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Sammanfattning 
 

Den här studien avser att undersöka i vilken utsträckning befintliga riktlinjer för 

datorstött samarbete är tillämpbara för asynkrona, geografiskt distribuerade system i 

syfte om att minska det socio-tekniska glappet. Det är ett glapp mellan vad användare 

efterfrågar socialt och vad som är tekniskt möjligt att stödja, där medvetenhet om 

andra användare är en central utmaning som påvisar ett glapp. Som praktiskt fall 

studeras Intercopy.net som är ett system för dokumenthantering via Internet. 

Resultaten visar att det verkar finnas få riktlinjer specifikt avsedda för asynkrona, 

distribuerade system och de som avser datorstött samarbete generellt kan vara svåra 

att tillämpa. Riktlinjer för enskilda användare och för datorstött samarbete kan därför 

med fördel kombineras vid utveckling och utvärdering av datorstött samarbete för att 

öka användbarheten på individ- och gruppnivå. Det finns även ett behov av att 

utveckla nya riktlinjer samt konkretisera befintliga riktlinjer för datorstött samarbete 

för att stödja sociala aspekter som medvetenhet. 

 

Nyckelord: Användbarhet, Asynkrona distribuerade system, Datorstött samarbete, 

Riktlinjer, Socio-tekniskt glapp. 
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People have not changed fundamentally in thousands of years. 

Technology changes constantly. It's the one that must adapt to us. 
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1  Inledning 

Datorer spelar en allt viktigare roll i vår vardag och används även för att samarbeta 

med andra. Den här typen av datoriserade system går under benämningen datorstött 

samarbete syftar till att underlätta kommunikation mellan flera parter via datoriserade 

system (Benyon, Turner & Turner, 2005). Det finns olika typer av datorstött 

samarbete som klassificeras efter tid och rum i en matris (Benyon et al., 2005). 

Människor kan arbeta tillsammans både synkront och asynkront vilket avser 

tidsrymden då samarbetet sker (Benyon et al., 2005). Samarbete kan även ske genom 

geografisk närhet och som geografiskt distribuerat genom olika tekniker som 

möjliggör samarbete menar Benyon et al. (2005). Det här arbetet avser asynkrona, 

geografiskt distribuerade system vilket innebär att det inte finns något krav på att 

samarbetet sker i realtid eller via samma plats. Vid samarbete ökar dock 

komplexiteten och därmed även risken för att större och mer omfattande problem 

uppstår än vid enskilt arbete. Även om system för datorstött samarbete underlättar 

kommunikation mellan flera parter så kan de inte ersätta det som är möjligt genom 

fysisk närvaro. De tekniska lösningar som finns sätter begränsningar för vad som är 

möjligt via social kommunikation. Det finns således ett glapp mellan vad användare 

efterfrågar samt vad som är tekniskt möjligt att stödja, det så kallade socio-tekniska 

glappet (Ackerman, 2000). 

Det socio-tekniska glappet är ett omfattande problem inom människa-datorinteraktion 

och datorstött samarbete som redan 1988 identifierades av Grudin (1988). Många av 

de problem som identifierats existerar troligtvis än idag vilket gör det relevant att 

studera (Ackerman, 2000; Grudin, 1988; Grudin, 1994b; Poltrock & Grudin, 1994). 

En aspekt som påvisar ett socio-tekniskt glapp är medvetenhet som spelar en central 

roll inom den här typen av system men något som ofta inte stöds (Salvador, Scholtz & 

Larson, 1996; Scott, Grant & Mandryk, 2003; Gutwin & Greenberg, 1998). Problemet 

avser medvetenhet om vilka andra användare som finns representerade i ett system 

samt vad de gör i systemet. Viktigt att poängtera är dock att det socio-tekniska glappet 

är ett komplext problem som omfattar många aspekter som påvisar ett glapp och är 

därför svårt att undersöka genom att enbart fokusera på en enda aspekt. Givet det 

socio-tekniska glappets komplexa karaktär kommer därför det här arbetet att gå mer 

på bredden, där flera koncept vävs samman, snarare än att undersöka en enda aspekt 

på djupet. 

För att kunna minska det socio-tekniska glappet är det därför relevant att studera hur 

människor samarbetar via datoriserade system samt vilken roll användbarhet spelar i 

det avseendet. Allt vill vi ska vara så enkelt som möjligt och gå så snabbt som möjligt 

att genomföra. Användbarhet handlar dock inte enbart om en användbar slutprodukt. 

Det handlar också om en process för att uppnå ökad användbarhet menar Gulliksen 

och Göransson (2002). Det är viktigt att tänka på vilka processer som ska stödjas av 

systemet, på vilket sätt det ska göras samt vilken som är den tänkta målgruppen 

(Gulliksen och Göransson, 2002). Genom att studera användbarhet relaterat till 

sociala aspekter förväntas det socio-tekniska glappet kunna minskas. Graden av 

användbarhet hos system för datorstött samarbete påverkar hur väl samarbetet 

fungerar och utgörs därför av flera aspekter. Användare av ett system har oftast ett 
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mål med interaktionen och för att nå dit är navigering en centralt. Hur väl en 

användare kan navigera i ett system sätter gränserna för vad en användare kan utföra i 

det. Dock räcker det inte med att användare kan navigera i ett gränssnitt för att de ska 

kunna uppnå sina mål med interaktionen utan de måste även få en förståelse för hur 

och vad de olika funktionerna innebär. Navigering och förståelse för funktionalitet är 

aspekter som påverkar användbarheten och är därför avgörande för hur väl enskilda 

användare kan interagera med ett system för att ens kunna samarbeta via det. Relaterat 

till användbarhet och datorstött samarbete är även medvetenhet viktigt som nämns 

tidigare. Det är ett problem som påvisar ett socio-tekniskt glapp och ett användbart 

system för datorstött samarbete bör därför stödja aspekter som är relaterade till 

medvetenhet. 

Av de studier som gjorts verkar de flesta avse synkront samarbete via datoriserade 

system (Edwards, Mynatt, Petersen, Spreitzer, Terry & Theimer, 1997) och det verkar 

därför saknas mer omfattande studier om asynkrona system som är aktuella vilket gör 

det relevant att undersöka. För att även praktiskt kunna studera asynkrona, geografiskt 

distribuerade system kommer ett system vid namn Intercopy.net att studeras 

tillsammans med tidigare teoretisk forskning inom området. Systemet möjliggör 

dokumenthantering mellan flera parter utan krav på synkront samarbete och 

geografisk närhet vilket bidrar till systemets relevans i arbetet. Vidare kommer inte 

alla de problem som identifierats och som påvisar ett socio-tekniskt glapp att 

prioriteras i arbetet då några av dem är mindre relevanta i sammanhanget. De problem 

som kommer att studeras avser främst ökat stöd för medvetenhet i den här typen av 

system med anledning av att det är en central aspekt för samarbete (Salvador et al., 

1996; Scott et al., 2003; Gutwin & Greenberg, 1998). För att studera design och 

utvärdering av asynkrona system är litteratur undersökning, datainsamling, tolkning 

av data, systemutvärdering samt design och utveckling viktiga att tillämpa menar 

Perlman (1989) och de kommer även att tillämpas i det här arbetet för att studera 

datorstött samarbete. 

1.1 Syfte, mål och tillämpning 

Syftet med den här studien är att undersöka i vilken utsträckning befintliga riktlinjer 

för datorstött samarbete är tillämpbara för asynkrona, geografiskt distribuerade system 

för att minska risken för att ett socio-tekniskt glapp uppstår, främst med avseende på 

medvetenhet. För att kunna utveckla användbara system för datorstött samarbete är 

det viktigt att eliminera faktorer som hindrar användare från att kunna samarbeta som 

exempelvis navigationssvårigheter och förståelse för funktionalitet. Genom att ett 

praktiskt problem studeras och ses i sammanhanget av en större teoretisk referensram 

finns det stor sannolikhet att resultatet även kan tillämpas på liknande arbeten med 

likartade system. Riktlinjerna är tänkta att fungera som vägledning för att minska 

glappet mellan vad användare efterfrågar socialt samt vad som är tekniskt möjligt att 

stödja. Arbetet förväntas bidra med ny kunskap i form av att visa hur samt vilka 

riktlinjer som kan tillämpas på den specifika typen av system. 
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1.2 Företagsbeskrivning 

För att praktiskt studera problemområdet har arbetet bedrivits i samarbete med ett 

företag vid namn Concode AB. Det är ett mindre företag med stor kundkrets som 

levererar IT-lösningar främst inom mässplanering samt dokumenthantering via 

Internet. Ett av de system som Concode utvecklat för dokumenthantering är 

Intercopy.net vars grundidé är att kunna samla alla dokument inom ett projekt och 

sedan kunna få tillgång till dem från olika arbetsplatser via Internet. Intercopy.net är 

därför ett system för datorstött samarbete genom att användare inom ett projekt 

samarbetar via systemet. En användare kan exempelvis ladda upp ett dokument som 

sedan andra användare kan ta del utav. Intercopy.net har funnits på marknaden sedan 

1996 och är Sveriges mest använda system för projektnätverk (Concode, 2010). 

Systemet används främst inom byggbranschen men kan likväl användas för olika 

typer av projekt eller liknande där dokumenthantering är en viktig faktor. Systemet 

kan användas för upphandling, projektering, arkivering och förvaltning inom projekt. 

Viktigt att poängtera är att den projektdatabas vid namn Doxcentral (Document 

Exchange) som också tillhandahålls av Concode är samma system som Intercopy.net 

bortsett från mindre skillnader som exempelvis annan logotyp. Vidare kommer därför 

Intercopy.net användas vid benämning av den projektdatabas som avses i det här 

arbetet. 

Det är än idag ett omtyckt system men har föråldrats med avseende på teknik i första 

hand och är i behov av uppdatering. Den tekniska grunden är långsam och påverkar 

användarnas upplevelser av systemet. Det finns därför ett behov av att uppdateras för 

att möta dagens standarder gällande datoriserade system och för att stödja samarbete. 

Concode erbjuder support relaterat till Intercopy.net för att stödja deras användare i 

eventuella frågor och har därigenom noterat ett antal problem med Intercopy.net. Det 

är dock inte den huvudsakliga anledningen till uppdatering. Systemet är en 

webbaserad projektdatabas avsedd för att förenkla dokumenthantering mellan flera 

parter. Det är ett asynkront system som är geografiskt distribuerat då användare kan 

arbeta tillsammans över tid och rum. Intercopy.net faller inom ramarna för datorstött 

samarbete och användarcentrerad design och det är känt att det socio-tekniska glappet 

finns vilket gör problemområdet väsentligt att undersöka. Problemet avser glappet 

mellan vad användare vill ha samt hur Intercopy.net stödjer dem. Genom att tillämpa 

användarcentrerad design som ansats i utvecklingsprocessen förväntas det socio-

tekniska glappet kunna minskas främst med avseende på medvetenhet av andra 

användare relaterat till navigering. Navigering är en central aspekt med avseende på 

att de enskilda individerna måste kunna navigera i systemet för att de ska kunna 

samarbeta genom det. För att kunna studera Intercopy.net i sammanhanget av en 

större teoretisk referensram finns ett behov av att definiera en problembeskrivning 

som arbetet grundar sig i. 

1.3 Problembeskrivning 

Fokus för arbetet är hur tillämpning av riktlinjer för asynkrona, geografiskt 

distribuerade system kan bidra med att minska det socio-tekniska glappet. Nedan 

beskrivs problempreciseringen av det problem som undersöks samt de avgränsningar 

som gjorts. 
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1.3.1 Problemprecisering 

Det socio-tekniska glappet är ett problem som i sin helhet är alldeles för omfattande 

för att kunna studeras i det här arbetet och måste därför preciseras. Den preciserade 

frågeställningen är: 

I vilket utsträckning är befintliga riktlinjer för datorstött samarbete tillämpbara för 

asynkrona, geografiskt distribuerade system i syfte om att minska det socio-tekniska 

glappet? 

Med befintliga riktlinjer för datorstött samarbete avses riktlinjer som existerar idag 

och hur väl de kan tillämpas på asynkrona, geografiskt distribuerade system. Det är en 

specifik typ av system för datorstött samarbete där det inte finns något krav på att 

samarbetet sker i realtid samt via samma plats (Benyon et al., 2005). Det socio-

tekniska glappet är ett glapp mellan sociala och tekniska aspekter som ger upphov till 

problem inom datorstött samarbete (Ackerman, 2000). Med det socio-tekniska glappet 

avses i det här arbetet främst vilket roll medvetenhet spelar vid datorstött samarbete 

och hur det kan stödjas genom att användarna är medvetna om varandra. För att skapa 

en teoretisk referensram att förankra utvecklingsarbetet i kommer litteratur främst 

inom datorstött samarbete och riktlinjer för dem samt även inom användbarhet 

relaterat till navigering och medvetenhet att studeras. Syftet är att försöka minska det 

socio-tekniska glappet genom att tillämpa riktlinjer för datorstött samarbete på 

Intercopy.net. Det är dock i sin helhet ett alldeles för omfattande problem att studera 

inom ramarna för det här arbetet och kommer därför att avgränsas. 

1.3.2 Avgränsningar 

Det här arbetet avgränsas efter datorstött samarbete som faller inom ramarna för 

asynkrona, geografiska distribuerade system. Vidare avser arbetet att endast studera 

Intercopy.net som utvecklats av Concode som praktiskt fall. Befintliga riktlinjer 

kommer att tillämpas på gränssnittet hos Intercopy.net för att eftersträva högre 

användbarhet med avseende på att underlätta för användarna att kunna samarbeta. I 

arbetet kommer främst medvetenhet och navigering studeras som centrala aspekter av 

användbarhet där medvetenhet är direkt relaterat till det socio-tekniska glappet. 

Concode består även utav en administrationsdel där olika behörigheter och 

inställningar gällande sekretess inom ett projekt kan anges. Den här delen är inte 

heller i fokus i arbetet då den kan ses som en fristående del och de andra delarna i 

Intercopy.net är mer prioriterade. 

Arbetet avser att fokusera på delar av det socio-tekniska glappet som existerar i 

Intercopy.net och försöka att minska det. Viktigt att poängtera är att arbetet inte avser 

att lösa det socio-tekniska glappet utan att i första hand eftersträva hur delar av 

glappet kan minskas då det i sin helhet är ett för omfattande och komplext problem att 

undersöka. 

1.4 Kommande kapitel 

Kommande kapitel grundar sig i en arbetsprocess som utgörs av fem delmål (se Figur 

1). Först beskrivs en teoretisk referensram i kapitel 2 som syftar till att bidra med de 

teoretiska grunderna för det här arbetet följt av genomförandet i kapitel 3. Där 
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beskrivs den genomförda förstudien i syfte om att samla in data om Intercopy.net följt 

av en analys av befintliga riktlinjer för datorstött samarbete. Vidare beskrivs två 

användbarhetsutvärderingar som genomförts av den befintliga versionen av 

Intercopy.net i syfte om att identifiera användbarhetsproblem. Därefter presenteras 

förbättringsförslag i form av prototyper som utvecklats. I kapitel 4 sammanfattas 

arbetet relaterat till Intercopy.net och slutsarser av det genomförda arbetet beskrivs 

relaterat till frågeställningen och de vetenskapliga bidragen. Slutligen i kapitel 5 

diskuteras arbetet i sin helhet och reflektioner över arbetet beskrivs. 

 

Figur 1. Figur över de fem delarna som utgör arbetsprocessen. 
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2 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet beskrivs de teoretiska grunderna som är relevanta för det här arbetet 

och som bidrar med ökad förståelse för dess ämnesmässiga innehåll. Den teoretiska 

referensramen syftar till att beskriva det identifierade problemområdet för att skapa en 

grund för det fortsatta utvecklingsarbetet. Det sker genom en litteraturstudie som är en 

datainsamlingsteknik som grundar sig i skriftligt material och andra dokument som 

exempelvis publikationer och rapporter menar Patton (2002). Data som samlas in 

genom litteraturstudier består utav dokumentutdrag som studeras inom det relevanta 

problemområdet. Först beskrivs datorstött samarbete mer generellt och vad det 

innebär. Därefter beskrivs problem som identifierats inom området som bidrar till det 

så kallade socio-tekniska glappet, vilket berör medvetenhet som är en aspekt av 

glappet. Vidare beskrivs användbarhet följt av riktlinjer för datorstött samarbete. 

Slutligen beskrivs navigering och hur det påverkar användarnas interaktion med olika 

typer av system. 

2.1 Datorstött samarbete 

Datorstött samarbete (eng. Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) är ett 

delområde inom människa-datorinteraktion (MDI) som syftar till att undersöka stöd 

för aktiviteter inom kommunikation och arbete inom grupper (Benyon et al., 2005). 

Vidare avser CSCW att studera hur grupper av användare arbetar tillsammans samt 

hur olika teknologier kan stödja deras arbete (Ellis, Gibbs & Rein, 1991). Det var 

först på mitten av 1980-talet som begrepp som datorstött samarbete och CSCW 

började användas (Grudin, 1994a, 1994b; Grønbæk, Kyng & Mogensen, 2003). Det 

bidrog till ett fokusskifte och system avsedda för datorstött samarbete började 

utvecklas. Det bidrog dock inte till några större framgångar då det även medförde nya 

problem som senare kom att bli utmaningar inom området (Grønbæk et al., 2003). 

