se/library/cc781408(v=ws.10)
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förändringar av filer och görs på både hemmamappar och gemensamma filytor. Upp till 14 

versioner av varje fil sparas och borttagna filer sparas i flera år. 

Skulle en fil eller mapp av misstag tas bort är det möjligt att återställa dessa genom att 

användaren kontaktar IT och telefonis kundtjänst där de får ange sökväg till den mapp eller 

fil som försvunnit. Återställningen tar bara några minuters arbetstid att göra och utförs av de 

administratörer som sköter fildelningen.  

 

Den administrativa fildelningsprocessen i AD 

För att idag kunna dela en filyta via AD måste användaren själv göra en beställning till IT- 

och telefonis kundtjänst. Det krävs då att beställaren har kunskap om mappens sökväg och 

namn samt ett godkännande av chefen. Beställaren kan antingen registrera ett ärende via 

kommunens intranät eller ringa till kundtjänsten där ärendet registreras. Beställaren måste 

också ange om användaren ska ha läs- eller skrivbehörighet. Det finns två personer som 

sköter administrationen av fildelning i huvudsak men medarbetare av IT- och telefonis 

kundtjänst kan även administrera filytor av mindre omfattande karaktär. Administratörerna 

tillhör samma arbetsgrupp som kundtjänst och är placerade nära varandra. 

Att dela ut en mapp tar i de flesta fall mindre än 10 minuter, men beroende på när 

beställningen görs kan tiden det tar att utföra uppgiften variera beroende på 

administratörernas övriga arbetsbelastning. 
4                                                                                               

Tillgänglighet 

Användaren kan få tillgång till sina filytor på ett antal 

olika sätt, beroende på var de befinner sig. För att 

direkt kunna ansluta sig till kommunens AD krävs det 

att användaren har en kommundator som är direkt 

ansluten till nätverket. En användare kan till exempel 

inte ansluta sin privata dator direkt till kommunens 

nätverk även om användaren har tagit med sig datorn 

till arbetsplatsen.  

För att en användare ska få tillgång till sina filytor 

när de befinner sig utanför kommunens nät eller är 

på plats men saknar kommundator är det möjligt 

göra detta med Mobility Guard. Användaren kan med 

hjälp av Mobility Guard logga in med sin AD-

användare för att få tillgång till filytorna, av 

säkerhetsskäl måste användaren mata in en 

säkerhetskod som skickas till en registrerad 

mobiltelefon i samband med inloggningen. Mobility 

Guard körs i webbläsaren och går därför att använda 

på vilken dator eller vilket nätverk som helst, det enda 

som krävs är att användaren har sitt användarnamn 

                                                        
 
4 Printscreen från Umeå kommuns Mobility Guard 

Figur 2. 

I bilden ovan visas Mobility Guard som 
används I  AD-fildelningen när användaren 
befinner sig utanför arbetsplatsen.4 
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och lösenord samt att en mobiltelefon är kopplad till AD-kontot.  

Fildelningen i Mobility Guard är betydligt mer begränsad än den vanliga  

fildelning som erbjuds i AD. För att ändra i ett dokument måste användaren först spara ner 

det lokalt till sin dator för att sedan ladda upp en ny version av dokumentet efter att 

ändringarna är gjorda. Hanteringen av filerna kan göras genom att antingen ersätta 

dokument eller att ta bort dokumenten och användaren kan inte heller flytta filerna mellan 

mappar. 

 

Sekretess 

Känslig information som exempelvis personuppgifter om utsatta individer finns inte i 

användarnas hemmamappar eller gemensamma filytor utan lagras istället i Umeå kommuns 

verksamhetssystem. 

 

3.2.2 SharePoint 

Microsoft SharePoint är en grupp teknologier som tillhandahåller serverinfrastruktur för att 

stödja informationsspridning inom organisationer. SharePoint består av två produkter, 

Windows SharePoint Services (WSS) och Microsoft Office SharePoint Server (MOSS). WSS 

utgör grunden för SharePoint, vilket betyder att ingen annan produkt i SharePoint fungerar 

utan den. WSS är en ASP.NET applikation vilket betyder att ASP.NET behöver installeras för 

att SharePoint ska fungera, samt Windows Server, .NET Framework, SQL Server (För 

databashantering) och Internet Information Services (IIS) som är Microsofts Web Server och 

används för att sätta upp SharePoint på servern. MOSS är den delen av SharePoint som 

innehåller funktionerna med Microsoft Office paketet, som till exempel Excel och Word. 

MOSS tillåter också fler inställningar för profiler, företagssökningar m.m. 

Tanken är att organisationen ska kunna bygga sin egen version av SharePoint som passar 

just deras behov och lägga till de funktioner som behövs. 

SharePoint inkluderar verktyg för att underlätta samarbete, veta vem som är tillgänglig, 

dokumentlagring och möjligheten att informera eller att bli informerad. SharePoint 

sammankopplar Microsofts vanliga arbetsverktyg. Bland dessa ingår Office klienterna (ex. 

Word och Excel), webbläsare (ex. Internet Explorer), mail och kalenderklient(ex. Outlook). 

SharePoint gör det möjligt för medarbetarna att numera samarbeta med verktyg som de 

tidigare använt sig utav. De kan till exempelvis dela mötesanteckningar från olika 

Officedokument på ett smidigt sätt över nätet. 

Organisationer kan använda Microsoft SharePoint för att nå ut med viktig information om 

möten, planering och hur det går med de uppsatta målen till sina medarbetare. Istället för att 

behöva informera varje person genom mail eller muntlig kommunikation samlas all 

information på samma plats. Informationsplatsen kan anpassas till att bara visa relevant 

information som hjälper individen att utföra sitt arbete på bästa sätt. Då många 

organisationer redan använder Microsofts övriga produkter betyder det att SharePoint 

fungerar bra tillsammans med den nuvarande IT-infrastrukturen som används. Den största 

delen av SharePoints funktioner går att tillgå via en webbläsare. 

SharePoint Site är en del av Sharepoint och fungerar som webbsida med tillgänglig 

information för behöriga. Sidan kan användas inom intranätet eller över internet (WWW) 
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och kan utvecklas till en central plats för information och fildelning inom organisationen. 

SharePoint My Site är en del av Site-funktionen och fungerar som en personlig sida där 

användaren har möjlighet att dela ut relevant information och sätta egna behörigheter. På 

detta vis kan kollegor dela information och filer på ett smidigt sätt.  

Som tidigare nämnts beskriver Shami et al.(2011) denna typ av fildelning som social 

fildelning som på senaste tiden blivit allt mer efterfrågad.  

 
5 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
5 Printscreen från Umeå kommuns SharePoint My Site 

Figur 3. På bilden ovan ser vi hur fildelningen i My Site är strukturerad i grundutförande, 

det finns ett dokumentbibliotek för personligt bruk samt att ett dokumentbibliotek som är 

avsett för filer som ska delas med andra.5 
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3.2.2.1 SharePoint My Site som fildelningsverktyg hos Umeå kommun 

Datan som används till beskrivningen av hur fildelningen i SharePoint My Site idag 

fungerar hos Umeå kommun är hämtad från de intervjuer vi gjort med berörd personal. 

 

Den administrativa fildelningsprocessen i SharePoint My Site 

För att kunna dela en filyta i My Site krävs det att användaren har ett AD-konto med rätt 

behörighet samt en webbläsare installerad på datorn. Användaren måste sedan läggas till i 

systemet för att få tillgång till My Site. Användaren kan sedan logga in med sitt AD-konto för 

att komma åt filytan. När användaren väl är inloggad i kommunens AD-nät krävs ingen 

ytterligare inloggning för att komma åt My Site, befinner man sig utanför krävs dock en 

vanlig AD-inloggning 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
6 Printscreen från Umeå kommuns SharePoint My Site 

 

Figur 4. På bilden ovan ser vi det första steget användaren tar 
när en fil eller mapp ska delas.6 
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Allmänt om fildelning i My Site hos Umeå kommun 

För tillfället är My Site fildelning uppstrukturerat i två dokumentbibliotek för att skilja på 

privata och delade filer. Där har användaren möjlighet att själv dela ut filer och administrera 

detta helt på egen hand. My Site används för närvarande av en liten del hos Umeå kommun 

och fildelningen är därför inte lika utbredd som inom AD.  

 

Tillgänglighet 

Användaren har tillgång till My Site överallt, det enda som krävs är en dator, mobiltelefon 

eller surfplatta som är uppkopplad mot internet och som har en webbläsare installerad. 

 
 

7 

 
 
 
 

                                                        
 
7 Printscreen från Umeå kommuns SharePoint My Site 

Figur 5. När valet av fil och mapp som ska delas ut är klart måste användaren själv välja 
vem som ska få tillgång. Det är sedan möjligt att göra en sökning bland organisations 
medlemmar där man förutom namn får ta del av annan information som gör det lättare 
att hitta rätt person.7 



14 
 

 
4. Relaterad forskning 

Här behandlar vi forskning som är relaterad till ämnet och som vi valt att ta stöd av för att 

underlätta jämförelsen av systemen. 