Tidigare i början av 1980-talet var det den enskilda individen som stod i fokus vid 

utvecklingen av datoriserade system och olika typer av applikationer. I samband med 

att allt fler datorer kopplades ihop i större nätverk växte en större marknad fram som 

kom att avse grupper av användare. Det var redan i samband med det här skiftet som 

många utvecklare kom att handskas med många av de utmaningar som troligtvis 

existerar än idag (Ackerman, 2000; Grudin, 1994b). Idag är det få system som enbart 

är anpassade för en användare menar Benyon et al. (2005). Det gör det viktigt att 

studera hur vi arbetar i grupper samt hur datorstött samarbete kan stödja det. Inom 

grupper av individer förekommer tre typer av funktioner som är centrala för 

samarbete menar Poltrock och Grudin (1994): 

Kommunikation. För att kunna samarbeta måste användare på något sätt kommunicera 

med varandra. Det bidrar till ett behov av funktioner i grupprogram som stödjer 

kommunikation med andra användare. 

Samarbete. Inom grupper är även samarbete en central aspekt som måste stödjas i den 

här typen av datoriserade system. Det kan handla om distribuering av information via 

ett system eller liknande funktioner som möjliggör samarbete. 
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Koordinering. För att i sin tur kunna samarbete krävs att vi kan koordinera med 

varandra på olika sätt. Användarna måste vara medvetna om varandra och varandras 

handlingar i en grupp av användare. 

Alla tre aspekterna är centrala för att samarbete ska fungera vilket bidrar till ett behov 

av att stödja dem genom funktioner i grupprogram. Poltrock och Grudin (1994) menar 

att datorstött samarbete syftar på arbete med avseende på de handlingar som 

genomförs, deras arbetsplatser samt teknologin som stödjer arbetet. En betydande 

aspekt av datorstött samarbete är hur datoriserade system kan underlätta 

kommunikation mellan flera parter utan att alla måste vara fysiskt närvarande. 

Exempel på systemlösningar som syftar till att överkomma aspekten av distans är e-

post, chatt och videokonferenssystem (Benyon et al., 2005). Den här typen av system 

går under benämningen grupprogram (eng. groupware) och syftar till att stödja 

samarbete. Systemen underlättar kommunikation på olika sätt där distans mellan olika 

parter är en betydande faktor. Fysisk distans påverkar hur vi interagerar med andra 

parter och det finns olika typer av kommunikationslösningar som röstbaserad, 

textbaserad och videobaserad kommunikation (Benyon et al., 2005). Telefoner är ett 

exempel på röstbaserad kommunikation och e-post är ett exempel på textbaserad 

kommunikation och hur textmeddelanden kan skickas mellan olika parter. Telefoner 

och e-post är exempel på olika typer av kommunikation som används i stor 

utsträckning i vår vardag. Vidare är videobaserad kommunikation en annan typ där en 

visuell komponent även inkluderats tillskillnad från röstbaserade kommunikation 

(Benyon et al., 2005). Videokonferenssystem är en typ av videobaserad 

kommunikation. Edwards et al. (1997) menar att samarbete avser delning av data, 

artefakter, kontexter och idéer. Datorstött samarbete avser därför hur utbyte av 

information mellan flera parter kan ske via datoriserade system vilket gör 

Intercopy.net till ett CSCW-system. 

Benyon et al. (2005) beskriver en matris (eng. space-time matrix) som syftar till att 

klassificera datorstött samarbete (se Tabell 1). Idag har många olika klassificeringar 

gjorts baserat på originalet (Penichet, Marin, Gallud, Lozano & Tesoriero, 2007; 

Johansen, 1988, i Xue & Liu, 2008). Systemen klassificeras efter tid och rum som är 

två nyckelfaktorer inom datorstött samarbete (Benyon et al., 2005). Användare kan 

exempelvis bedriva kollaborativt arbete samtidigt med avseende på tid (synkront) 

samtidigt som det finns ett geografiskt avstånd (geografiskt distribuerat). De första 

systemen som gav stöd för asynkron interaktion var e-post samt konferenssystem 

(Carstensen & Schmidt, 1999). 
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Tabell 1. Tids- och rumsmatris (efter Benyon et al., 2003, s.729; Penichet et al., 2007, s.239; Xue & 

Liu, 2008, s.996), det här arbetet avser asynkrona, geografiskt distribuerade system (se markering). 

 Tid 

R
u

m
 

 Lika Olika 

L
ik

a
 

Interaktion ansikte-mot-ansikte Asynkron interaktion 

 Post-it meddelanden 

 E-post, delade informationsytor 

 Projektledning & 

versionshanteringssystem 

O
li

k
a

 

Synkron, geografiskt distribuerad 

interaktion 

 Tele- & videokonferens 

 Kollaborativa text- & 

ritredigerare 

 Chatt 

Asynkron, geografiskt distribuerad 

interaktion 

 Traditionella brev 

 E-post, delade informationsytor 

 Forum 

 

Edwards et al. (1997) menar dock att den här typen av karaktärisering ofta är 

överförenklad med avseende på tid. För många CSCW-system är den här 

karaktäriseringen felaktig med avseende på att samarbete inte sker samtidigt för 

asynkrona system menar Edwards et al. (1997). En mer korrekt definition är att 

samarbete inte nödvändigtvis måste ske samtidigt. Asynkrona CSCW-system som är 

geografisk distribuerade är oberoende av tid och rum vilket bidrar till att de faktorerna 

kan manipuleras till användarnas fördel menar Edwards et al. (1997). Det finns inget 

behov av att direkt stämma av det som gjorts i realtid till skillnad mot synkrona 

system. Med anledning av att det inte finns något behov av synkront samarbete 

gynnas asynkrona system även ofta av tekniska begränsningar som exempelvis 

nätverksuppkoppling (Edwards et al., 1997). Det centrala i asynkrona system är 

självständighet och behovet av frekvent kommunikation om samarbetet med andra 

användare är därför inte ett krav. 

Viktigt att poängtera är att det inte alltid är enkelt att klassificera olika typer av 

verktyg för datorstött samarbete inom matrisen (Penichet et al., 2007). Även 

Carstensen och Schmidt (1999) menar att det kan vara svårt att klassificera CSCW-

system då många av dagens system har fördelar som tillhör olika grupper inom 

klassificeringen. Mer komplexa verktyg gör det ännu svårare att klassificera dem och 

ibland kan verktygen placeras i fler än en kategori (Benyon et al., 2005; Penichet et 

al., 2007). De innehåller ofta flera olika funktioner som gör det svårt att klassificera 

ett system (Penichet et al., 2007). Vidare menar Penichet et al. (2007) att den 

klassiska klassificeringen av datorstött samarbete (se Tabell 1) inte riktigt är ämnade 

för de verktyg som utvecklas idag med avseende på omfattning och komplexitet. 

Vidare finns liknande klassificeringar av exempelvis Grudin (1994b) som i grunden 

baseras på Tabell 1 ovan. Skillnaden avser om användarna vet om eller inte vet om tid 

och rum där de skiljer sig (Penichet et al., 2007). I Tabell 1 förutsätts att användarna 
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vet om att andra användare befinner sig på samma fysiska plats eller distribuerat på 

andra platser. I det avseendet har Grudin (1994b) gjort ytterligare en åtskillnad som 

avser att användare även kan samarbeta genom att inte vara medveten om varifrån 

andra användare arbetar, det samma gäller de temporala aspekterna. Enligt den modell 

som Grudin (1994b) presenterar kan datorstött samarbete även klassificeras efter 

exempelvis om tiden är okänd vilket inte var möjligt enligt den tidigare modellen. 

Modellen enligt Tabell 1 antar därmed att användarna måste vara medvetna om att 

samarbetet sker samtidigt eller inte samt om de befinner sig geografiskt distribuerat 

eller inte. Grudin (1994b) föreslår istället en modell som baseras på användarnas 

kunskap om hur och var de andra användarna arbetar ifrån. 

Vidare föreslår Penichet et al. (2007) en annan klassificering för datorstött samarbete 

som baseras på logiska principer. Det möjliggör ett mer flexibelt och lämpligt sätt att 

klassificera system på istället för att försöka placera dem inom en tabell menar 

Penichet et al. (2007). Klassificeringen baseras på relationer mellan funktioner och 

system, tid och rum samt efter aspekter som distribuering av information, 

kommunikation samt koordination som karaktäriserar CSCW-system (Pencichet et al., 

2007). Syftet med den här typen av klassificering är att enklare kunna klassificera ett 

system efter de olika funktioner som finns i det. I ett system kan det finnas olika 

funktioner varav någon avser synkront samarbete genom exempelvis videokonferens 

medan andra funktioner som e-post inte kräver det. Inom datorstött samarbete 

existerar dock flera utmaningar där det finns ett glapp mellan våra sociala behov och 

hur de kan stödjas via teknik (Ackerman, 2000). 

2.1.1 Det socio-tekniska glappet 

Ackerman (2000) menar att det grundläggande problemet inom datorstött samarbete 

är glappet mellan sociala och tekniska aspekter (eng. social-technical gap) vilket 

påvisar utmaningar inom området. Det existerar ett glapp mellan vad som måste 

stödjas socialt samt vad som är tekniskt möjligt att kunna stödja (Ackerman, 2000). 

Våra sociala krav kan därmed inte stödjas fullt ut via teknik som finns idag vilket 

bidrar till glappet mellan det sociala och det tekniska. Problemet avser att det idag 

saknas tekniska lösningar för att kunna stödja kommunikation mellan flera parter i 

samma utsträckning som vi kan genom fysisk närvaro. För att kunna utveckla 

användbara system som stödjer samarbete i större utsträckning är förståelse för hur vi 

arbetar och fungerar i grupper en grundläggande faktor. Carstensen och Schmidt 

(1999) menar att det måste finnas fördelar med CSCW-system som skiljer sig från 

traditionella datorsystem vilket kräver nya arkitekturer och plattformar då många 

existerande är otillräckliga. De fördelar som Carstensen och Schmidt (1999) syftar till 

avser den tekniska grunden där det finns ett behov av exempelvis 

plattformsoberoende system. 

Vidare menar Ackerman (2000) att vi kan konstruera system med inslag av dator-

medierad kommunikation (eng. Computer-Mediated Communication, CMC) för att ge 

stöd för kommunikation via datoriserade system. Systemen brister dock fortfarande 

med avseende på datorstött samarbete gällande stöd för delning av information, roller 

och andra sociala principer (Ackerman, 2000). Utvecklingen av datoriserade stöd har 

haft ett fokus på organisationer samt på individer. Grupper är annorlunda och ställer 

andra krav vilket bidrar till nya utmaningar (Grudin, 1994b). Många av de problem 
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som senare blivit utmaningar inom området har uppstått på grund utav skillnader i 

design samt utvärdering (Grudin, 1994b). Bristande förståelse av de krav som den här 

typen av system ställer på utvecklare samt på användare är en bidragande orsak till att 

många utvecklingsprojekt misslyckas. Det generella problemet avser bristande 

förståelse för den kontext där samarbete äger rum samt att kunna anpassa 

utvecklingen efter den (Grudin, 1994b). Grupper befinner sig mittemellan individer 

och organisationer med avseende på omfattning och delar därför karaktäriska 

egenskaper med dem. Det resulterar i utmaningar som tidigare avsett individer samt 

även nya utmaningar som avser grupper av användare. 

2.1.2 Utmaningar inom datorstött samarbete 

Ackerman (2000) beskriver ett antal utmaningar inom datorstött samarbete som 

påvisar det socio-tekniska glappet. Samtliga är aktiva forskningsområden som 

försöker lösa några av de problem som illustrerar att det än idag verkar existerar ett 

glapp mellan vad användare vill ha samt vad som är tekniskt möjligt (Ackerman, 

2000). Redan 1988 påvisades samma problem med datorstött samarbete och verkar 

inte lösts än idag vilket gör dem relevanta att studera (Ackerman, 2000; Grudin, 1988; 

Grudin, 1994b; Poltrock & Grudin, 1994). Nedan presenteras relevanta utmaningar 

inom datorstött samarbete. 

1. Skillnad mellan utfört arbete och bidragande fördelar. Grupprogram kräver 

ofta extra arbete av några användare och det är oftast inte de som drar de 

bidragande fördelarna. Det bidrar till en risk att det extra arbete som krävs inte 

genomförs. 

2. Kritisk massa och problem med fångens dilemma
1
. Grupprogram är beroende 

av att uppnå en kritisk massa av användare för att det ska anses vara 

användbart inom en organisation. De kan även misslyckas om den enskilda 

användaren aldrig drar någon individuell fördel av att använda det och 

accepteras därför inte och leder istället till problem med fångarens dilemma. 

3. Störningar av sociala normer. Användandet av grupprogram kan leda till 

beteenden som påverkar motivationen hos användare. Det kan handla om att 

beteendet bryter mot sociala normer eller politiska strukturer eller på andra 

sätt påverkar användarnas motivation negativt. 

4. Undantagshantering. Grupparbete karaktäriseras till stor del av olika undantag 

och improvisation vilket är svårt att anpassa och tillämpa i grupprogram. 

Socialt kan vi agera på olika sätt och hantera undantag på ett sätt som är svårt 

att implementera i den här typen av system då grupper kräver mer flexibilitet. 

                                                 

 

 
1
 Problem med fångens dilemma (eng. prisoner’s dilemma problems) avser ett dilemma mellan att dra 

individuella fördelar eller samarbeta (Grudin, 1994b). Den enskilda individen vinner på att sträva efter 

individuella fördelar, men om alla individer strävar efter det så resulterar det i ett sämre utfall, både för 

gruppen och för individen. 
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5. Ej påträngande tillgänglighet. Delar av de funktioner som stödjer samarbete i 

grupper används i mindre utsträckning. Det bidrar till ett mindre behov av 

påträngande tillgänglighet samt integrering av funktioner som används mer. 

6. Svårigheter i utvärdering. Utvärdering av grupprogram är svårare än av 

system avsett till stor del för enskilda användare. Med anledning av att det är 

svårare blir det även svårare för utvecklare att lära sig från erfarenheter. 

7. Brister i intuition. Vid utveckling av produkter och system för datorstött 

samarbete är intuitionen bristande och inte lika pålitlig som för enskilda 

användare vilket leder till ledningsbeslut av sämre kvalitet och en felaktig 

designprocess. 

8. Adoptionsprocessen. Grupprogram kräver en mer varsam implementering i en 

organisation än vad utvecklarna förstått. 

Grudin (1994b) menar att de fem första utmaningar ovan kräver bättre förståelse för 

kontexten medan de tre sistnämnde kräver ändringar i utvecklingsprocessen. 

Ackerman (2000) menar att det är svårt i att tekniskt kunna utveckla datorsystem efter 

sociala behov då sociala aktiviteter kan vara väldigt obestämda och varierande. Med 

varierande detaljrikedom samt kvalitet avser problemet svårigheter i att hantera den 

flexibilitet som krävs. Socialt kan vi handla på olika sätt efter olika situationer men 

det är något som är svårt att implementera rent tekniskt i ett system (Ackerman, 

2000). Ett exempel är distribution av information mellan olika parter vilket kan 

variera mellan vad som distribueras samt med vem. Problemet avser delvis 

inställningar av behörigheter av dokument men även vad för information användare 

får med avseende på medvetenhet (Scott et al., 2003). Information om exempelvis 

vilka andra användare som har tillgång till samma dokument. 

Ett annat problem som Ackerman (2000) identifierat avser problem med att användare 

har olika mål. Med det avses att personer inom en organisation ibland har olika mål, 

liksom multipla mål vilket gör det viktigt att kunna samarbeta och lösa konflikter. De 

kan även ha olika kunskaper och erfarenheter vilket också påverkar vår uppfattning 

och förståelse av information. 

Ackerman (2000) menar att det även existerar en utmaning gällande kompromisser 

mellan medvetenhet och integritet samt mellan medvetenhet och distribution till 

andra. Medvetenheten om vilka andra deltagare som finns representerade används för 

att vägleda det fortsatta arbetet. Problemet avser att studera hur hantering av det här 

kan ske och är i första hand relaterat till synkront samarbete via datoriserade system 

men kan även påverka asynkrona system. 

En annan utmaning avser normer för användning av datorstött samarbete vilket ofta 

förhandlas aktivt bland användare (Ackerman, 2000). System för datorstött samarbete 

bör på något sätt möjliggöra för användare att kunna förhandla vidare för att göra 

systemet mer flexibelt vilket idag är en utmaning. Problemet avser därför att kunna 

via ett system hantera de normer och bestämmelser som annars förhandlas socialt, 

utanför systemet. 

Ackerman (2000) beskriver även att systemdesigner bör förutsätta att användare förr 

eller senare vill förenkla sitt arbete genom att själv anpassa användandet av ett 
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system. Användare anpassar sig efter ett system så väl som de anpassar deras system 

efter deras behov samt kontext (Bansler & Havn, 2006). Nya deltagare i en grupp kan 

ha roller som inte känns igen av systemet vilket kan leda till problem (Greenberg, 

1991). Systemen måste därför kunna stödja de användare som ska använda det samt 

deras arbetssätt. Ofta används datorsystem till en början på oförutsedda vis vilket 

bidar till ett behov att utveckla system som är anpassningsbara över tid (Ackerman, 

2000; Bansler & Havn, 2006). Ökat stöd för flexibilitet behövs med anledning av att 

CSCW-system används i varierande kontexter. 

Vidare beskriver även Carstensen och Schmidt (1999) tre utmaningar inom datorstött 

samarbete. Den första utmaningen avser ett behov av bättre förståelse för kooperativt 

arbete samt dess komplexitet. Det finns ett behov av att veta vad det är som gör 

arbetssituationer komplexa samt hur datorsystem kan stödja dem. Först därefter kan 

användbara system för datorstött samarbete utvecklas baserat på användarnas krav. 

En annan stor utmaning som Carstensen och Schmidt (1999) beskriver avser att 

eftersträva bättre förståelse för medvetenhet. Det är en utmaning som även Ackerman 

(2000) och Salvador et al. (1996) lyfter fram som ett problem med datorstött 

samarbete. Problemet avser att vid möten ansikte-mot-ansikte finns en social 

medvetenhet om vilka andra som finns närvarande. När användare är geografiskt 

distribuerade samt arbetar asynkront via datoriserade system finns det ett problem 

som avser vilken information som ska finnas tillgänglig samt hur. Problemet 

illustrerar tydligt att det existerar ett socio-tekniskt glapp genom att det inte finns 

tekniska lösningar som motsvarar det som är möjligt vid exempelvis interaktion 

ansikte-mot-ansikte. Medvetenhet handlar också om att veta vilka andra användare 

som finns representerade i ett system, vad de gör i systemet, vad de har gjort i 

systemet etcetera (Salvador et al., 1996). Även om behovet av medvetenhet om andra 

användare framkommer tydligare vid synkront samarbete är det även centralt vid 

asynkront samarbete. 

Det tredje problemet avser bättre hantering av flexibilitet. Det finns ett behov av att 

kunna utveckla en grundstruktur för datorstött samarbete som användare därefter kan 

anpassa efter egna behov. Olika användare har olika mål och behov av ett CSCW-

system och det finns därför ett behov av ökad flexibilitet för att hantera olika 

aktiviteter. Svårigheter i att hantera den flexibilitet som det finns ett behov utav är 

något som även Ackerman (2000) noterat. Vidare finns flera utmaningar inom 

datorstött samarbete som exempelvis att de som vinner på att använda CSCW-system 

inte är de som utför arbetet (Greenberg, 1991; Grudin, 1988). 

Utmaningarna inom datorstött samarbete är väl studerade men främst inom synkrona 

system (Edwards et al., 1997). Grudin (1988) identifierade problem inom datorstött 

samarbete år 1988 vilket senare stärkts av ytterligare forskning (Ackerman, 2000; 

Grudin, 1988; Grudin, 1994b; Poltrock & Grudin, 1994). I och med att många studier 

gjorts med avseende på utmaningarna under lång tid är det inte stor sannolikhet att 

något sensationellt skett sedan Ackerman (2000) studerade utmaningarna år 2000. 

Chandler har (2001) studerat arbete med att förbereda dokument i samband med 

asynkrona, distribuerade system. Chandler (2001) genomförde en fallstudie som visar 

att användare lyckades att slutföra sina uppgifter, dock inte helt problemfritt. 

Anledningen är de svårigheter som är en bidragande faktor av asynkrona, 
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distribuerade system. Även Stein, Riedl, Harner och Mashayekhi (1997) har studerat 

den här typen av system genom en fältstudie. Studien visar att samarbete på det här 

sättet är genomförbart och att det inte längre finns ett krav på interaktion ansikte-mot-

ansikte. Det är fullt möjligt att samarbeta genom den här typen av system även om det 

ibland kan resultera i andra typer av problem som exempelvis aspekter som påvisar ett 

socio-tekniskt glapp. Carstensen och Schmidt (1999) anser att bättre tekniska 

plattformar krävs för att bättre kunna stödja datorstött samarbete. Delade 

informationsytor (eng. information spaces) är centralt inom datorstött samarbete och 

syftar till asynkront arbete (Benyon et al., 2005). Oavsett typ av system spelar 

användbarhet en betydande roll och skapar förutsättningarna för hur väl 

slutanvändarna kan använda ett system eller produkt. Det finns således även en 

koppling mellan system för datorstött samarbete och användbarhet. 

2.2 Användbarhet 

I samband med att allt fler arbetsuppgifter automatiseras blir de även allt mer 

komplexa (Carstensen & Schmidt, 1999). Det ökar också behovet av användbara 

system för att stödja olika typer av arbetsuppgifter. För att kunna utveckla användbara 

system måste användbarhet inkluderas samt olika principer och metoder tillämpas i 

utvecklingsprocessen (Gulliksen & Göransson, 2002). Fokus måste finnas på alla 

bidragande delar som bidrar med ökad användbarhet och ska tillämpas tidigt i 

utvecklingsprocessen (Gulliksen & Göransson, 2002). En produkt med hög 

användbarhet kan inte utvecklas enbart genom att fokusera på design. Vidare menar 

Gulliksen och Göransson (2002) att systemutvecklingsprojekt ofta har ett fokus på 

teknik kontra användbarhet. En produkts målgrupp måste känna sig tillfredställda med 

slutprodukten i flera olika avseenden varav användbarhet är ett utav dem. Låg 

användbarhet kan inte vägas upp utav ett teknikfokus. Det finns olika definitioner av 

användbarhet men generellt handlar det om att på olika sätt förenkla någonting. Den 

internationella standarden ISO 9241-11 definierar användbarhet enligt följande: 

 

”Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål, ändamålsenlighet, effektivitet och 

tillfredställelse, i ett givet användningssammanhang” (ISO 9241-11, 

1998; Gulliksen & Göransson, 2002, s.62). 

 

Dumas och Redish (1999) beskriver användbarhet som ett attribut som finns hos varje 

produkt, likt att funktionalitet är ett attribut hos olika produkter. Graden av 

användbarhet hos en produkt beskriver hur pass väl den är anpassad efter den tänkta 

målgruppen och hur användare arbetar med en produkt (Dumas & Redish, 1999). 

Dumas och Redish (1999) definierar användbarhet som att användarna av en produkt 

snabbt och enkelt ska kunna utföra sina handlingar. Den här definitionen grundar sig i 

fyra aspekter som är centrala för användbarhet menar Dumas och Redish (1999): 

1. Användbarhet betyder fokus på användare. 

2. Människor använder system för att vara produktiva. 

3. Användare är upptagna människor som försöker utföra handlingar. 
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4. Användare avgör när en produkt är enkel att använda. 

Definitionen av användbarhet som Dumas och Redish (1999) definierar har flera 

likheter med ISO 9241-11. De båda definitionerna fokuserar på en specificerad 

användare samt hur väl den här användaren kan uppnå sina mål med avseende på mål, 

effektivitet samt tillfredställelse. Det visar att det trots att det finns olika definitioner 

av användbarhet även finns gemensamma faktorer som kännetecknar användbarhet. 

Vi finner ofta användbarhetsproblem eller potential till förbättring gällande 

användbarhet hos många av de produkter som vi använder dagligen (Gulliksen & 

Göransson, 2002). Anledningen till det är att vi använder dem och kan därmed 

identifiera brister i en produkt på ett annat sätt. Genom användarcentrerad design kan 

användbarheten hos en produkt ökas genom att anpassa den till slutanvändarna. I 

allmänhet kan en organisation anpassa sig till ett datorsystem, men att en applikation 

måste anpassas till organisationen (Grudin, 1988). Vidare definierar Gulliksen och 

Göransson användarcentrerad systemdesign enligt följande: 

 

”Användarcentrerad systemdesign är en process som fokuserar på 

användare och användbarhet genom hela utvecklingsprocessen och 

vidare genom hela livscykeln” (Gulliksen & Göransson, 2002, s.110). 

 

En iterativ användarcentrerad process utgörs av fyra grundelement menar Gulliksen 

och Göransson (2002, se Figur 2). Den första är analys och innebär analys av 

slutanvändarna och deras kontext samt vilka handlingar de utför. Därefter utvecklas 

designförslag i form utav prototyper. För att säkerställa att de designförslag som tagits 

fram verkligen är anpassade efter de tänkta användarna måste utvärdering göras. 

Utvärdering i en användarcentrerad process görs genom att mätningar görs mot 

användbarhetsmål. Slutligen görs återkoppling vilket syftar till att bidra med förslag 

till förändringar. Vidare baseras definitionen på ett antal nyckelprinciper som är 

grundläggande för användarcentrerad systemdesign (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Användarfokus är en av de nyckelprinciper som syftar till att alla inom ett projekt 

måste förstå verksamhetens mål, användarnas situation och deras handlingar 

Figur 2. Grundelementen i en iterativ användarcentrerad process 

(efter Gulliksen & Göransson, 2002, s.32). 
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(Gulliksen & Göransson, 2002). Genom att tillämpa användarfokus som grundprincip 

i systemutvecklingsprocessen bidrar det till att ökad förståelse för slutanvändarna kan 

uppnås. Prototyping är en annan grundprincip som syftar till att prototyper ska 

utvecklas tidigt och kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen för att visualisera 

och utvärdera idéer och designlösningar (Gulliksen & Göransson, 2002). För att 

kunna utveckla användbara system finns olika typer av riktlinjer som syftar till att 

stödja och vägleda utvecklingsarbetet på olika sätt. Genom att tillämpa riktlinjer för 

exempelvis användbarhet kan antalet användbarhetsproblem minskas. 

2.3 Riktlinjer 

Syftet med riktlinjer är att ge stöd i designprocessen. Det kan exempelvis vara ett 

dokument, tillämpning, prototyp eller en mall (Gulliksen & Göransson, 2002). 

Riktlinjer är dock inte lösningar för sig på hur användbara system utvecklas utan en 

del av tidigare kunskaper och erfarenheter. Riktlinjer måste kunna omsättas i 

designlösningar för att de ska kunna ge stöd i systemutvecklingen och ses som 

användbara. Det finns olika typer av riktlinjer med varierande detaljnivå samt kvalité 

(Mariage, Vanderdonckt & Pribeanu, 2005). Gulliksen och Göransson (2002) 

beskriver olika typer av riktlinjer: 

 Generella designprinciper, tumregler (heuristiker) eller riktlinjer: 
Den här typen baseras på forskning och erfarenheter och anses vara bra 

designprinciper att tillämpa vid utveckling. Den här typen av riktlinjer ger 

dock mer generell vägledning och är inte specifik. 

 Internationella standarder: 

Internationella standarder är även de av mer generell karaktär men de har 

tagits fram med internationell enighet. 

 Plattformsspecifika stilguider: 

Den här typen av riktlinjer är mer specifika med avseende på att de är 

anpassade efter en specifik plattform. Riktlinjerna beskrivs i form utav 

designprinciper som avser att hjälpa utvecklare att tillämpa ett gemensamt 

utseende och känsla i ett system. 

 Domän- eller produktspecifika stilguider: 

Domän- och produktspecifika stilguider är av liknande karaktär som 

plattformspecifika med avseende på att oftast är av mer specifik karaktär. 

Skillnaden är dock att de istället för en specifik plattform istället riktar sig mot 

en specifik typ av tillämpning eller produkt och fungerar som specifik 

designhjälp.  

Gulliksen och Göransson (2002) upplever en stark efterfrågan efter mer specifika 

riktlinjer om användbarhet samt gränssnittsdesign. Det finns idag lättanvända design-

riktlinjer som kan tillämpas men de brister i detaljnivå menar Gulliksen och 

Göransson (2002). De är antingen för generella eller för detaljerade vilket skapar ett 

behov av riktlinjer för användbarhet med balanserad detaljnivå. Riktlinjer som är för 

generella kan inte hjälpa en användargränssnittsdesigner i arbetet i tillräcklig 

utsträckning. Den här typen av riktlinjer kan ofta ses som självklara och ger inga 

konkreta råd för att hjälpa till att komma fram till en lämplig design. Riktlinjer som 
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däremot är för detaljerade kan exempelvis vara plattformspecifika och kan vara 

väldigt detaljerade samt många till antalet. Den här typen av riktlinjer ger inte stöd 

med avseende på helhet och användbarhet hos ett gränssnitt. De är oftast enklare att 

tillämpa men stödjer inte utvecklaren vid problemlösning då ett system ska utvecklas 

för specifika användare i en kontext. 

2.3.1 Riktlinjer för datorstött samarbete 

Som nämnts finns mycket studier kring användbarhet och riktlinjer för olika typer av 

gränssnitt (Mariage et al., 2005). Dock finns det färre riktlinjer för system avsett för 

datorstött samarbete, inte minst med avseende på asynkrona system då de flesta 

verkar avse synkront samarbete (Edwards et al., 1997; Scott et al., 2003). Det finns 

dock några som fokuserar på olika typer av datorstött samarbete och beskrivas nedan. 

Scott et al. (2003) beskriver nio design-riktlinjer avsett för samarbete som beskriver 

vad teknologin ska stödja vid samarbete. 

1. Stöd för interaktion mellan flera parter, riktlinjen avser att kunna ge stöd vid 

gruppaktiviteter för att bättre kunna stödja interaktionen mellan dem. 

2. Stöd för flexibilitet mellan aktiviteter, avser att bättre kunna stödja ett flöde av 

aktiviteter som användare vill genomföra. Ofta måste användare aktivt skifta 

mellan olika verktyg i exempelvis ritprogram. 

3. Stöd för övergång mellan enskilt arbete och grupparbete, avser hur skiftet 

mellan de båda typerna av arbete kan ske. Riktlinjer avser främst interaktion 

genom exempelvis olika bildskärmar. 

4. Möjlighet för delad åtkomst till fysiska och digitala objekt, är en riktlinje som 

syftar till att samtliga inom en grupp ska ha tillgång till objekt som kan 

användas vid samarbete. 

5. Stöd för övergång från interaktionsbord och externt arbete, avser att de 

aktiviteter som görs via ett interaktionsbord ingår i ett större samarbete och 

skiftet mellan dem ska stödjas. 

6. Stöd för användning av fysiska objekt, fokuserar på hur fysiska objekt kan 

användas för interaktion via ett interaktionsbord. 

7. Stöd för lika åtkomst till fysiska och digitala objekt, avser att alla deltagare 

inom en grupp ska ha lika möjligheter att kunna interagera med objekt och 

kommunicera med varandra. 

8. Avväga lämplig ordning för användare, den här riktlinjen avser hur användare 

arbetar kring interaktionsbord. 

9. Stöd för samtidiga aktiviteter, avser multipla interaktioner när flera användare 

interagerar samtligt via ett interaktionsbord. 

Riktlinjerna beskriver viktiga aspekter av samarbete i syfte om att ge stöd i 

utvecklingsprocessen för CSCW-system. Även Cockburn och Jones (1995) studerat 

riktlinjer för datorstött samarbete och har tagit fram fyra design-riktlinjer. De grundar 

sig i aspekter som bidragit till att grupprogram tidigare misslyckats. Design-

riktlinjerna är tänkt att vägleda utvecklare omkring de bidragande orsakerna till det 
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socio-tekniska glappet. Design handlar till stor del om intuition och känsla vilket 

skiljer bra designers från mindre bra menar Cockburn och Jones (1995). Samarbete 

mellan flera parter handlar också om att kunna kompromissa vilket inte alltid är helt 

enkelt. Cockburn och Jones (1995) har därför tagit fram design-riktlinjer för 

ändamålet och beskriver följande riktlinjer: 

1. Maximera personlig acceptans. Den här riktlinjen avser införandet av nya 

system och därigenom uppnå acceptans bland användarna. Ett sätt som ökad 

acceptans bland användare kan uppnås är genom att inkludera en expert i 

utvecklingen av systemet. Personen kan i sin tur förklara för de andra 

användarna vad systemet kan användas till och vilka fördelar det kan bidra 

med. 

2. Minimera krav. Användarnas insats spelar en central roll för integration där 

syftet är att minska skillnaderna mellan kostnader och fördelar till en nivå som 

accepteras bland användarna. Det kan handla om att minska beroendet av 

användares handlingar och minska problemen om de skulle vara frånvarande.  

3. Minimera restriktioner. Den här riktlinjen avser implementeringsfasen i 

utvecklingen och syftar till att öka användarnas medvetenhet om problem som 

uppstår. Många av de teorier och modeller som existerar med avseende på 

samarbete är under utveckling och därmed begränsade. 

4. Extern integration. Den här riktlinjen avser det specifika systemets roll inom 

en kontext. Målet är att kunna minska beroendet av en specifik struktur och 

format eller av en specifik plattform. Riktlinjen avser därför att skapa bättre 

förutsättningar för att kunna implementera ett system i en specifik kontext. 

De här riktlinjerna syftar till att bilda ett ramverk för hur system för datorstött 

samarbete ska utvecklas (Cockburn & Jones, 1995). Riktlinjerna är av generell 

karaktär och det finns olika tillvägagångssätt för att uppnå de avsiktliga målen med 

dem. De bidragande fördelarna kan också vara av skiftande karaktär. Cockburn och 

Jones (1995) menar att riktlinjerna är relevanta för olika typer av CSCW-system. 

Även Baker, Greenberg och Gutwin (2001, 2002) beskriver åtta riktlinjer för 

datorstött samarbete: 

1. Ge stöd för avsiktlig och lämplig verbal kommunikation. Vid interaktion 

ansikte-mot-ansikte inom grupper är verbal kommunikation den mest vanliga 

formen av kommunikation som används. De flesta grupprogram där visuella 

arbetsytor används stödjer dock inte verbal kommunikation avsiktligt. 