 

Som vi tidigare nämnt har ett flertal molntjänster för fildelning växt fram under de senaste 

åren, exempelvis Google Drive och Dropbox. Dessa molntjänster gör det möjligt att komma åt 

och dela filer oavsett var användaren befinner sig direkt i webbläsaren. Det är ett naturligt 

steg att användaren vill använda den nya typen av social fildelning i arbetet när de i hemmet 

fått se de många möjligheter som den nya tekniken för med sig. 

 

“Today, users want the same tools to collaborate with colleagues as they use with friends 

and family.” (Skjekkeland, 2009, sid.42) 

 

Enligt Cook(2008) skapade Tim O'Reilly begreppet webb 2.0 i oktober 2004 och det har 

sedan dess använts flitigt i många sammanhang. Begreppet är ett samlingsord för nästa 

generation av program, tjänster och affärsmodeller på Internet. Tanken är att webbplatserna 

ska utformas så att användaren känner sig som en central del och själva får bidra med 

innehåll och utformning. Enterprise 2.0 är en tillämpning av webb 2.0 på arbetsplatsen, men 

användningen av tekniken blir mer komplex då det ställs hårdare krav på en arbetsplats än 

för hemanvändare. 

 

“IT and information professionals need to understand organizational objectives and how to 

use Enterprise 2.0 and Web 2.0 to share information without losing control.”  (Skjekkeland, 

2009, sid.42) 

 

Enligt Shami et al.(2011) skiljer sig sättet användningen av de sociala fildelningsverktygen 

mycket mellan hemmet och arbetsplatsen. 

Det hemmaanvändaren i huvudsak gör, är att ladda upp filer, konsumera filerna samt söka 

efter filer. På arbetsplatsen arbetar man ofta i grupp där arbetsmaterial itereras samt att 

materialet delas i en större utsträckning. Nedladdning och uppladdning av filer måste vara 

säker och samtidigt kunna undvika konflikter med tidigare versioner av dokument på grund 

av iteration. Företagen ställs också inför problemet med att konfidentiell information kan 

läcka ut när användaren får mer frihet och därför måste verktygen som delar ut behörigheter 

ha en hög nivå av finkornighet. Finkornighet innebär i detta fall att det finns flera 

behörighetsnivåer som kan ges ut som ska göra att användaren inte har mer tillgång än vad 

som är nödvändigt. En hög finkornighet i samband med behörighetsutdelning kan bli 

krångligt att hantera men är i många fall nödvändig beroende på hur känsligt det material 

som delas är. 

Filstrukturen i AD har en hierarkisk struktur som ofta är skapad av användarna själva 

vilket kan resultera i att filytan blir svårnavigerad. Mappar och filer visas i sorterbara listor 

som användare får gå igenom manuellt eller söka efter nyckelord för att hitta rätt fil eller 

mapp. I de sociala fildelningssystemen lagras inte filer i listor av mappar utan med hjälp av 
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taggar, delade samlingar och vem som äger mappen eller dokument. Tanken är att denna typ 

av hierarki ska göra det lättare att hitta relevant information samt att undvika komplexa och 

ofta ologiska utformningar som den traditionella fildelningen ofta har.(Shami et al. , 2011) 

Prescott et al.(2010) redogör för hur SharePoint har implementerats i ett större företag 

och hur sättet att arbeta och hantera data har förändrats. Han tar bland annat upp vilka 

fördelar det har inneburit med fildelningen i SharePoint och att ha en central filyta för 

arbetsrelaterat material. En positiv aspekt som tas upp är att materialet är tillgängligt överallt 

så länge personen är uppkopplad mot internet. Arbetsmaterial och data blir mer 

lättöverskådligt och lätt att dela med sig av med ett centralt system. Tanken var att undvika 

användandet av flera olika system, plattformar och servrar, för att på så vis få en gemensam 

standard. 

Slutsatsen blev att fildelningen i SharePoint i de flesta fall fungerar bra, så länge inte 

storleken på databasen blir för stor, då det finns begränsningar i just detta. Det är en nackdel 

som tas upp och har gjort att företaget börjat arbeta på lösningar där SharePoint kopplas mot 

andra databaser och används mer som en sökmotor mot dessa. Svagheten enligt Prescott et 

al. ligger därmed i hur datan lagras och hanteras och styrkan i hur datan kan presenteras och 

delas på ett smidigt sätt. 

Tankard(2012) beskriver den problematik som många organisationer som använder AD 

upplever i samband med administrationen av behörigheter till användarna. Enligt 

Tankard(2012) är användare snabba på att meddela IT-avdelningen när de fått nya 

arbetsuppgifter och därför behöver få ny behörighet utdelade men det är mindre sannolikt att 

de framför att de har mer behörighet än vad som behövs och som måste tas bort. Detta kan 

skapa en säkerhetsrisk för organisationen om användare exempelvis har tillgång till filytor 

som inte hör till deras aktuella arbetsuppgifter eller om de har slutat arbeta helt och hållet. 

Enligt en av undersökningarna som Tankard(2012) presenterar har 20 % av respondenterna 

någon gång fått tillgång till information i AD som de inte ska komma åt samt att användarna i 

AD i genomsnitt har 60 % mer behörigheter än vad som krävs för de aktuella 

arbetsuppgifterna. Förutom att detta kan vara en säkerhetsrisk för organisationen kan det 

också orsaka andra tekniska problem i AD om exempelvis en användare är tilldelad AD-

grupper som har konflikter med varandra vilket kan leda till problem.  

Utformningen av de kriterier som använts för att utvärdera respektive system baseras på 

författarnas egna observationer och slutsatser av kontexten. Kriterier som tillgänglighet, 

sekretess, behov och utbildning ser vi som viktiga faktorer när beslut gällande införande av 

nya fildelningsverktyg tas ur ett organisatoriskt perspektiv. Nedan motiverar vi valet av 

kriterierna: 

 

Tillgänglighet 

Att användaren på ett enkelt sätt kan få åtkomst till sina filer anser vi vara väldigt viktigt då 

många idag sköter sitt arbete på många andra platser än kontoret. Att enkelt kunna ta fram 

och dela arbetsmaterial utan tidskrävande steg innebär ett mer effektivt arbetssätt. 
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Sekretess 

Den sociala fildelningen erbjuder mer frihet och funktionalitet men har också större risker då 

det inte är möjligt att kontrollera fildelningen i samma utsträckning som i den traditionella 

fildelningen. Trots att känslig information ska lagras i kommunens verksamhetssystem kan 

det ändå finnas information utanför dessa som inte alla bör ta del av. Det är därför viktigt att 

hitta en balans mellan säkerhet och frihet. 

 

Behov 

Att implementera nya it-lösningar är en investering och därför måste det utredas om 

behoven finns och om de motiverar kostnaderna. 

 

Utbildning 

För att social fildelning ska uppnå sin fulla potential måste systemen användas på rätt sätt 

och det är därför viktigt att utbildningen utformas korrekt. 
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5. Resultat 
 

5.1 Den allmänna uppfattningen om traditionell och social 
fildelning 

 

5.1.1 Active Directory 

“Billigt, beprövat, gott om verktyg för back up och restore, alla vet hur man gör, lätt att 

sätta behörigheter” (Respondent 6) 

 

Enligt Shami et al.(2011) så är den traditionella fildelningen organiserad i en hierarkisk 

filstruktur som ofta användarna själv får utforma i de gemensamma filytorna. Filer och 

mappar visas i sorterbara listor som kan vara svåra att navigera bland. Active Directory har 

precis den filstruktur som Shami et al.(2011) beskriver när han talar om den traditionella 

fildelningen.  

Eftersom strukturen är utformad av användare som kanske inte alltid tänker på att skapa 

logiska strukturer, kan det resultera i ett mindre kaos. Istället för att användaren med hjälp 

av logik hittar rätt fil eller mapp, måste användaren istället lära sig den exakta platsen för 

vart filen eller mappen är lagrad. Det som kan göra det svårt för användare att hitta rätt är 

exempelvis om det görs förändringar i filstrukturen eller om en ny person som inte har 

tidigare kännedom om filytans struktur ska nyttja filytan. (Shami et al. 2011)  

Baserat på de intervjuer och observationer som gjorts har den generella åsikten varit att 

fildelningen i AD fungerar bra och är enkel att hantera för både användare och 

administratörer. Det kan dock ibland vara lite krångligt med bland annat 

behörighetsstrukturen i systemet. I de allra flesta fall är det enkelt att administrera 

fildelningen då det ofta redan finns färdiga behörighetsgrupper som kan användas. Om det 

däremot handlar om en ny mapp som ska skapas och delas måste administratören manuellt 

skapa mappen i filystemet och sedan koppla denna till en behörighetsgrupp i AD. Detta är 

inte så speciellt avancerat i sig, men det är en tidskrävande uppgift med många steg som 

måste utföras. (Respondent 3, 4)  

Det kan vara besvärligt att dela ut mappar som befinner sig långt ner i filstrukturen då så 

kallat “arv” kan ställa till det. Detta innebär att användare som inte ska ha vissa behörigheter 

till mappar ärver dessa även om det inte var tanken. Lösningen på detta är att mappar lagras 

i en planare struktur, som resulterar i en rörigare filyta där allt ligger på samma plats utan 

kategorisering. (Respondent 3)  

Baserat på den intervju vi gjorde med respondent 6 är att den tekniska driften av 

fildelningen i AD mycket lätthanterad och är också enkel att föra in. Ur ett 

kostnadsperspektiv är fildelningen i AD billigare både med licenser och med hårdvaran som 

krävs för systemet. 
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5.1.2 SharePoint My Site 