2. Ge stöd för avsiktlig och lämplig gestikulerande kommunikation. 

Gestikuleringar och andra visuella handlingar används för att komplettera 

verbal kommunikation och bidra med ökad förståelse. I vissa fall kan 

gestikuleringar stödjas direkt i systemet genom exempelvis video, avatarer 

eller liknande. Annars är gestikuleringar oftast osynliga vid geografiskt 

distribuerat samarbete. 

3. Ge stöd för (andra) kroppsliga aspekter av kommunikation. Vårt kroppsspråk 

är en komplex informationskälla vid interaktion där position, hållning och 

rörelser bidrar med värdefull information. Målet är att vid synkront samarbete 
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kunna fånga upp information om deltagarnas kroppsspråk vilket är relaterat till 

medvetenhet om andra deltagare. 

4. Ge stöd för betydelsefull kommunikation av delade artefakter. Vid 

kommunikation ansikte-mot-ansikte sprids även information oavsiktligt 

genom hur artefakter manipuleras av användare. När en individ manipulerar 

en artefakt får personen i fråga oftast någon form av respons som påvisar 

interaktionen. På liknande sätt är det viktigt att andra användare också kan ta 

del av liknande information om hur en liknande artefakt manipuleras. I 

grupprogram kan det här stödjas genom att alla användare ser de steg som 

genomförs vid manipulation av artefakter och att de ska vara medvetna om de 

förändringar som sker. 

5. Ge skydd. Vid interaktion ansikte-mot-ansikte finns fysiska begränsningar som 

hindrar användare från att interagera med artefakter synkront. Asynkrona 

system lider inte av den här typen av problem men kan istället påverkas av 

andra potentiella problem. Andra användares pågående arbete kan störas eller 

förstöras och det är sådana situationer som användare ska skyddas ifrån. Här 

är medvetenhet en central aspekt av samarbete genom att alla användare är 

medvetna om varandra och varandras handlingar. 

6. Hantera övergångar mellan hårt och löst sammankopplat samarbete. 

Sammankoppling avser i vilken grad personer arbetar tillsammans. Det avgörs 

utifrån omfattningen av det arbete som en person kan utföra innan det finns ett 

behov av kommunikation med en annan person. Heuristiken avser hantering 

av skiftet mellan det enskilda arbetet och samarbetet inom grupper. 

7. Stöd personer med koordination av deras handlingar. Koordination av våra 

handlingar är en viktig aspekt av samarbete för att undvika konflikter samt för 

att effektivt kunna slutföra våra uppgifter. Heuristiken avser att stödja vår egen 

förmåga för att koordinera våra handlingar för att kunna kommunicera och 

samarbete med andra. 

8. Underlätta för att hitta samarbetspartners och skapa kontakt. Ett problem med 

grupprogram är oklarheter kring hur personer börjar sina möten. De är ofta 

informella och för att lyckas måste grupprogram stödja distansförhållanden 

bättre. Det finns ett behov av att kunna skapa mer formella möten där 

potentiella deltagare finns representerade i systemet. Det blir både enklare att 

identifiera potentiella deltagare av ett möte och att upprätthålla kontakt. Även 

här spelar medvetenhet en betydande roll genom att användarna måste vara 

medvetna om vilka andra som finns representerade i systemet vilket är ett 

problem menar Salvador et al. (1996). 

2.3.2 Riktlinjer för medvetenhet 

Medvetenhet är en central utmaning inom datorstött samarbete (Ackerman, 2000; 

Carstensen & Schmidt, 1999) och likaså även i det här arbetet (se delavsnitt 2.1.2). 

Även Salvador et al. (1996) beskriver olika problem inom datorstött samarbete som är 

relaterade till medvetenhet. De kan ses som en grund för många problem som avser 

medvetenhet och kan därför relateras till många av riktlinjerna ovan. Det handlar 
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exempelvis om att vara medveten om vilka användare som har varit representerade i 

ett system, vilka som finns eller kommer att finnas representerade i systemet samt var 

i systemet de är och vad de gör i systemet. Vidare beskriver Salvador et al. (1996) 

även fler problem som att användare ska vara medvetna om vilka som kan redigera 

objekt, vilka roller som finns representerade samt vem som innehar vilken roll, vilka 

emotionella tillstånd som användarna har, vem som gestikulerar, pratar eller markerar 

något i ett system. Vid datorstött samarbete yttrar sig den här typen av problem med 

avseende på medvetenhet tydligt då det är aspekter som ses som självklarheter vid 

exempelvis kommunikation ansikte-mot-ansikte. 

Vidare skulle de här problemen även kunna användas som riktlinjer för att stödja 

medvetenhet i den här typen av system. Det är aspekter som påvisar problem vilket 

tyder på att det finns ett behov av att stödja dem. I grunden avser problemen att vara 

medveten om andra användare samt deras handlingar vilket är en central aspekt av 

datorstött samarbete menar Salvador et al. (1996). Bristande stöd för medvetenhet har 

dock bidragit till att ett socio-tekniskt glapp uppstår (Ackerman, 2000; Carstensen & 

Schmidt, 1999; Scott et al., 2003). Med anledning av att det är problem som 

identifierats är det därför viktigt att stödja dem i utvecklingen av system för datorstött 

samarbete. 

2.3.3 Sammanfattning 

Fokus för ovanstående riktlinjer är tydligt åtskilt från andra riktlinjer som exempelvis 

Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005). Nielsens heuristiker har ett tydligt fokus på 

användbarhet kopplat till ett gränssnitt medan riktlinjerna ovan tydligt är relaterade 

till sociala aspekter av samarbete. De riktlinjer som Scott et al. (2003) beskriver är 

relaterade till samarbete via interaktionsbord vilket i sig även resulterar i andra typer 

av utmaningar då samarbetet sker via samma plats samt genom samma artefakt. Det är 

ett annat arbetssätt som inte riktigt är likt andra typer av samarbete. Vidare är många 

av de riktlinjer som nämns ovan av generell karaktär vilket kan göra dem svåra att 

tillämpa på system. Majoriteten av dem avser synkront samarbete vilket inte gör dem 

tillämpbara i det här arbetet. De riktlinjer som Baker et al. (2001, 2002) beskriver är 

dock inte riktigt lika generella som de som exempelvis Cockburn och Jones (1995) 

beskriver men båda är tydligt relaterade till sociala aspekter. De flesta av dem lämpar 

sig därför bättre för synkront samarbete än för asynkront. De riktlinjer som Baker et 

al. (2001, 2002) har utvecklat är baserade på Gutwins ramverk ”samarbetets mekanik” 

(eng. mechanics of collaboration) som syftar till att beskriva samarbete mellan 

grupper (Gutwin & Greenberg, 2000; Pinelle & Gutwin, 2001). Ramverket beskriver 

vilka handlingar användare i små grupper utför för att slutföra en handling effektivt. 

Steves, Morse, Gutwin och Greenberg (2001) menar att dock att vidare studier behövs 

om Gutwins ramverk i relation till asynkrona system och vilken påverkan den har. Ett 

system måste stödja de sex grundläggande handlingarna som används för att utföra en 

handling; kommunikation, koordination, planering, övervakning, medhjälp och skydd 

(Baker et al., 2002; Gutwin & Greenberg, 2000; Pinelle & Gutwin, 2001). 

Vidare avser de problem som Salvador et al. (1996) beskriver medvetenhet vilket kan 

relateras till många av de övriga riktlinjer som beskrivs i avsnittet. Medvetenhet är en 

grundläggande aspekt för samarbete och det finns därför ett stort behov av att stödja 

det i den här typen av system. En annan viktig aspekt av samarbete är navigering som 
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påverkar graden av användbarhet samt förutsättningarna för att kunna samarbeta. 

Asynkrona system grundar sig till stora delar i självständigt arbete med inslag av 

samarbete med andra deltagare (Edwards et al., 1997). Det innebär att varje användare 

själva måste kunna interagera med ett system för att kunna samarbeta via det och där 

är navigering en påverkande faktor. 

2.4 Navigering 

Navigering handlar om att kunna förflytta sig genom en informationsrymd för att 

kunna ta till sig information menar Benyon (2006). Det är genom navigering som 

användare kan interagera med system och utföra önskade uppgifter. Det är därför 

väldigt viktigt att slutanvändare av ett system förstår hur de ska använda och navigera 

i system. Benyon et al. (2005) beskriver olika designprinciper för interaktionsdesign 

varav navigering är en av dem. Designprinciper för navigering avser att ge stöd för att 

användare ska kunna förflytta sig i ett system. Det kan vara stöd i form utav kartor, 

riktningsinformation eller annan information som bidrar med stöd för användaren 

(Benyon et al., 2005). Navigering i system kan delas in i tre olika aktiviteter; 

identifiering av objekt, färdriktning och utforskning (Benyon et al., 2005). 

Objektidentifiering avser att kunna identifiera objekt som finns inom en 

informationsrymd. Färdriktning avser att användare kan ta sig framåt i en 

informationsrymd för att uppnå olika mål. Vidare menar Benyon et al. (2005) att 

navigering även avser utforskande av informationsrymder. Det är därför viktigt att 

poängtera att navigering inte enbart handlar om att kunna navigera mot ett specifikt 

mål utan att det även kan handla om att navigera i utforskningssyfte (Benyon et al. 

(2005). Med utforskningssyfte avses att användare också kan navigera sig i ett 

gränssnitt utan att ha ett specifikt mål med interaktionen med avseende på att hitta 

specifik information. 

Benyon et al. (2005) beskriver tre typer av informationsrymder där användare kan 

navigera sig i; geografiska-, elektronisk- samt informationsrymder. Navigering i 

geografiska miljöer innebär att en användare interagerar i en grafisk miljö som 

exempelvis virtuella kartor. Navigering i geografiska miljöer skiljer sig från både 

elektroniska- samt informationsrymder menar Benyon et al. (2005). I geografiska 

miljöer sker fysisk förflyttning inom miljön vilket inte är fallet i de två andra 

miljöerna. Vidare avser elektroniska miljöer alla typer av mjukvaror och system som 

också har en stark koppling till datorspel menar Benyon et al. (2005). 

Informationsrymder är en annan typ av miljö där användare kan navigera i som avser 

både interaktiva och icke-interaktiva ting och system. För att kunna uppnå förståelse i 

informationsrymder är informationsdesign en central aspekt menar Benyon et al. 

(2005). 

Navigering i informationsrymder menar Benyon (2001) är ett paradigmskifte inom 

människa-datorinteraktion som avser hur vi ser på området. Genom navigering ses 

användaren som ”navigatör” och som en del av informationsrymden menar Benyon 

(2001) vilket bidrar till ett annat synsätt än tidigare då användaren inte sågs som en 

del av informationsrymden utan stod mer utanför. Spence (1999) föreslår ett ramverk 

för navigering och definierar det som utvecklingen och tolkningen av mentala 

modeller. Komponenterna i modellerna består sedan av aktiviteter som sökning, 



 

 

 

 21 

 

 

modellering, tolkning och formulering av utforskningsstrategi menar Spence (1999). 

Navigering i informationsrymder kan liknas vid navigering i vår verkliga, fysiska 

värld där identifikation av olika typer av landmärken är en central aspekt för att kunna 

navigera oss genom den. Navigering är därför en betydande faktor för att kunna 

minska det socio-tekniska glappet genom att användare måste kunna uppleva kontroll 

i systemet. Navigering påverkar hur väl den enskilda användaren kan samarbeta via 

ett system och asynkrona system utgörs till stor del av självständigt arbete där 

navigering är centralt. En aspekt som påvisar ett socio-tekniskt glapp är medvetenhet 

om andra användare och deras handlingar och för att kunna ta del av den här typen av 

information måste användare kunna navigera. 

2.5 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Sammanfattningsvis är CSCW-system en typ av datorsystem som syftar till att stödja 

samarbete mellan flera användare i en grupp (Benyon et al., 2005; Ellis et al., 1991). I 

samband med att fler användare samarbetar inom en grupp ökar även komplexiteten 

där användarna ofta har olika bakgrund, roller och uppgifter menar Ereback och Höök 

(1994). Användbarhet är därför en viktig aspekt vid interaktion och påverkar hur väl 

användarna kan samarbeta via ett system. Navigering och hur väl användarna förstår 

ett system påverkande faktorer för användbarheten. För att kunna utveckla 

användbara CSCW-system som tar hänsyn till samarbete mellan flera användare och 

inte enbart enskilda användare finns riktlinjer för att stödja utvecklingsarbetet (se 

delavsnitt 2.3.1). 

Vidare har flertalet utmaningar inom datorstött samarbete identifierats (se delavsnitt 

2.1.2) och det verkar saknas omfattande, aktuella studier där de studerats vilket visar 

att det troligtvis inte har gjorts några studier som påvisar några radikala förändringar 

med avseende på glappet. De studier som gjorts verkar även till stor del avse främst 

samarbete via synkrona system (Edwards et al., 1997). Med anledning av det finns ett 

behov av att studera asynkrona, geografiskt distribuerade system och utveckla 

riktlinjer för dem i syfte om att minska valda delar av det socio-tekniska glappet. 

Riktlinjerna är tänkt att ge stöd under utvecklingen av den här typen av system för att 

kunna minimera att ett glapp uppstår. Även fast CSCW-system avser datorstött 

samarbete är det ändå viktigt att de enskilda individerna kan interagera i ett system. 

Användbarhet och navigering är därför centrala aspekter i arbetet då de skapar 

förutsättningarna för att kunna samarbeta. 

Till skillnad från enskilt arbete spelar även medvetenhet en central roll i samarbete 

mellan flera personer (Salvador et al., 1996). Samarbete kräver andra förutsättningar 

och ställer andra typer av krav där medvetenhet är en central del. Det finns ett behov 

av att vara medveten om vilka andra som finns representerade inom en grupp vad de 

gör (Salvador et al., 1996). Det verkar dock finnas ett bristfälligt stöd för medvetenhet 

i asynkrona, geografiskt distribuerade system samt för flexibilitet då det är svårt att 

stödja menar Ackerman (2000). Socialt kan vi agera på olika sätt och vara mer 

flexibla än ett datoriserat system tillåter (Ackerman, 2000). Det bidrar till ett behov av 

att utveckla riktlinjer för att stödja medvetenhet samt ökad flexibilitet i den här typen 

av system för att minska delar av det socio-tekniska glappet. Vidare kommer olika 

metoder att tillämpas i arbetet för att kunna besvara den uppsatta frågeställningen. 
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3 Genomförande 

Här beskrivs de metoder som används i arbetet för att kunna besvara den preciserade 

frågeställningen. Metodvalet är alltid en viktig del i ett arbete och påverkar både 

tillvägagångssättet och slutresultatet. De metoder som används i det här arbetet 

beskrivs nedan. 

3.1 Beskrivning av arbetsprocess 

För att kunna studera den tänkta frågeställningen måste lämpliga metoder tillämpas i 

arbetet. Den preciserade frågeställningen som arbetet syftar till att besvara är: 

I vilket utsträckning är befintliga riktlinjer för datorstött samarbete tillämpbara för 

asynkrona, geografiskt distribuerade system i syfte om att minska det socio-tekniska 

glappet? 

Figur 3 nedan illustrerar den tillämpade arbetsprocess som syftar till att systematiskt 

besvara frågeställningen. För att praktiskt studera vilka övergripande problem 

användare av Intercopy.net och Concode själva upplever är det relevant att genomföra 

en förstudie i form av intervjuer där problem relaterat till navigering och medvetenhet 

kan identifieras. Det är semi-strukturerade intervjuer som kommer att genomföras 

vilket är en mer flexibel intervjuform som lämpar sig bra till den här fasen i arbetet 

(Patton, 2002). För att därefter kunna studera i vilken utsträckning befintliga riktlinjer 

för datorstött samarbete (se delavsnitt 2.3.1) är tillämpbara på asynkrona, 

distribuerade system måste de först analyseras. Genom att sätta de övergripande 

riktlinjerna i sammanhanget av den specifika typen av datorstött samarbete kan 

bedömningar av deras tillämpbarhet göras. För att därefter mer ingående kunna 

studera sambandet mellan riktlinjer och det socio-tekniska glappet måste de först 

tillämpas vilket kommer att göras i samband med att Intercopy.net kommer att 

utvärderas genom de två inspektionsmetoderna heuristisk utvärdering och kognitiv 

genomgång. Avsikten med att tillämpa metoderna är att de ska fungera som ett 

komplement till den genomförda förstudien för att mer ingående kunna studera 

Intercopy.net i syfte om att kunna identifiera fler användbarhetsproblem. Genom att 

tillämpa riklinjer för exempelvis medvetenhet kan användbarhetsproblem relaterat till 

medvetenhet identifieras, det gäller även för navigering. 