 

“Betydligt fler lager av grejer, mer komplicerat men har den fördelen att det blir mer 

smidigt och kan sätta dig med en webbläsare och komma åt dina filer, kan använda det 

från de flesta enheter som finns just nu och som kommer i framtiden, fildelningen i AD är 

låst till windows miljö.” (Respondent 6) 

 

Den sociala fildelningen som Shami et al.(2011) beskriver uppmanar användaren att själva 

hantera utdelning av behörigheter till filer och mappar, istället för att låta en administratör 

göra det. I den sociala fildelningen används inte den hierarkiska filstrukturen för att hitta rätt 

filer eller mappar, istället kan användare hitta rätt med hjälp av nyhetsflöden som innehåller 

kollegors senaste delade filer, taggar och märkningar. Utformningen är betydligt mer logisk 

när användaren ska hitta information då användaren inte behöver känna till den specifika 

platsen en fil eller mapp finns i en filstruktur.  

Respondent 3 som administrerar fildelningen i Active Directory tar upp de problem som 

skapas när anställda från olika verksamhetsdelar inom kommunen ska dela filer med 

varandra. Tillhör de anställda samma verksamhetsgrupp kan de på ett enkelt sätt dela filer 

via verksamhetens gemensamma filyta. Tillhör däremot inte användarna samma 

verksamhetsgrupp och har behovet att dela filer, krävs det att AD-administratören gör en 

speciell lösning som möjliggör fildelning mellan olika verksamhetsdelar. Ska samma sak 

utföras med hjälp av My Site räcker det att användaren själv skapar en mapp och sedan 

lägger till önskade behörigheter för mappen. Detta är ett bra exempel på den sociala 

fildelning som Shami et al.(2011) talar om, där användaren själv får vara delaktig i processen 

och forma innehållet. Enligt våra observationer gör My Site det också enkelt att dela med sig 

av filer till externa personer då användaren kan komma åt My Site från vilken dator som helst 

bara den har en internetanslutning och webbläsare. Att endast använda sig utav 

Microsoftprodukter är något som ska prioriteras, då detta underlättar driften och 

användningen av systemen. Detta eftersom personalen då kan fokusera på endast Microsofts 

lösningar och slipper lära sig andra varianter. Respondent 2 kallar detta för att “renodla 

driften”. Den allmänna uppfattningen bland intervjupersonerna är dock att utbildning till 

användare och systemadministratörer kommer att behövas för att My Site ska kunna 

utnyttjas till sin fulla potential. Respondent 5 menar att om personalen lär sig att använda 

My Site leder det till en mer smidig och effektiv fildelning för både administratörer och 

användare.  

Eftersom SharePoint My Site är webbaserat så finns smidigheten med att bara kunna sätta 

sig ner vid en dator, surfplatta eller telefon och direkt komma åt filerna, vilket är en mycket 

positiv aspekt. Det enda som krävs är en installerad webbläsare och ett AD konto med 

rättigheter. Till skillnad mot AD är My Site svårare att föra in samt att den tekniska 

hanteringen av driften är mer krävande eftersom viss förkonfigurering av användarnas filytor 

krävs, samt att kompletterande servrar behövs specifikt för SharePoint My Site. Ska My Site 

användas i en större skala kommer det också att krävas en hel del arbete, konfiguration och 

anpassning för att underlätta för användarna. Ur ett kostnadsperspektiv är My Site dyrare än 

AD både gällande licenser samt hårdvara som krävs för att driva systemet. 
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Kostnadsskillnaden mellan systemen är dock inte avgörande då det inte handlar om några 

större summor. Däremot kan kostnader relaterade till ökat behov av support samt utbildning 

av användare och administratörer vara mer signifikant. (Respondent 6) 

Enligt Schiesser(2010) spelar det ingen roll hur välfungerande och effektivt ett system är, 

finns det inget stöd från ledningen kommer antagligen införandet av systemet att misslyckas. 

Schiesser(2010) redogör för hur viktigt det är att ledningen stödjer införandet av systemet då 

de har en översiktlig syn över verksamhetens målsättning och inte bara ser den enskilda 

processens fördelar. De som vi har intervjuat har alla haft en positiv inställning gentemot My 

Site där många är intresserade av att utforska möjligheterna med systemet. Detta innefattar 

både ledningen och systemadministratörer hos Umeå kommun. (Respondent 1,2) 

 
 
5.2 Support och utbildning 
 

5.2.1 Microsoft SharePoint My Sites 

Då användaren i My Site själv måste administrera sin filyta krävs det att användaren utbildas 

och lär sig hur det fungerar. Respondent 5 anser att en referensgrupp där ett antal icke 

insatta användare får testa lösningen under en period vore en bra början. På detta vis kan en 

konfigurering av My Site utföras för att anpassa användargränssnittet till personalen. 

Respondent 5 pratar också om att eventuellt dela upp referensgruppen i två delar, med både 

mer erfarna personer och nybörjare, för att på detta vis få en uppfattning om skillnaden i 

kunskap. Respondent 6 redogör för testningen av My Site som gjordes där elever och lärare i 

en mindre skala fick använda My Site för att dela dokument. I dagsläget måste dock 

användaren själv skapa ett dokumentbibliotek och sedan själv dela ut behörigheter till filytan. 

Enligt respondent 6 var detta för invecklat och man kan inte heller förvänta sig att 

användaren själv ska kunna dela ut behörigheter eller skapa egna dokumentbibliotek.  

Just nu går det inte att grundinställa att vissa användare delar filer automatiskt, vilket gör 

att My Site kanske inte passar för användning inom alla kommunens verksamheter, då det i 

dagsläget ställer vissa krav på användarens kunskapsnivå. 

My Site passar in på Shami et al.(2011) beskrivning av ett socialt fildelningsverktyg därför 

är det sannolikt att många användare kommer att känna igen sig i miljön, då det liknar 

många av de verktyg som används på fritiden, vilket i sin tur resulterar i att inlärningen 

underlättas för många. Detta tillsammans med att det även blir roligare och intressantare 

med ett interface som liknar Facebook gör att användarna motiveras ännu mer hävdar 

respondent 5.  

Om inte användaren har tillräckligt med kunskap för att sköta fildelningen själv kan det 

leda till att arbetsbelastningen ökar avsevärt för supportpersonalen. Oavsett om personal 

utbildas eller inte, kommer vissa användare fortfarande att behöva hjälp med 

administrationen av fildelningen i My Site. Därför är det viktigt att supportpersonalen får 

lära sig mer om hur systemet fungerar, då majoriteten av supportmedarbetarna inte har 

någon större erfarenhet av SharePoint från tidigare.  
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5.2.2 Microsoft Active Directory 

Eftersom fildelningen i Active Directory sköts av administrativ personal behövs ingen speciell 

utbildning för användarna i detta system. Respondent 5 tar också upp den eventuella 

problematiken med att vissa användare kan uppfatta det som smidigare att bara ringa till 

supporten vid fildelningsbehov, istället för att behöva lära sig det själv som de måste göra i 

My Site. Det krävs ingen speciell utbildning eller kunskap av användarna för att använda sig 

utav fildelningen i Active Directory. De behöver bara sökvägen till den specifika filen eller 

mappen som de uppger till supporten. 

 
5.3  Behov 
Då kommunens verksamheter själva får avgöra om de vill använda sig utav My Site och om 

de tycker att det är värt kostnaden, leder det förhoppningsvis till att de användare som 

provar på systemet då också har viljan att lära sig hur det fungerar. Respondent 2 ser inga 

nackdelar med att alla skulle börja använda sig utav SharePoint My Site i en större 

utsträckning, så länge utbildning och rätt kompetens finns inom varje verksamhet. 

Respondent 1 ser även att SharePoint troligen kommer att börja användas som basplattform 

inom intranätet i framtiden. På sikt kan My Site göra användarupplevelsen mer personlig och 

utvecklas till en central plats för information.  
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6. Diskussion och slutsats 

Här diskuterar vi resultatet vi fick från intervjuerna och kopplar samman detta med den 

forskning vi har studerat.  

 

 “Today, users want the same tools to collaborate with colleagues as they use with friends 

and family.” (Skjekkeland, 2009, sid.42) 

 

Skjekkeland(2009) beskriver att användaren idag vill ha möjlighet att använda samma 

verktyg på arbetsplatsen för kommunikation med kollegor som de använder i hemmet för 

vänner och familj. Shami et al.(2011) talar om “Social File Sharing” där man försöker 

integrera sociala funktioner i den traditionella fildelningen med syftet att förbättra och 

effektivisera ett område som stått still väldigt länge. Den traditionella fildelningen i AD är 

enkel och fungerar men som respondent 6 säger så är den lite förlegad.  

Tankard(2012) beskriver också det extra arbete som ofta krävs med ett traditionellt 

fildelningsverktyg som AD, där mycket tid får läggas ner i den administrativa delen med 

bland annat behörighetsutdelning och annan administration.  