Vidare menar Neale, Carroll och Rosson (2004) att datorstött samarbete kan 

utvärderas och analyseras utifrån olika nivåer varav individnivå och gruppnivå är två 

av dem. Nielsens heuristiker är utvecklade för enskilda användare och inte för grupper 

av användare (Nielsen, 2005). Heuristikerna är dock ändå relevanta även för datorstött 

samarbete med avseende på att de täcker den individuella nivån av datorstött 

samarbete. Även om Intercopy.net är ett system för datorstött samarbete är det viktigt 

att de enskilda användarna också förstår och kan använda systemet vilket bidrar till 

Figur 3. Figur över de fyra resterande delarna av arbetsprocessen. 
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metodens relevans. Dock avser inte Nielsens heuristiker sociala aspekter av samarbete 

vilket gör att det finns ett behov av att även tillämpa riktlinjer för datorstött samarbete 

(se delavsnitt 3.3). För att kompletta den heuristiska utvärderingen kommer även en 

kognitiv genomgång att genomföras med anledning av att den är uppgiftsbaserad. 

Perlman (1989) menar att det är viktigt att fokusera på användarnas uppgifter i 

CSCW-system vilket en kognitiv genomgång gör och även Ereback och Höök (1994) 

menar att det är en bra utvärderingsmetod för att utvärdera CSCW-system. Vidare 

kommer förbättringsförslag att utvecklas först i form utav low-fidelity- prototyper 

som därefter vidareutvecklas till high-fidelity-prototyper (Benyon et al., 2005). 

Prototyperna syftar till att illustrera hur valda delar av det socio-tekniska glappet kan 

minskas genom att ta hänsyn till existerande riktlinjer för den här typen av system. 

Genom att tillämpa riktlinjer kan ökad användbarhet uppnås vilket även kan bidra till 

bättre förutsättningar för datorstött samarbete. Prototyperna avser att endast illustrera 

förändringar i gränssnittet hos Intercopy.net men inte funktionaliteten vilket innebär 

prototyper av horisontell karaktär (Gulliksen & Göransson, 2002). De riktlinjer som 

är tillämpbara på asynkrona, distribuerade system kommer att tillämpas vid 

utvärdering av Intercopy.net samt kommer även återspeglas i de framtagna 

prototyperna som syftar till att illustrera hur riktlinjerna kan tillämpas samt hur de 

bidrar till att minska det socio-tekniska glappet, främst med avseende på medvetenhet. 

3.2 Förstudie 

Nedan beskrivs planering, genomförande och resultat av den arbetsprocess som 

tillämpats i den här fasen. Syftet med förstudien är att undersöka hur Intercopy.net 

förhåller sig till de problem som presenterades i delavsnitt 2.1.2. Det kommer att 

göras genom semi-strukturerade intervjuer som är en intervjuform som inte begränsar 

sig till strikta intervjufrågor utan är mer flexibel och öppnar upp för följdfrågor och 

mer öppna diskussioner (Patton, 2002). De lämpar sig därför bra i den här fasen med 

anledning av att den kan anpassas efter den rådande situationen. Det möjliggör att 

data om användarnas erfarenheter och åsikter kan samlas in samt för att en generell 

uppfattning om hur användare upplever Intercopy.net kan bildas. 

Data samlades in från totalt fem deltagare, varav fyra av dem var användare av 

Intercopy.net och data samlades in genom semi-strukturerade telefon-intervjuer på 

cirka 10-15 minuter vardera. Samma grundfrågor ställdes till de fyra deltagarna men 

med chans till följdfrågor vid behov. Intervjudeltagarna valdes efter avsiktligt urval 

med en bred spridning bland deltagarna för att kunna fånga upp 

användbarhetsproblem och viktiga synpunkter från ett bredare spektrum (Patton, 

2002). Bland användarna fanns en arkitekt, en golvläggare och två konsulter, dock har 

ingen åtskillnad mellan deras befattning gjorts då de i systemet ändå är projektledare 

eller ”vanlig” användare. Vidare hade användarna varierande datorvana samt 

användningsfrekvens av Intercopy.net. Intervjuerna genomfördes via telefon främst 

med anledning av att användarna av Intercopy.net är väldigt distribuerade. 

Vidare intervjuades även storkundsansvarig för Intercopy.net i syfte om att kunna 

samla in data från ett annat perspektiv, den här intervjun genomfördes dock inte via 

telefon utan skedde på plats. Vid den här intervjun användes inte exakt samma frågor 

som för användarna men många av frågorna grundade sig i dem, exempelvis vilka 
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problem de upplever med systemet och hur lätt eller svårt de anser det är att komma 

igång. De problem som Concode upplever att användare har grundar sig i de frågor 

som de har fått gällande Intercopy.net och dess funktionalitet, främst via 

telefonsupport. Även Concode själva använder Intercopy.net i olika projekt vilket 

bidrar till att de även själva kunnat identifiera problem med systemet. Anteckningar 

fördes i samband med samtliga intervjuer för att dokumentera det som togs upp. 

Frågor som ställdes under intervjun berörde användarnas upplevelser av Intercopy.net 

som helhet och var av mer övergripande karaktär (se Bilaga 1). Det här för att kunna 

identifiera eventuella problem som användare upplever med systemet och därmed 

kunna identifiera ett problemområde. Exempel på frågor som ställdes var hur enkelt 

användarna upplevde det var att börja använda Intercopy.net i början samt för- och 

nackdelar med systemet. Intervjufrågorna ställdes till enskilda användare men avgör 

ändå samarbetet mellan dem. Om enskilda användare upplever svårigheter med 

exempelvis förståelse och navigering av ett system som hämmar det också 

samarbetsförmågan mellan dem. Det är därför viktigt att i första hand studera hur 

enskilda användare upplever Intercopy.net samt vad som eventuellt upplevs som 

hinder för att kunna samarbeta via datoriserade system. Om den enskilda individen 

har goda förutsättningar för att kunna arbeta via datoriserade system ökar det även 

förutsättningar för att kunna samarbeta med flera användare via systemet. 

För att kunna gradera den insamlade datan analyserades och kategoriserades den efter 

allvarlighetsgrad, med avseende på hur många användare som påvisat ett problem 

samt i vilken omfattning (Nielsen, 2005). Följande gradering tillämpades: 

1 – Kosmetiskt problem 

2 – Mindre problem 

3 – Större problem 

4 – Katastrof 

Om ett problem påvisades av flera deltagare som ett stort problem graderades 

problemet därefter. Genom att tillämpa en allvarlighetsgradering kunde ett tydligare 

mönster av problemområdet identifieras. Resultat från den inledande undersökningen 

påvisar användbarhetsproblem som både användare har identifierat samt även 

Concode i samband med hjälpsupport. Nedan beskrivs de problem som identifierats i 

samband med förstudien och sammanfattas i Tabell 2 (se s.26). 

3.3 Resultat från förstudie 

Nedan beskrivs de resultat som framkom under förstudien relaterat till Concode. Först 

presenteras de resultat som framkom från storkundsansvarig för Concode, följt av 

reslutat från de fyra övriga intervjuerna med användarna. 

3.3.1 Problem identifierade av support 

Med avseende på de problem som representanter från Concode identifierat graderades 

allvarlighetsgraden efter vad de själva upplevt att flest användare frågat om samt 

vilken uppfattning de fått om problemen. Concode upplever att den breda målguppen 

som Intercopy.net har är något som i större grad kan ge upphov till att problem 

uppstår. Målgruppen sträcker sig från relativt unga till äldre personer där 
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datorkunskaperna varierar, så väl som användningsfrekvensen. Några användare 

använder systemet dagligen medan andra använder det betydligt mer sällan. Det är ett 

stort problem med avseende på att det gör det svårt att anpassa ett system efter en 

begränsad målgrupp. Graden av användbarhet påverkas för den faktiska målgruppen 

och med anledning av att den är bred påverkas även hur användbart systemet är för de 

olika användarna. Det är främst nybörjare och äldre med mindre datorvana som 

upplever systemet bitvis krångligt och rörigt med mycket information menar 

Concode. Det är ett problem som också är en utmaning inom datorstött samarbete och 

som är relaterad till det andra delmålet i det här arbetet. Med avseende på 

Intercopy.net är det här problemet i direkt relation till problemet med nybörjare och 

äldre datorvana med varierande användningsfrekvens. Dagliganvändare av 

Intercopy.net har andra typer av mål med systemet än mer sällan-användare vilket 

bidrar till ett behov av att stödja flexibilitet i systemet. 

Ett annat problem som Concode noterat med Intercopy.net är att det upplevs som 

svårnavigerat och användare har svårigheter med att få förståelse för dess 

funktionalitet. Det är ett stort problem som i anknytning till det föregående problemet 

med en bred målgrupp bidrar det till ett växande problem i större utsträckning än för 

mer datorvana användare. Navigeringen bland flikar i systemet upplever användarna 

som krånglig och rörig samt att det finns många valmöjligheter vilket kan upplevas 

som förvirrande. 

Det saknas även fullständig dokumentation av systemet liksom guider och 

hjälpinformation för att hjälpa användare i diverse situationer vilket även det är ett 

större problem. Bristen på mer utförlig dokumentation och hjälpinformation resulterar 

i att Concode istället får telefonsamtal där olika användare ställer frågor om 

funktionaliteten hos Intercopy.net. Ofta förstår inte användare hur de ska göra i 

systemet för att utföra en specifik handling vilket resulterar i behov av support. 

Vidare har även ett par mindre problem identifierats som att användare exempelvis 

inte uppmärksammat möjlighet till att bläddra sida när filer listas. Det är ett problem 

som inte är stort i sig men som kan resultera i större problem genom att användare 

exempelvis inte uppmärksammar alla dokument och handlingar som finns 

tillgängliga. 

Användare uppmärksammar ibland inte heller hur funktionaliteten fungerar i 

Intercopy.net. De flikar som finns mitt på sidan blir ”låsta” när en användare trycker 

på en av dem vilket innebär att om en användare exempelvis trycker på fliken 

”Filhanterare” och därefter byter mapp, ser användaren inte innehållet i mappen. 

Handlingen resulterar i att mappen öppnas men för att se innehållet i den måste 

användaren därefter trycka på fliken ”Nuvarande” för att se innehållet i den. 

Problemet är ett mindre problem som resulterat i supportsamtal. 

3.3.2 Problem identifierade av användare 

Ett generellt problem som identifierats i samband med de fyra övriga intervjuerna är 

bristen på fullständig dokumentation. Användare upplever svårigheter med att 

använda systemet främst vid förstagångsanvändning. De upplever svårigheter med att 

förstå hur olika funktioner fungerar samt hur de används vilket är ett problem som 

relaterat till samtliga intervjuer. Det bidrar även till att mer krångliga lösningar ofta 
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används för att utföra en handling än vad som behövs. Användare behöver då ringa 

Concode för att be om hjälp och få förståelse för olika funktioner. Tre av de fyra 

användarna påvisade svårigheter i att komma igång med systemet och påvisade ett 

behov av support från Concode i det här syftet. En användare påpekade att 

dokumentation även skulle vara bra i efterhand för att lära sig systemet mer på djupet 

för att kunna utnyttja systemets fulla potential. Förstudien visar att användare av 

Intercopy.net anser att det relativt enkelt att komma igång med systemet, dock efter 

telefonhjälp. Det påvisar att det finns ett behov av att öka användbarheten i systemet 

och minska behovet av hjälpsupport. 

En annan aspekt av Intercopy.net som påpekats av två användare avser hantering av 

grupper och användare. Problemet avser att enkelt kunna tilldela olika behörigheter 

till olika användargrupper som ska ha tillgång till olika dokument i systemet. Det här 

är något som projektledaren gör i en speciell administrationsdel av Intercopy.net och 

är ett större problem med avseende på att det är en centralt för systemet. 

En annan nackdel som noterats av en användare är möjligheten att kunna arkivera och 

lyfta ut information från systemet. Det saknas möjlighet till att kunna exportera 

information från Intercopy.net vilket en användare anser vara en nackdel. Det är ett 

problem som inte direkt påverkar hur användare kan samarbeta via Intercopy.net utan 

snarare hur informationen från den kan användas vidare vilket gör det till ett mindre 

problem. 

En användare noterade även avsaknaden av ett telefonnummer till support på 

inloggningssidan till Intercopy.net. Det bidrar till att de istället måste leta efter 

kontaktinformation via Concodes hemsida. Även det här är ett mindre problem som 

kan åtgärdas väldigt enkelt. 

Vidare visade intervjun att Intercopy.net är ett omtyckt system för att distribuera filer 

på och att alla deltagare får tillgång till samma information från olika arbetsplatser. 

Tillgängligheten av aktuella dokument och handlingar är en väldigt viktig aspekt av 

Intercopy.net visar förstudien. Det ökar förutsättningarna för att på ett bra sätt kunna 

samarbeta med flera användare inom ett projekt. Om de enskilda användarna trivs 

med ett system och kan utföra sina handlingar ökar även förutsättningarna för att 

kunna samarbeta i ett projekt. För att sammanfatta de problem som identifierats i 

förstudien presenteras samtliga problem nedan för att skapa en bättre översikt över 

problemområdet hos Intercopy.net. 

3.3.3 Sammanfattning 

De mest centrala problem avser de problem som påvisades av flest användare samt 

ansågs vara de största problemen. De fyra största bidragande orsaker där Intercopy.net 

brister ur användbarhetssynpunkt är den varierande målgruppen, navigering och 

förståelse av systemet samt avsaknaden av fullständig dokumentation visar förstudien. 

I kombination med varandra bidrar det till att systemet upplevs som ett invecklat och 

besvärligt system att använda. Det kan avskräcka användare från att våga använda det 

vilket gäller främst äldre och mindre datorvana användare. Det i sin tur kan vara en 

bidragande faktor som kan påverka förutsättningarna för att kunna samarbeta negativt. 

Om det finns användare som upplever exempelvis rädsla gentemot teknik och i 

synnerhet mot att använda ett liknande system som Intecopy.net kan det bli svårt att 
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samarbeta via datoriserade system. Problemet avser därför inlärning av Intercopy.net 

och hur det fungerar som helhet samt hur olika funktioner kan användas. Det finns 

därför ett behov av att sänka inlärningskurvan för att enklare kunna komma igång och 

minska behovet av telefonsupport. Det skulle både gynna användarna och Concode 

själva. Det är en bidragande faktor till att användare av ett system oftast bara utnyttjar 

en del av de tillgängliga funktionerna och får inte full förståelse för hur det fungerar. 

Dumas och Redish (1999) menar att det är viktigt att sänka inlärningskurvan vilket 

resulterar i att fler användare kan utnyttja en större del av ett systems potential och på 

så vis även öka produktiviteten. 

Genom att använda riktlinjer för att uppnå ökad användbarhet kan svårigheterna i 

navigering och förståelse minskas (Mariage et al., 2005). Det bidrar till att de enskilda 

användarna får goda förutsättningar för att kunna samarbeta via asynkrona, 

distribuerade system. Navigering en central aspekt rör att kunna uppnå ökad förståelse 

av ett system vilket visar varför användare upplever problem i det avseendet (Benyon 

et al., 2005). Det i sin tur påverkar även förutsättningarna för att kunna samarbeta 

negativt då användare måste kunna navigera i systemet för att kunna samarbeta. 

En viktig aspekt av samarbete är medvetenhet, även om det inte framkom explicit har 

problem identifierats som påverkar hur väl användarna kan samarbeta via systemet. 

Användarna lyfter fram problem på individnivå och en förutsättning för att kunna 

samarbeta via systemet är just att användningen av systemet på den nivån fungerar. 

Det räcker dock inte enbart att användningen fungerar på individnivå då det är ett 

system för datorstött samarbete utan för att det ska fungera för samarbete så krävs det 

att systemet motsvarar vissa sociala behov, däribland medvetenhet. Användarna 

behöver vara medvetna om aspekter som exempelvis vilka andra användare som finns 

representerade, vilka som har tillgång till vad samt vem som har gjort vad i systemet. 

Avsaknaden av dokumentation och vägledning bidrar till att användare också 

använder krångliga lösningar i sitt arbete då de inte är bekanta med andra, enklare 

lösningar att tillämpa i systemet, inte minst med avseende på administration av 

projekt som inställningar av rättigheter och sekretess. Här behöver hjälpfunktionen 

vidareutvecklas visar den genomförda förstudien. Användare efterfrågar hjälp med att 

komma igång i systemet och även guidning i efterhand för hur olika uppgifter kan 

lösas på bästa sätt. Med hjälp från Concode har det dock fungerat bra att förstå hur 

Intercopy.net fungerar, det hade dock hade det varit svårt utan hjälp av Concode till 

en början menar tre av fyra användare. Tillgängligheten till dokumentation är idag 

begränsad och utökad dokumentation efterfrågas av användarna. Det är ett problem 

som är relaterat till en av de utmaningar som identifierats inom området vilket påvisar 

problemets existens. Hantering av behörigheter är ett större problem men är relaterat 

till förståelse av funktionalitet samt begräsningar i dokumentation. Samtliga problem 

som identifierats under intervjuerna sammanfattas i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2. Tabell över identifierade användbarhetsproblem från förstudien. 

 

Problemgradering Problembeskrivning 

3 - Större problem Nybörjare och äldre med varierande datorvana och 

användningsfrekvens (bred målgrupp) 

 Navigation och förståelse av systemet (svårt att komma igång) 

 Begränsad dokumentation, liksom guider och hjälpinformation 

 Hantering av behörigheter 

2 - Mindre problem Kunna arkivera och exportera information 

 Flikmenyn uppdateras inte när användare väljer mapp 

 Tydliggöra delar i systemet (ex. bläddra sida) 

1 - Kosmetiskt problem Telefonnummer till support på inloggningssidan 

3.3.4 Avgränsningar 

I vidare arbete kommer tre av de problem som identifierats att beaktas i syfte om att 

minska delar av det socio-tekniska glappet. 

1. Nybörjare och äldre datorvana med varierande användningsfrekvens 

2. Navigation och förståelse av systemet 

3. Tydliggöra delar i systemet 

Fokus kommer inte ligga på samtliga identifierade problem utan problemområdet 

kommer att avgränsas. Problemet med begränsad dokumentation är av större karaktär 

men kommer dock att avgränsas från det här arbetet på grund utav att det i sig är ett 

stort område som inte rymmer inom arbetets ramar. Även svårigheterna med 

hantering av behörigheter till olika användare avses inte att lösas i det här arbetet då 

de övriga punkterna är mer prioriterade med anledning av arbetets omfattning. Det 

gäller även möjligheten att kunna arkivera och exportera information från 

Intercopy.net. Det är en funktion som inte direkt påverkar användandet av 

Intercopy.net i sig och det huvudsakliga syftet och kommer därför att avgränsas. 

Telefonnummer till support på inloggningssidan är ett kosmetiskt problem som är 

väldigt enkelt att åtgärda och kommer därför inte vara i fokus i vidare arbete. 

3.4 Analys av riktlinjer för asynkrona, distribuerade system 

I delavsnitt 2.3.1 har riktlinjer för datorstött samarbete beskrivits, alla riktlinjer är 

dock inte tillämpbara för asynkrona, distribuerade system. Här diskuteras därför de 

riktlinjer som är tillämpbara för den typen av system som det här arbetet fokuserar på. 

Asynkrona system skiljer sig från synkront samarbete främst genom att samarbetet 

inte sker i realtid. Det ställer därför också andra krav på system vilket medför att 

riktlinjer för synkrona system inte alltid kan tillämpas för andra typer av system. Det 

har resulterat i andra utmaningar för utvecklare vilket avser både utmaningar från ett 

mänskligt- och ett tekniskt perspektiv (Edwards et al., 1997). 



 

 

 

 29 

 

 

Delar av de riktlinjer som Scott et al. (2003) beskriver för datorstött samarbete kan 

inte tillämpas på asynkrona CSCW-system då de avser synkront samarbete. Det med 

anledning av att de har en stark koppling till synkront samarbete via interaktionsbord 

och inte asynkront samarbete via gränssnitt. 

Av de nio riktlinjer som Scott et al. (2003) beskriver kan de fyra riktlinjerna nedan 

tillämpas för asynkrona, distribuerade system. 

1. Stöd för interaktion mellan flera parter. Den här riktlinjen är grundläggande 

för att datorstött samarbete ska kunna bedrivas och är därför också centralt för 

det här arbetet och Intercopy.net. 

2. Stöd för flexibilitet mellan aktiviteter. Generellt inom datorstött samarbete 

finns det ett behov av ökat stöd för flexibilitet vilket är en utmaning inom 

området (Ackerman, 2000). För att kunna stödja flexibilitet mellan aktiviteter 

är navigering direkt relaterat till handlingen vilket bidrar till riktlinjens 

relevans till Intercopy.net och till arbetet. 

3. Stöd för övergång mellan enskilt arbete och grupparbete. Det finns funktioner 

i Intercopy.net som är mer grupporienterade än andra men det finns ingen 

konkret uppdelning mellan individ- eller grupporienterade funktioner. Det gör 

att den här riktlinjen kan tillämpas på asynkrona, distribuerade system men 

inte i någon större utsträckning specifikt för Intercopy.net och är därför inte 

relevant i arbetet. 

4. Möjlighet för delad åtkomst till fysiska och digitala objekt. Med avseende på 

Intercopy.net finns det inga fysiska objekt i systemet som används utan 

digitala objekt. Alla dokument och handlingar är digitala objekt som 

distribueras mellan olika användare vilket bidrar till riktlinjens relevans i 

arbetet. 

De resterande riktlinjerna som Scott et al. (2003) beskriver avser synkront samarbete 

vilket därför inte kan tillämpas i det här arbetet. Vidare avser de även interaktion via 

interaktionsbord vilket är en interaktionsteknik som Intercopy.net inte använder sig 

utav vilket gör dem irrelevanta att studera vidare. 

Även Cockburn och Jones (1995) har studerat riktlinjer för datorstött samarbete och 

menar att nedanstående riktlinje är relevanta för asynkrona, distribuerade system. 

Extern integration. Det är en riktlinje som avser ett specifikt systems roll inom en 

kontext. Riktlinjen syftar till att minska beroendet av en specifik struktur och format 

eller av en specifik plattform och skapa bättre förutsättningar för att kunna 

implementera ett system i en specifik kontext. 

Cockburn och Jones (1996) menar att ett system ska vara tillgängligt för alla deltagare 

inom en grupp oavsett plattform som systemet används på och andra påverkande 

faktorer. Problemet avser dock den tekniska grunden för CSCW-system vilket inte är 

fokus i det här arbetet utan är relaterat till implementering av CSCW-system. 

Vidare beskriver även Baker et al.(2001, 2002) en riktlinje som kan tillämpas på 

asynkrona system: 
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Ge skydd. Med avseende på asynkrona system syftar riktlinjen till att skydda 

användarnas pågående arbeten. Här är medvetenhet en central aspekt av samarbete 

genom att alla användare är medvetna om varandra och varandras handlingar. Det 

minskar riskerna för att pågående arbeten inte störs eller förstörs och det är sådana 

situationer som användare ska skyddas ifrån.  

Även om riktlinjen är relevant för asynkrona system är den eventuellt mer relevant för 

system där användare exempelvis arbetar med rapporter eller liknande. Om en 

användare skriver på en rapport ska systemet exempelvis skydda dokumentet från att 

en kollega inte ska kunna förstöra det pågående arbetet. Med avseende på 

Intercopy.net ges viss skydd då alla användare inte kan komma åt och ta bort filer ur 

systemet efter eget tycke utan det finns restriktioner som projektledaren anger. Med 

avseende på medvetenhet är det också projektledaren som vet vilka användare som 

finns representerade i ett projekt samt vilka filer som distribueras mellan dem.  

Även Salvador et al. (1996) beskriver olika problem inom datorstött samarbete som är 

relaterade till medvetenhet. De kan i sin tur användas som riktlinjer för att stödja 

medvetenhet i den här typen av system. Riktlinjerna avser exempelvis stöd för att veta 

vilka mer som finns representerade i systemet, vem som gör vad, vem som har 

åtkomst till vilka objekt etcetera (se delavsnitt 2.1.2). Riktlinjerna är relaterade till de 

som Baker et al. (2001, 2002) beskriver och är centralt inom området. Vidare 

beskriver Baker et al. (2001, 2002) också följande riktlinje: 

Hantera övergångar mellan hårt och löst sammankopplat samarbete. Med 

sammankoppling avses i vilken grad användare arbetar tillsammans. Det avgörs 

utifrån omfattningen av det arbete som en person kan utföra innan det finns ett behov 

av kommunikation med en annan person. Heuristiken avser hantering av skiftet 

mellan det enskilda arbetet och samarbetet inom grupper. 

Med avseende på Intercopy.net görs det flesta i syfte om att på något sätt 

kommunicera med andra användare. Exempelvis vid upp- och nerladdning av filer, 

beställning av utskrifter, e-post etcetera. Det gör att det inte finns några direkta behov 

av att tydligt behöva skilja mellan dem för att enklare kunna hantera. Vidare beskriver 

Baker et al. (2001, 2002) även en riklinje som avser koordination. 

Stöd personer med koordination av deras handlingar. Koordination av våra 

handlingar är en viktig aspekt av samarbete för att undvika konflikter samt för att 

effektivt kunna slutföra våra uppgifter. Heuristiken avser att stödja vår egen förmåga 

att koordinera våra handlingar kunna kommunicera och samarbete med andra (Baker 

et al., 2001). Heuristiken är central för samarbete vilket även Poltrock och Grudin 

(1994) betonar och är relaterad till behovet av medvetenhet. Syftet är att minska 

risken för konflikter genom att ta hänsyn till varandra och varandras handlingar. 

Även om riktlinjerna ovan kan tillämpas på synkront samarbete likväl som på 

asynkront samarbete innebär det inte att samtliga riktlinjer är tillämpbara för alla typer 

av asynkrona system. CSCW-system skiljer sig och det kan finnas faktorer som bidrar 

till att de inte är tillämpbara på ett specifikt system, även om det är ett asynkront 

sådant. Analysen av riktlinjerna ovan ska därför tolkas som en typ av generalisering 

av vilka riktlinjer som generellt kan tillämpas på asynkrona, geografiskt distribuerade 

system. 
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Inom ett projekt kan det finnas användare med varierande kunskaper och erfarenheter 

vilket ger olika förutsättningar vid interaktion. Det bidrar till ett behov av att kunna 

tillämpa användbarhetsprinciper för att uppnå ökad användbarhet för en bredare 

målgrupp och samtidigt minimera risken för att ett socio-tekniskt glapp uppstår. Det 

är därför väsentligt att genomföra användbarhetsutvärderingar av systemet för att 

kunna identifiera användbarhetsproblem och därigenom minska risken för att ett 

socio-tekniskt glapp uppstår. 

3.5 Användbarhetsutvärdering 

För att kunna identifiera användbarhetsproblem är det väsentligt med utvärdering av 

system. Vidare kommer en formativ ansats tillämpas i arbetet som syftar till att 

identifiera användbarhetsproblem som måste åtgärdas i samband med utveckling av 

prototyper innan den slutgiltiga designen accepteras (Hartson, Andre & Williges, 

2001). Det avser utvärderingar som genomförs i samband med utveckling för att 

identifiera användbarhetsproblem och förbättra designen. Vidare associeras formativ 

utvärdering generellt med kvalitativ data (Scriven, 1967 i Hartson et al., 2001). 

Utvärdering av system avsett för datorstött samarbete är en utmaning i sig (Ackerman, 

2000; Baker et al., 2001; Benyon, Turner et al., 2005; Ereback & Höök, 1994; Grudin, 

1994b; Haynes, Purao & Skattebo, 2009; Ross, Ramage & Rogers, 1995). Det största 

problemet är att det är en komplex situation och det är svårt att simulera en grupp av 

användare som samarbetar menar Ereback och Höök (1994). Befintliga tekniker inom 

människa-datorinteraktion har ett stort fokus på handlingar i ett system medan 

användbarhet inom CSCW-system handlar om samarbete menar Baker et al. (2002). 

För utvärdering kan datainsamlingsteknikerna observation och fältstudier vara väldigt 

komplexa och svåra att tillämpa i utvecklingsprojekt av CSCW-system menar Baker 

et al. (2001). Det finns väl använda riktlinjer för utvärderingar av datoriserade system 

som exempelvis Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005) men de avser dock inga 

heuristiker för användbarheten hos grupprogram (Baker et al., 2001). 

För att utvärdera Intercopy.net kommer därför en modifierad variant av heuristisk 

utvärdering att genomföras som är anpassad till samarbete inom grupper (Baker et al., 

2001, 2002). Metoden baseras på Nielsens heuristiska utvärdering (Nielsen, 2005) 

men skiljer sig genom att även riktlinjer för datorstött samarbete har använts vid 

utvärdering. Med anledning av att många av de riktlinjer som existerar för datorstött 

samarbete avser sociala aspekter av samarbete är det viktigt att kunna utvärdera dem. 

Det är på den här punkten som exempelvis Nielsens heuristiker brister med avseende 

på datorstött samarbete då de avser enskilda användare (de Kock, van Biljon & 

Prestorius, 2009). Heuristikerna stödjer därmed inte sociala aspekter av samarbete och 

det finns därför ett behov av att även tillämpas riktlinjer för datorstött samarbete. 

Vidare kommer även en kognitiv genomgång att genomföras för att komplettera den 

heuristiska utvärderingen genom att istället tillämpa en uppgiftsbaserad ansats som är 

centralt för CSCW-system (Ereback & Höök, 1994; Perlman, 1989). 

3.5.1 Planering av heuristisk utvärdering 

Heuristisk utvärdering är en formativ utvärderingsmetod som syftar till att granska 

gränssnitt genom att systematiskt jämföra dem mot ett antal heuristiker (Baker et al., 
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2001; Benyon et al., 2005; Hollingsed & Novick, 2007). Den här typen av utvärdering 

genomförs i mindre grupper av användbarhetsexperter som granskar gränssnitt och 

gör allvarlighetsbedömningar av användbarhetsproblem som identifierats (Hollingsed 

& Novick, 2007). Heuristikerna syftar till att hjälpa utvärderarna att fokusera på 

aspekter av ett gränssnitt där det ofta finns problem vilket gör det enklare att 

identifiera dem (Baker et al., 2001). 

Även om de sociala aspekterna är grundläggande för samarbete är det ändå viktigt att 

alla användare kan navigera sig och hitta i ett gränssnitt för att de ska kunna 

samarbeta. Vidare överlappar Nielsens heuristiker med de som Baker et al. (2001, 

2002) beskriver. De visar likartad prestanda men identifierar olika typer av problem 

vilket gör att det inte räcker med enbart de heuristiker som Baker et al. (2001, 2002) 

beskriver med anledning av att de enbart avser sociala aspekter av samarbete och inte 

användbarheten i direkt relation till ett gränssnitt. Det finns därför ett behov att även 

använda Nielsens heuristiker i kombination med de ovanstående heuristikerna. Neale 

et al. (2004) menar att CSCW-system kan utvärderas och analyseras utifrån olika 

nivåer; individer, grupper, organisationer och industrier. Det betyder att de också kan 

utvärderas på individnivå vilket Nielsens heuristiker avser. Även Gutwin och 

Greenberg (1998) menar att synkrona grupprogram stödjer både individer samt 

grupper vilka avser olika perspektiv på interaktion. 

Resultaten från förstudien visar att användare upplever problem på individnivå och att 

det därmed finns ett behov av att öka den enskilda användarens förutsättningar för att 

kunna samarbeta. Det finns användbarhetsproblem hos Intercopy.net relaterat till 

gränssnittet vilket resulterar i att samarbetsförmågan påverkas negativt och påvisar 

även relevansen av Nielsens heuristiker. Nielsens tio heuristiker (Nielsen, 2005) som 

tillämpats i utvärderingen beskrivs i Bilaga 2. 

Efter att Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005) tillämpats kommer även delar av 

existerande riktlinjer för asynkrona, distribuerade system att tillämpas i utvärderingen 

(se delavsnitt 3.3). De syftar till att komplettera Nielsens heuristiker genom att täcka 

de mer sociala aspekterna av samarbete som exempelvis medvetenhet. Aspekter som 

medvetenhet, fokus, koordination, behörigheter och kommunikation är viktiga och 

måste beaktas i CSCW-system menar Ross et al. (1995). 

Av de riktlinjer som Scott et al. (2003) beskriver kommer riktlinjerna nedan tillämpas 

i den heuristiska utvärderingen. 

1. Stöd för interaktion mellan flera parter, riktlinjen avser att kunna ge stöd vid 

gruppaktiviteter för att bättre kunna stödja interaktionen mellan dem (Scott et 

al., 2003). Det här är egentligen en riktlinje som alla CSCW-system måste 

uppfylla på något sätt med anledning av den typen av systems huvudsakliga 

syfte. 

2. Stöd för flexibilitet mellan aktiviteter, avser att bättre kunna stödja ett flöde av 

aktiviteter som användare vill genomföra (Scott et al., 2003). Med avseende på 

Intercopy.net måste användare navigera i gränssnittet för att flexibilitet mellan 

aktiviteter. 

3. Möjlighet för delad åtkomst till fysiska och digitala objekt, är en riktlinje som 

syftar till att samtliga inom en grupp ska ha tillgång till objekt som kan 
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användas vid samarbete (Scott et al., 2003). Med avseende på Intercopy.net 

används endast digitala objekt vilka är centrala för systemet.  

Även en riktlinje som Baker et al. (2001, 2002) beskriver kan tillämpas på 

Intercopy.net: 

Stöd personer med koordination av deras handlingar. 

Koordination av våra handlingar är en viktig aspekt av samarbete för att undvika 

konflikter samt för att effektivt kunna slutföra våra uppgifter. Koordinering av andra 

användare och deras handlingar är relaterat till medvetenhet om dem och är därför 

centralt i det här arbetet. 

Slutligen kommer de problem som Salvador et al. (1996) beskriver inom datorstött 

samarbete användas som riktlinjer vid utvärderingen för att hantera samarbete 

relaterat till medvetenhet (se delavsnitt 2.3.1). 