 

“AD can be a complex technology to manage, eating up a great deal of precious IT admin 

time in managing what should be relatively simple tasks” (Tankard, 2012, sid.11)  

 

Vi tror att man har sett möjligheterna, som de sociala funktionerna och hur dessa kan bidra 

till att effektivisera den traditionella fildelningen med hjälp av informationsspridningen som 

Webb 2.0 lösningar för med sig. Respondent 1 ser många av dessa möjligheter och 

argumenterar för fördelarna med en mer personlig och central samarbetsplats. Respondent 2 

ser också möjligheterna med en smidigare administration och möjligheterna till att bland 

annat presentera sig själv, sina kollegor och kunskaper på ett trevligt sätt. Respondenten 

anser dock att det bör finnas vissa restriktioner gällande vilken typ av information som bör 

presenteras och vad som är relevant för organisationen.  

Detta har gjort att det numera finns system och verktyg på arbetsplatsen som allt mer 

liknar de som används på fritiden. Vi anser att Microsoft SharePoint My Site är arbetslivets 

svar på fritidens Facebook, då menar vi det grundläggande konceptet med att koppla 

samman människor i olika situationer. Det handlar om informationsutbyte där det på 

arbetsplatsen innebär att dela information och material som är arbetsrelaterat och på fritiden 

dela till exempel bilder och upplevelser.  
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Utbildning 

I samband med de intervjuer vi gjort, har respondenterna talat mycket om att det kommer 

krävas en hel del utbildning för att användarna själv ska kunna administrera fildelningen i ett 

socialt fildelningsverktyg som My Site. Respondent 5 talade också om att det är viktigt att 

supportpersonalen får lära sig systemen för att kunna stödja användarna på bästa sätt. Hela 

grundkonceptet med My Site är att användarna själva får hantera administrationen av 

fildelningen och därför är det också viktigt att utbildningen utformas korrekt. Vi anser att 

användarnas utbildning ska uppmana användaren att själv hantera My Site och på så vis få 

lära sig mer om hur systemet fungerar. 

Om användarna får en utbildning där de lär sig att använda verktyget på riktigt ökar 

förståelsen för risker och möjligheterna som tekniken för med sig. Det finns annars en 

överhängande risk att användare tar den lättaste vägen och låter supporten lösa uppgiften åt 

användaren. Därför är det viktigt att supporten inte bara löser uppgiften åt användaren utan 

istället försöker vägleda användaren i rätt riktning. 

 

“The more knowledgeable they become about information management, the more they 

understand the risks and benefits of change” (Skjekkeland, 2009, sid.42) 

 

Microsoft tillhandahåller en hel del utbildningsmaterial, men vi anser att det även kan 

behövas specifika instruktioner som anpassats efter den utformning av My Site kommunen 

väljer att använda. Det mest kostnadseffektiva är att kommunen förser användarna med 

egenutvecklat utbildningsmaterial i antingen textformat eller videoformat. Det kan i vissa fall 

krävas att användaren får genomgå en utbildning medan vissa klarar sig bra med de 

tidigarenämnda instruktionerna. 

 

Risker 

Enligt respondent 1 och 2 lagras all känslig information i Umeå kommuns 

verksamhetssystem, men trots det finns det fortfarande material i de gemensamma filytorna 

som inte bör läsas av alla. Tankard(2012) redogör om problem med administration av 

behörigheter i AD. Han berättar att AD-användare har up till 60 % mer behörigheter än vad 

som är nödvändigt, detta trots att det är systemadministratörer som delat ut behörigheterna. 

Tankard(2012) tar också upp faktumet att användare alltid ser till att berätta när de behöver 

en ny behörighet men att det är sällan en användare ber om att en behörighet ska tas bort. Vi 

tror att problematiken som Tankard(2012) beskriver kan vara mycket svår att motarbeta i My 

Site då administrationen av fildelningen görs av användaren själv, tillskillnad från AD där 

systemadministratören är den enda som får hantera behörighetsutdelningen samt att 

beställningar måste godkännas av chefen. Ett sätt att förhindra användare från att få alldeles 

för mycket tillgång är att tidsbegränsa de behörighetsutdelningar som görs av användare. 

Vi har tidigare redogjort för att chefen måste godkänna beställningar i samband med 

utdelning av filytor. Detta kan upplevas som omständigt, men minskar samtidigt risken att 

anställda får tillgång till material som de inte är behöriga till. 

Även om känsligt material ska finnas i kommunens verksamhetssystem kan det ändå 

förekomma känsligt material i användarnas gemensamma och egna filytor. Eftersom My Site 
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ger användaren större frihet än vad de har idag samt att de inte behöver godkännande av 

chefen för att dela en filyta är risken större att känsligt material ses av obehöriga. Den ökade 

friheten innebär att utbildning och kunskap om regler blir ännu viktigare då det inte är 

möjligt att kontrollera vilka filer som delas i samma utsträckning. 

 

Kostnader 

Baserat på de intervjuer och efterforskningar som vi har gjort gällande Social fildelning är det 

tydligt att My Site initialt kommer att innebära högre kostnader och mer arbete än vad den 

traditionella fildelning i nuläget innebär. Vi anser dock att det kommer att löna sig längre 

fram i driftfasen, när användarna lärt sig att använda systemet fullt ut och alla initiala 

kostnader är betalda. Med initiala kostnader avses främst utbildningskostnader, licenser, 

användarkonfigurering av My Site och eventuell ny hårdvara som kan behövas för driften av 

systemet. 

Frisk(2007) redogör för kostnader och nytta vid införanden av IT-system och talar om 

ekonomisk nytta och kvalitativ nytta, där kvalitativ nytta är svår att mäta i ekonomiska 

termer. Kvalitativ nytta är så kallade mjuka faktorer i en verksamhet och kan vara svåra att 

direkt peka på. Detta kan vara till exempel idéer, lojalitet eller trivsel och är nog så viktiga. 

Frisk(2007) definierar vidare nyttan som direkt och indirekt nytta. Indirekt nytta innebär 

sådana nyttor som kan uppstå när till exempel ytterligare åtgärder utförs med systemet eller 

verksamheten. 

 

”Indirekt nytta kan lätt förbises initialt men bedöms viktig att beakta då den ofta blir direkt 

nytta längre fram i driftsfasen. När det gäller kostnader har framkommit vikten av att 

beakta samtliga kostnader relaterade till IT investeringen. Idag förbises ofta kostnader för 

t.ex. medarbetare, drift etc.. Om exempelvis inte kostnad för utbildning beaktas initialt kan 

det försvåra implementeringen av systemet.” (Frisk, 2007, sid.15) 

 

Även om den direkta nyttan med My Site inte ses direkt, kan den bli betydande längre fram 

efter införandet. Används My Site på rätt sätt kommer det att effektivisera 

fildelningsprocessen och frigöra resurser som leder till en indirekt nytta. 
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Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att social fildelning som används och 

implementeras på rätt sätt skulle fungera bra hos Umeå kommun. Även om det initialt 

innebär högre kostnader och att mer tid behöver läggas ner på systemet, så anser vi att det 

komma att löna sig längre fram i driftfasen. Vi har arbetat fram ett antal krav som vi anser 

behöver uppfyllas för att den sociala fildelningen ska nå sin fulla potential. Uppfylls kraven 

nedan anser vi att Umeå kommun har lyckats med införandet av social fildelning på 

arbetsplatsen. 

 

1. För att My Site som socialt fildelningsverktyg ska fylla sin funktion, är det nödvändigt att 

användarna har tillräckligt med kunskap för att använda systemet, därför är det mycket 

viktigt att utbildningen är korrekt utformad. Om inte användarna klarar av att hantera My 

Site som det är meningen att det ska hanteras, försvinner poängen med att användarna själva 

ansvarar för fildelningsprocessen. 

 

2. För att My Site ska kunna användas i en större utsträckning bör användarnas 

standardinställningar i My Site konfigureras så att användaren redan från början har vissa 

grundläggande funktioner och fildelningsytor. Detta är som tidigare nämnts inte möjligt, då 

My Site i dagsläget kräver att användaren gör detta själv. Vi tror att My Site i sin nuvarande 

form kan vara svår att hantera för användare med mindre kunskap. 

 

3. Då My Site till en början kan vara mer krävande än fildelningen i AD, både för användare 

och administratörer, är det mycket viktigt att det finns stöd från ledning, administratörer och 

användare. Detta eftersom att en del engagemang kommer att krävas från alla håll. 

 

4. Vi har tidigare beskrivit att det finns problem med att AD-användare inom företag har 

alldeles för mycket behörighet som utdelats av systemadministratörer. Vi tror att detta kan 

bli ännu mer problematiskt än så när användare själva får möjlighet att dela ut behörigheter. 

Därför bör användarna begränsas i någon form, exempelvis att behörigheter tidsbegränsas. 

 

Den traditionella fildelningen i AD är en enkel lösning som är lätt att hantera för både 

användare och administratörer. Funktionsmässigt kan dock inte AD’s fildelning mäta sig med 

den potential som My Site har vid korrekt implementation. 

 
 
7. Vidare forskning 

Efter att skrivit detta arbete, anser vi att det skulle vara intressant att utforska möjligheterna 

kring hur social fildelning ska göras mer lätthanterlig för ovana datoranvändare. Då den 

sociala fildelningen fokuserar på att användaren tar över ansvaret för administrationen av 

fildelningen, har vi märkt att ovana datoranvändare kan finna detta komplicerat. 
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