3.5.2 Genomförande och resultat av heuristik utvärdering 

Intercopy.net har utvärderades på individnivå efter allvarlighetsgrad för att kunna 

kategorisera de identifierade problemen. Nielsens allvarlighetsgradering (Nielsen, 

2005) av användbarhetsproblem har därför tillämpas i utvärderingen: 

0 – Inget problem 

1 – Kosmetiskt problem 

2 – Mindre problem 

3 – Större problem 

4 – Katastrof 

Genomförandet av den heuristiska utvärderingen har gjorts genom att en utvärderare 

har studerat gränssnittet hos Intercopy.net efter Nielsens heuristiker ovan. Därefter har 

Nielsens allvarlighetsgradering använts för att bedöma allvarlighetsgraden av de 

identifierade användbarhetsproblemen. Det viktigt att poängtera är att utvärderingen 

har genomförts i webbläsaren Mozilla Firefox v.3.6.3 då skillnader mellan webbläsare 

Figur 4. Översiktsbild över gränssnittet hos den befintliga versionen av Intercopy.net. 
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som används kan existera. På föregående sida visas en bild (se Figur 4) över hur den 

befintliga versionen av Intercopy.net ser ut när en användare loggat in. Överst på 

sidan finns menyer för exempelvis, administratören, beställning av utskrifter, support 

etcetera. Raden under består av knappar för att ladda upp och ned filer, skapa 

genvägar, e-postfunktion, logga ut etcetera. På vänster sida finns alla tillgängliga 

mappar inom det aktuella projektet som den inloggade användaren har behörighet till. 

Mitt på sidan syns sedan de filer som finns i de valda mapparna. Över det här fönstret 

finns sedan olika flikar med funktioner att tillgå som exempelvis, papperskorg, 

filhantering, valda filer, meddelanden, sök, kontakt, etcetera.  

Den genomförda utvärderingen visar att det finns användbarhetsproblem i 

Intercopy.net av olika allvarlighetsgrad som är viktiga att beakta. 

Användbarhetsproblem har identifierats för samtliga av Nielsens heuristiker och även 

några med avseende på riktlinjer för datorstött samarbete. De problem som 

identifierats i den heuristiska genomgången sammanfattas i Tabell 3 nedan för att 

skapa en bättre översikt över problemområdet. För en mer detaljerad översikt över 

den befintliga versionen av Intercopy.net, se Bilaga 3. 

 

Tabell 3. Sammanfattning av identifierade användbarhetsproblem hos Concode i samband med den 

heuristiska utvärderingen. 

 

3 – Större problem 

Det finns flera olika menyer och menynivåer vilket kan upplevas rörigt. Det påverkar även 

användbarheten med avseende på flexibilitet mellan aktiviteter och flödet för att utföra en uppgift. 

Dokumentationen till Intercopy.net är begränsad vilket resulterar i många av de telefonsamtal som 

Concode får. 

 

2 – Mindre problem 

Systemet kan stundtals upplevas lite långsamt vilket påverkar den respons som användaren får vid 

genomförd handling. Viktigt att poängtera är att Intercopy.net är webbaserat och hastigheten på 

nätverksuppkoppling påverkar därmed interaktionen. 

När exempelvis flera filer ska laddas ner bockar användaren i önskade filer och trycker därefter på 

ladda ned-ikonen på den övre delen av sidan eller till vänster där mer information om vald fil visas. 

Om användaren väljer att trycka på ladda ned-ikonen till vänster laddas enbart den fil ned som valdes 

sist och användaren får ingen information om det (se Bilaga 3). 

Den övre knappen för ”ladda ned” ger användaren olika nedladdningsalternativ som exempelvis ladda 

ned filen komprimerad eller okomprimerad. De här alternativen ges inte om användaren trycker på 

ladda ned-knappen till vänster vilket användaren inte uppmärksammas om. 

Papperskorgen är specifik för aktuell mapp vilket betyder att den enbart innehåller de filer som tagits 

bort från den valda mappen. 

Systemet saknas stöd för kortkommandon vilket inte bidrar till ökad effektivitet för expertanvändare. 

Dock finns möjlighet till att skapa genvägar till mappar som till viss del kan effektivisera arbetet. 

Flikmenyn uppdateras inte när användare väljer ny mapp och ser därmed inte innehållet i den direkt 

vilket inte stämmer överens med vad användaren tänkt sig. 

Möjligheten till att sortera listade filer bör tydliggöras då det inte eventuellt inte uppmärksammas. 

Vid utloggning skickas användaren till www.concode.se och inte till inloggningssidan till 
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Intercopy.net. Om en projektledare är deltagare i flera projekt bidar det här till en omväg för att logga 

in i ett annat projekt. 

”Vanliga” användare som inte är exempelvis projektledare har inte tillgång till information om vilka 

andra användare som finns representerade i det specifika projektet. 

 

1 – Kosmetiskt problem 

Systemet verkar ge respons på de flesta ställen där användaren för muspekaren över exempelvis en 

ikon. Dock är responsen inkonsekvent då inte likadan respons ges överallt i systemet. På några ställen 

ges respons i form utav understrykning på andra ställen tydliggörs en knapp medan det på ett tredje 

ställe enbart kommer upp en förklaringstext till ikoner. 

Alla rutor intill de listade filerna bör placeras till höger om filnamn och beskrivningar om dem istället 

för till vänster för att läsordningen ska bli mer logisk. 

Där alla filer listas visas en kolumn för filversion och status vilket kan upplevas som överflödigt. Det 

är mindre viktig information som inte behöver synliggöras direkt. 

I filstrukturen där alla filer listas visas en kolumn för filtyp vilket kan upplevas som överflödigt få 

filtypen även visas i samband med filnamnet då filändelserna är inkluderade. 

För att markera respektive avmarkera alla filer inom en mapp finns två knappar vilket är överflödigt. 

De enskilda filerna har inte heller två olika knappar för respektive handling. 

Det finns ett fåtal felmeddelanden och hjälpinformation som att användare exempelvis först måste 

välja en fil för att personen i fråga ska kunna ladda ned en fil etcetera vilket oftast är tydligt. I vissa 

fall skulle de kunna framhävas lite mer för att bli tydligare. 

 

0 – Inget problem 

Systemet visar aktuell status för användaren genom att exempelvis aktuell mapp hela tiden markeras. 

I stort sett är terminologin bra i systemet då det använder väl etablerade termer som exempelvis 

”Papperskorg” och ”Ladda ned” som användare troligtvis förstår.  

Intercopy.net stödjer interaktion mellan flera parter och kan därför klassificeras som en typ av CSCW-

system. 

Delningen av åtkomst av digitala objekt med avseende på Intercopy.net stöds och är en grundläggande 

faktor i systemet. Graden av åtkomst i form av behörigheter för de olika användarna är dock något 

som projektledaren anger i en särskild del. 

 

Med avseende på andra centrala aspekter av datorstött samarbete som exempelvis 

koordination, samarbete, kommunikation samt medvetenhet stödjer Intercopy.net dem 

delvis. Användare kan samarbeta och kommunicera med varandra genom en intern e-

postfunktion vilket stödjer asynkront samarbete. Vidare visar både förstudien och 

resultaten från utvärderingarna att användare upplever problem med koordination 

vilket hämmar förutsättningarna för att kunna samarbeta. Vidare stöds medvetenhet 

endast i begränsad utsträckning genom att användare kan se vem som laddat upp en fil 

samt vem som har laddat ned en specifik fil. Dock brister det genom att användare 

inte är medvetna om vilka andra användare som finns representerade i det aktuella 

projektet samt vilka filer som delas med vem. Utvärderingen visar också att 

användare upplever navigationssvårigheter vilket är centralt för att ens kunna 

samarbeta via systemet. 
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För att komplettera den heuristiska utvärderingen i syfte om att göra en 

uppgiftsbaserad gränssnittsanalys kommer även en kognitiv genomgång att utföras. 

Det för att kunna identifiera nya användbarhetsproblem samt säkerställa redan 

identifierade användbarhetsproblem. 

3.5.3 Planering av kognitiv genomgång 

Kognitiv genomgång är en annan inspektionsmetod för utvärdering av gränssnitt som 

grundar sig i lärande genom utforskande (Hollingsed & Novick, 2007). Det innebär 

att en eller flera användbarhetsexperter utvärderar ett gränssnitt genom att studera de 

steg som en användare går igenom för att utföra en uppgift (Benyon et al., 2005). 

Utvärderarna agerar efter hur verkliga användare skulle agera i olika situationer och 

på så vis försöker identifiera användbarhetsproblem. Det bidrar till att fokus för 

utvärderingen skiljer sig från den heuristiska utvärderingen som istället fokuserar på 

helheten och inte på användarnas uppgifter. Metoden är därför relevant att använda i 

arbetet då uppgiftsanalys är centralt inom datorstött samarbete (Perlman, 1989). 

Kognitiv genomgång utgörs av två faser som är en förberedelsefas samt en analysfas 

(Hollingsed & Novick, 2007). Förberedelsefasen avser val av gränssnitt som ska 

utvärderas, systemets användargrupp samt den eller de uppgifter som ska genomföras 

i utvärderingen. Därefter i analysfasen ska fyra frågor besvaras för varje handling som 

en användare utför i den representativa uppgiften (Benyon et al., 2005). De fyra frågor 

som används i utvärderingen är: 

 Kommer användaren att uppnå önskad effekt? 

 Kommer användaren att upptäcka att en korrekt handling är möjlig? 

 Kommer användaren att associera korrekt handling med önskad effekt? 

 Får användaren feedback? 

Om någon av ovanstående frågor besvaras negativt vid en handling innebär det att ett 

användbarhetsproblem har identifierats. 

Ereback och Höök (1994) har studerat hur en CSCW-applikation kan utvärderas 

genom kognitiv genomgång som utvärderingsmetod. I studien jämfördes kognitiv 

genomgång med videoinspelningar som sedan observerads. Studien visar att båda 

utvärderingsmetoderna i stort sett var lika effektiva för att identifiera 

användbarhetsproblem relaterat till grupprogram (Ereback & Höök, 1994). Kognitiv 

genomgång kan tillämpas på CSCW-system men det innebär en del svårigheter 

mestadels med avseende på förberedelserna. De delar som berörs är främst valet av 

uppgift, användarbeskrivningar samt inledande mål (Ereback & Höök, 1994). Valet 

av uppgift kan antingen beröra en enskild användares uppgift eller en gruppuppgift. 

Som Ereback och Höök (1994) beskriver blir det allt mer komplext ju fler användare 

som samarbetar. Det påverkar även användarbeskrivningarna då det blir svårt att hålla 

reda på flera. Den sistnämnda delen som främst berörs är de inledande målen som 

varje användare har vid början av interaktionen. Målet kan förändras och påverkas av 

andra användare genom input från dem (Ereback & Höök, 1994). 

Ett system stödjer oftast många olika funktioner och för att kunna utvärdera ett helt 

system krävs också fler resurser. Med avseende på Intercopy.net kommer därför de 

mest centrala delarna av systemet att utvärderas. Den kognitiva genomgången 
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kommer utgå från de uppgifter som storkundsansvarig för Intercopy.net anser vara de 

vanligaste uppgifterna i systemet och är uppgifter som framkom genom informella 

samtal
2
. Det visar även några av de olika mål som användarna har vid interaktion och 

det finns därför ett behov av att användarna enkelt ska kunna uppnå dem. Förutom de 

valda uppgifterna finns även flera centrala handlingar men som avser den enskilda 

administrationsdelen. De uppgifterna är oftast projektledarens roll och kommer därför 

inte att vara centralt i det här arbetet med anledning av att andelen projektledare är 

betydligt färre än ”vanliga” användare. För att genomföra en kognitiv genomgång har 

två scenarier gjorts som avser de vanligaste uppgifterna som en användare utför i 

systemet. De täcker de mest centrala delarna av Intercopy.net och syftet med 

systemet. Scenarierna är därför representativa uppgifter som stämmer överens med 

verkliga uppgifter som utförs. Med anledning av att Intercopy.net har en bred 

målgrupp är det svårt att utvärdera alla möjliga kombinationer som utgör dem. Om de 

mindre datorkunniga klarar av en uppgift klarar troligtvis även de mer vana av samma 

uppgifter. I utvärderingen kommer därför främst noviser med medelmåttlig datorvana 

för sin ålder att beaktas i större utsträckning för att fokusera på en mer specifik 

målgrupp. Förstudien visade att den valda målgruppen kan uppleva svårigheter i 

systemet i större utsträckning än mer erfarna användare vilket bidrar till den valda 

målgruppen relevans. 

3.5.4 Genomförande och reslutat av kognitiv genomgång 

I den kognitiva genomgången har gränssnittet hos Intercopy.net utvärderats efter de 

representativa uppgifterna nedan. Uppgifterna är representativa för att i slutändan 

handlar de om upp- och nerladdning av dokument, oavsett yrkesgrupp vilket är 

grundläggande uppgifter i Intercopy.net. Uppgifterna beskrivs därför som exempel på 

scenarion men är generellt representativa även för andra yrkesgrupper. De 

representativa uppgifterna som ska utvärderas förutsätter att användaren redan loggat 

in i Intercopy.net. Viktigt att lyfta fram är att även den här utvärderingen har 

genomförts i webbläsaren Mozilla Firefox v.3.6.3. 

a) Du är en arkitekt i ett byggprojekt och ska ladda ned två ritningar över en 

byggnad som din kollega har laddat upp till Intercopy.net. Din uppgift är att 

identifiera filerna samt därefter ladda ned dem till din hårddisk. 

b) Vidare har du gjort några förändringar i ritningarna och vill därför ladda upp 

de nya versionerna till din kollega. Din uppgift är därför att ladda upp de nya 

versionerna till Intercopy.net. 

Det här är uppgifter som användare av Intercopy.net ofta har som mål vid interaktion 

och är därför viktiga att beakta. För att utvärderingen ska kunna genomföras måste en 

korrekt handlingssekvens för respektive uppgift finnas. De korrekta 

handlingssekvenserna för de både representativa uppgifterna som kommer att 

utvärderas finns nedan. 

                                                 

 

 
2
 Informella samtal fördes även vid andra tillfällen med storkundsansvarig för Intercopy.net. 
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Korrekt handlingssekvens för uppgift a: 

1. Välj specifik mapp i mappstrukturen på vänster sida. 

2. Bocka i rutan bredvid den specifika filen. 

3. Välj specifik mapp för den andra filen. 

4. Välj den andra specifika filen genom att markera den på samma sätt. 

5. Tryck på Ladda ned i övre delen av sidan. 

6. Välj valfri nedladdningsmetod för att ladda ned filerna. 

 

Korrekt handlingssekvens för uppgift b: 

1. Välj önskad målmapp genom mappstrukturen till vänster. 

2. Tryck på Ladda upp. 

3. Välj önskad uppladdningsmetod. 

Resultaten för uppgift a visar att användare troligtvis kommer uppnå önskad effekt för 

varje handling om handlingssekvensen ovan används. När en användare markerar en 

fil visas dock även en mindre ikon för nerladdning på vänster sida under 

mappstrukturen (se Bilaga 3 för detaljer). Problem uppstår dock när användare 

markerat flera filer och trycker på den mindre ikonen istället för den över. I det här 

fallet laddas enbart den fil som markerats sist ned vilket kan tendera till att önskad 

effekt inom uppnås. I övriga steg kommer användaren med stor sannolikhet upptäcka 

att en korrekt handling är möjlig och associera korrekt handling med önskad effekt. 

Dock finns det exempelvis flera nedladdningsmetoder för att ladda ned filer vilket kan 

förvirra främst nybörjare och äldre mindre datorvana som inte förstår innebörden av 

de olika alternativen. Användarens mål med interaktionen är att ladda ned dokument, 

hur det sker är mindre relevant så länge målet kan uppnås med enkelhet. Alternativen 

bör därför övervägas och istället enbart ha en enkel metod som fungerar för 

majoriteten. Vidare ges ständigt någon typ av respons på att en handling utförts. 

Med avseende på uppgift b visar resultaten att användare troligtvis kommer uppnå 

önskad effekt för de flesta handlingar. Det första steget avser att välja önskad 

målmapp för filen som ska ladda upp, dock finns det risk för att användaren i första 

steget kommer att klicka på ikonen ladda upp istället. Det bidrar dock inte i några 

större problem då systemet visar en notering om att en specifik mapp måste väljas 

först. Även i nästa steg kan användaren välja uppladdningsmetod vilket även det 

troligtvis kan krångla till det för mindre datorkunniga. 

De representativa uppgifterna är några av de mest grundläggande i systemet och är 

därför inte heller de svåraste. Dock finns det förbättringspotential även med avseende 

på de representativa uppgifterna och även fast användaren förr eller senare kan uppnå 

sitt mål med interaktionen betyder det inte att det är användbart. Med stor sannolikhet 

har inte heller alla användbarhetsproblem identifierats då det krävs fler resurser för att 

genomföra mer omfattande utvärderingar. Vidare kan problemet med medvetenhet 

exempelvis yttra sig genom att en användare vill ladda ner ett nytt dokument som 

laddats upp av en annan användare, i den befintliga versionen får användaren inte 
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någon indikation på att en ny fil laddats upp och är därför inte medveten om att en 

förändring skett samt vart det skett. Vidare kan användaren inte heller hitta 

dokumentet som laddats upp för att därefter ladda ner det om användaren inte kan 

navigera i informationsrymden. 

3.6 Prototyping 

För att tydligt kunna illustrera hur riktlinjer kan tillämpas för att öka användbarheten 

av CSCW-system kommer prototyping att användas. Prototyping är en av tolv 

nyckelprinciper inom användarcentrerad design och används för att visualisera och 

utvärdera idéer och designlösningar menar Gulliksen och Göransson (2002). Först 

kommer low-fidelity-prototyper att utvecklas följt av high-fidelity-prototyper. 

Prototyperna kommer att vara av horisontell karaktär vilket innebär att ingen 

funktionalitet kommer att illustreras genom dem. De prototyper som har utvecklats 

syftar till att ta hänsyn till de flesta av de användbarhetsproblem som identifierats med 

avseende på Intercopy.net. Prototyperna är tänkt att illustrera hur Intercopy.net kan 

vidareutvecklas i syfte om att förbättra användbarheten vid interaktion, både med 

avseende på den individuella nivån samt den mer grupporienterade nivån av 

användbarhet hos CSCW-system. 

Figur 5 nedan visar en av de första pappersskisserna på gränssnittet för att få en bild 

över hur grafiska element kan placeras. Under designarbetet har användbarhet varit 

centralt, både med avseende på den enskilda användaren genom navigering och för 

grupper av användare genom medvetenhet. Syftet har varit att stödja utvecklingen i de 

riklinjer som tillämpats och därigenom eliminera faktorer som påverkar graden av 

användbarhet negativt. Överst finns en huvudmeny med olika menyalternativ och 

nedanför själva huvudfönstret där den huvudsakliga interaktionen sker för att 

användaren enkelt ska kunna interagera med systemet. Det blir en tydlig avskärmning 

Figur 5. Utkast på en av de första skisserna på gränssnittet. 
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mellan huvudmenyn överst och ytan nedtill där filer distribueras. Till vänster finns en 

mappstruktur och till höger om den en filstruktur som i den befintliga versionen för att 

användarna ska känna igen sig. Upplägget av de stora grafiska elementen baseras på 

den befintliga versionen av systemet då den i grunden fungerar bra. Vidare finns ett 

fåtal knappar ovanför de listade filerna där användaren väljer vad han/hon vill göra 

med de valda filerna. Den här delen av gränssnittet har förenklats för att de enskilda 

användarna enklare ska kunna utföra sina uppgifter och kunna samarbeta vilket även 

förbättrar navigeringen (Cooper, Reimann & Cronin, 2007). Arbetsprocessen blir 

tydligare och det ökar förutsättningarna för att även nybörjare och äldre med mindre 

datorvana kan utföra sina uppgifter utan support. Istället för att ha olika menyer och 

flikar finns en huvudmeny överst på sidan samt en ett fåtal knappar för att välja vad 

som ska göras med de valda filerna. 

Figur 6 nedan illustrerar en high-fidelity-prototyp som vidareutvecklats från 

papperskissen ovan (se Bilaga 4 för mer detaljer). Prototypen illustrerar hur grafiska 

element kan placeras i gränssnittet för att förenkla navigering och förståelse av 

systemet (Cooper et al., 2007) vilket intervjuerna och utvärderingarna visar är ett 

problem idag. Huvudmenyn högst upp har behållits men har förenklats ytterligare 

genom att knappar för exempelvis ladda ner och ladda upp har tagits bort för att 

tydliggöra systemets funktionalitet. Mapp- och filstrukturen i huvudfönstret har även 

den behållits från tidigare version för att användarna ska känna igen sig i systemet. 

Dock har ytterligare ett fönster tillkommit under filstrukturen som avser de filer som 

valts. Det med anledning av att användaren hela tiden ska vara medveten om vilka 

filer som berörs. Till höger om den finns de funktioner som avser de valda filerna 

vilket bildar en tydlig koppling mellan vilka filer som berörs istället för att behöva 

använda olika flikmenyer och hierarkier vilket ofta resulterar i att användarna 

navigerar fel (Cooper et al., 2007). Här yttrar sig riktlinjen som Scott et al. (2003) 

beskriver om stöd för flexibilitet mellan aktiviteter då det blir en tydlig distinktion 

mellan möjliga handlingar. Idag finns det två knappar för att ladda ned filer vilket är 

Figur 6. En high-fidelity-prototyp på gränssnittet. 
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överflödigt och i prototypen finns därför bara en för att öka förutsättningarna för att 

användaren uppnår sitt mål med interaktionen. Det är de här grundläggande 

handlingarna som idag upplevs som krångligt och de har därför gjorts enklare och 

tydligare för att öka förutsättningarna för att kunna samarbeta. Vidare har användaren 

även möjlighet att se vilka andra användare som finns representerade i systemet 

genom en av de flikarna som tillkommit ovanför mappstrukturen. Den första fliken 

avser själva mappstrukturen, den andra vilka andra deltagare som finns representerade 

och den sista fliken avser övergripande information om det valda projektet. 

Användaren har möjlighet att se vilka andra användare som finns representerade i 

projektet vilket avser aspekter av medvetenhet vilket är en aspekt som Salvador et al. 

(1996) beskriver. Vidare kan användaren direkt se om nya filer tillkommit genom att 

systemet visar i vilken mapp de tillkommit samt antalet intill berörd mapp i 

mappstrukturen, om två filer tillkommit i mappen ”Beskrivning El” så visas ”(2)” i 

grönt intill mappens namn för att ge indikation på förändringen. Även det är relaterat 

till medvetenhet om vilka förändringar som skett i systemet vilket gör att användarna 

är mer medvetna om det pågående arbetet och upplever mer kontroll (Salvador et al., 

1996). Här yttrar sig riklinjen stöd personer med koordination av deras handlingar 

som Baker et al (2001, 2002) beskriver genom att den inloggade användaren tydligt 

kan se dokument som laddats upp i systemet av andra användare. 

Som beskrivs ovan har många av de problem som identifierats under intervjuerna och 

i utvärderingarna åtgärdats i prototyperna för att uppnå en högre grad av 

användbarhet, både med avseende på individen som för grupper. Fokus har varit att 

förenkla arbetsflödet och därmed öka förutsättningarna för att användarna förstår hur 

systemet fungerar. I den befintliga versionen upplevs exempelvis menyerna röriga och 

har därför förenklats i prototyperna för att användarna enklare ska kunna navigera i 

systemet. Vidare stödjer prototyperna centrala aspekter för samarbete i större 

utsträckning genom exempelvis medvetenhet om vilka andra användare som finns 

representerade i systemet, vilka nya dokument som laddats upp och vart de har laddats 

upp. Vidare är navigering en grundläggande aspekt för att användare ens ska kunna 

samarbeta via ett system och de problem som åtgärdats ökar därmed förutsättningarna 

för att faktiskt kunna samarbeta via systemet. 

3.6.1 Respons på prototyper 

De framtagna prototyperna har visats för fyra anställda hos Concode i samband med 

ett informellt samtal under drygt 40 minuter i syfte om att återkoppla arbetet och få 

respons. De visades upp för ägaren av företaget, marknadschefen, storkundsansvarig 

för Concode och även en annan storkundsansvarig för två andra av deras produkter. 

Givet tidsramen har inga formella utvärderingar hunnit göras, dock visar 

återkopplingen med Concode att det finns ett värde i resultatet. De var nöjda med de 

framtagna prototyperna och såg förbättringspotential hos den befintliga versionen av 

systemet. Prototypernas utformning upplevdes enklare och tydligare vilket 

användarna skulle uppskatta. De ansåg att det var bra att grundstrukturen med listor 

av mappar och filer finns kvar samtigit som det är enklare att se vilka filer som valts 

och därefter välja vad de ska användas till. Även funktionen som möjliggör att 

användarna kan se vilka andra användare som ingår i ett projekt uppskattades och 

prototyperna illustrerade tydligt hur systemet skulle kunna se ut menade de. 
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4 Sammanfattning 

Resultat från både förstudien och användbarhetsutvärderingarna visar att det finns 

användbarhetsproblem hos Intercopy.net som påvisar problem vid interaktion. 

Förstudien visar att de problem som användare upplever avser individnivån av 

Intercopy.net och är relaterade till gränssnittet. Det är aspekter som även 

identifierades under utvärderingarna. Vidare finns faktorer i anknytning till sociala 

aspekter av samarbete som enbart identifierats genom en analys av de riklinjer som 

tillämpats för datorstött samarbete. Det är främst bristen på stöd för medvetenhet om 

andra användare och deras handlingar som inte stöds vilket är en central aspekt för 

samarbete och är därför något som även bör stödjas vid datorstött samarbete. Det visar 

att det finns ett behov av att tillämpa den här typen av riktlinjer för att kunna utveckla 

användbara CSCW-system ur ett socialt perspektiv relaterat till samarbete. Ett 

problem som kan bidra till att många användare kan uppleva systemet som rörigt är 

att det ofta finns flera olika vägar till att utföra en uppgift. Det kan ofta vara 

fördelaktigt men dessvärre även bidra till att systemet känns rörigare och resulterar 

ofta i navigationssvårigheter vilket hindrar användare från att kunna samarbeta via 

systemet. Även fliknavigeringen brister ur användbarhetssynpunkt både förstudien 

och utvärderingarna visar. Arbetet visar därför att Intercopy.net har 

förbättringspotential med avseende på användbarhet, både vad gäller problem relaterat 

till gränssnittet och till sociala aspekter vilket illustreras av de prototyper som 

utvecklats. De problem som identifierats som är relaterade till individnivån är 

grundläggande för att användare ska kunna samarbeta och därför måste användningen 

fungera även på den här nivån. Vidare måste dock även sociala aspekter som 

medvetenhet stödjas vid samarbetet för att de ska upplevas som effektivt menar Baker 

et al. (2001, 2002). 

4.1 Slutsatser 

Syftet med arbetet har varit att studera befintliga riktlinjer för datorstött samarbete 

relaterat till asynkrona, geografiskt distribuerade system och det socio-tekniska 

glappet. För att vägleda arbetet har nedanstående frågeställning varit i fokus: 

I vilket utsträckning är befintliga riktlinjer för datorstött samarbete tillämpbara för 

asynkrona, geografiskt distribuerade system i syfte om att minska det socio-tekniska 

glappet? 

Den genomförda studien visar att det finns befintliga riktlinjer för datorstött 

samarbete men att majoriteten avser synkront samarbete och är därför svåra att 

tillämpa på asynkrona, distribuerade system. Det finns dock ett fåtal som även kan 

tillämpas på den specifika typen av CSCW-system men riklinjerna är svåra att 

tillämpa och några av dem är väldigt generella. Riktlinjerna kan både användas i 

samband med utvecklingen av CSCW-system samt vid utvärdering av dem. 

Riktlinjerna är dock inte lika konkreta som exempelvis Nielsens (2005) heuristiker 

som är direkt relaterade till ett gränssnitt. Med avseende på det socio-tekniska glappet 

visar studien att glappet kan minskas genom att tillämpa riktlinjer som är relaterade 

till aspekter som påvisar ett glapp, det avser främst aspekter av medvetenhet som är 

centralt vid samarbete. Som praktiskt fall har Intercopy.net studerats och 
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undersökningen visar att riktlinjer avsedda för datorstött samarbete till viss del även 

kan tillämpas på asynkrona, geografiskt distribuerade system för att minska det socio-

tekniska glappet. Riktlinjer har tillämpats både vid utvärdering av Intercopy.net för att 

kunna identifiera vilka som stöds men även vid utveckling av prototyperna för att 

stödja dem och därmed minska det socio-tekniska glappet.  

Det vetenskapliga bidraget för arbetet är en analys av befintliga riktlinjer för datorstött 

samarbete för att studera hur tillämpbara de är för en specifik typ a CSCW-system. 

Vidare visar resultaten att riktlinjer för enskilda användare och grupper med fördel 

kan kombineras vid utveckling och utvärdering av asynkrona, distribuerade system. 

För att kunna minska det socio-tekniska glappet för den här specifika typen av system 

för datorstött samarbete är det centralt att studera dem både på individ- och gruppnivå. 

Asynkront samarbete utgörs till stor del av självständigt arbete där enskilda användare 

ofta inte arbetar i realtid vilket skapar ett behov av att även studera den enskilda 

användaren för att öka förutsättningarna för att han/hon faktiskt ska kunna samarbeta. 
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5 Diskussion 

Det verkar finnas två sidor av användbarhet hos CSCW-system, en som avser 

användbarhet i syfte om att stödja sociala aspekter vid samarbete som medvetenhet 

samt en för användbarhet med avseende på gränssnitt och aspekter som navigering. 

Det förstnämnda avser ett behov av att stödja grundläggande aspekter vid datorstött 

samarbete. Den här aspekten av användbarhet är dock inte direkt relaterat till 

interaktion via ett gränssnitt utan till vilka aspekter som bör stödjas i ett system. 

Användbarheten hos ett gränssnitt är därför mer konkret och är fortfarande centralt för 

att en grupp användare ska kunna samarbeta via ett system. Det bidrar till ett behov av 

att studera datorstött samarbete genom att komplettera exempelvis 

utvärderingsmetoder för enskilda användare som för grupper. De kompletterar 

varandra genom att metoder för enskilt arbete inte avser sociala aspekter av samarbete 

och tvärt om och kan därmed minska det socio-tekniska glappet. Med avseende på 

Intercopy.net påvisade förstudien exempelvis flera användbarhetsproblem relaterade 

till gränssnittet, det kan dock bero på att det är lättare att relatera till. För att åtgärda 

dem är inte riktlinjer för datorstött samarbete de mest lämpade utan istället Nielsens 

heuristiker (Nielsen, 2005). För att däremot ta hänsyn till mer sociala aspekter som 

medvetenhet som är centralt för datorstött samarbete lämpar sig Nielsens heuristiker 

mindre bra.  

Riktlinjerna avser olika problemområden som båda är viktiga att beakta för att uppnå 

ökad användbarhet. Baker et al. (2001, 2002) menar att riktlinjer för enskild 

användare som exempelvis Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005) avser aspekter som 

inte är komponenter som utgör effektivt samarbete i grupprogram. Det finns därför en 

åtskillnad mellan viktiga aspekter av användbarhet. För att studera datorstött 

samarbete på gruppnivå är därför Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005) inte tillräckligt 

då de inte avser aspekter som är viktiga vid samarbete som exempelvis medvetenhet. 

Tvärtom om är inte heller riktlinjer för datorstött samarbete tillräckligt att beakta för 

att studera CSCW-system på individnivå för att öka förutsättningarna för varje enskild 

användare att kunna samarbeta. Nielsens heuristiker (Nielsen, 2005) är därför än mer 

relevanta för asynkrona system med avseende på individnivån. I den här typen av 

system finns ett större krav på att den enskilda användaren måste kunna interagera på 

egenhand via ett system än vid exempelvis synkront samarbete via interaktionsbord 

där andra användare finns tillgängliga. De båda typerna av riktlinjer kan därför med 

fördel kombineras vid utveckling och utvärdering av system för datorstött samarbete. 

Riklinjer specifikt avsedda för gruppnivå innefattar sociala aspekter av samarbete som 

exempelvis medvetenhet och talar om vad ett system ska stödja. De kan dock ofta 

vara svåra att tillämpa vilket resulterar i ett behov av mer konkreta riktlinjer relaterat 

till ett gränssnitt som talar som hur systemet ska stödja dem, exempelvis hur 

medvetenhet ska stödjas och hur en användare kan ta del av informationen för att på 

så vis minska det socio-tekniska glappet. Det är via ett gränssnitt som varje enskild 

användare interagerar de olika nivåerna på riktlinjer kompletterar varandra och ökar 

användbarheten både med avseende på den enskilda individen som samarbete i grupp. 

Vidare verkar de flesta studier som gjorts avse synkront samarbete (Edwards et al., 

1997) där det finns ett större fokus på sociala aspekter av samarbete. Synkrona system 
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skiljer sig från asynkrona system och samarbetet är tydligare vilket gör det svårt att 

tillämpa riktlinjerna på asynkrona system. Edwards et al. (1997) menar att asynkront 

samarbete karaktäriseras av graden självständighet som varje medarbetare har mellan 

dem. Det finns därför inget behov av att stämma av ändringar i realtid vilket gör att 

alla användare arbetar själständigt men att det finns inslag av samarbete. En skillnad 

mellan systemtyperna avser implementering där synkrona system är mer komplexa 

(Weyns & Holvoet, 2003). Skillnaderna mellan system för enskilda användare och för 

synkrona system är större än mellan synkrona och asynkrona vilket kan vara 

anledningen till att de flesta studier verkar avser synkront samarbete. Ereback och 

Höök (1994) menar att ju fler användare och ju mer synkront ett system är, desto 

svårare är det att utvärdera systemet med kognitiv genomgång. Egentligen avser det 

de flesta typer av utvärderingar av CSCW-system då komplexiteten ökar vilket 

troligtvis även är en anledning till att fler studier verkar ha gjorts på synkrona system. 

Vidare påvisar arbetet att det är svårt att utvärdera CSCW-system ur ett 

grupperspektiv med avseende på sociala aspekter, något som påvisats även tidigare 

(Ackerman, 2000; Baker et al. 2001, 2002; Benyon et al., 2005; Ereback & Höök, 

1994; Greenberg & Gutwin, 2001; Grudin, 1994b; Haynes et al. 2009). Viktigt att 

lyfta fram är att utvärderingarna enbart har genomförts av en utvärderare medan 

Hollingsed och Novick (2007) förespråkar en mindre grupp av användbarhetsexperter 

som utvärderar. Det kan därför påverkat resultaten från utvärderingsmetoderna genom 

att färre användbarhetsproblem identifierats än vad som existerar, även på grund utav 

tidsbegränsningen. Vidare har inte prototyperna användbarhetsutvärderats och det 

finns troligtvis användbarhetsproblem men många av de problem som existerar i den 

befintliga versionen har åtgärdats. Studiens trovärdighet anses dock vara trovärdig då 

data som samlats in hela tiden varit input till nästkommande steg i processen och 

datan är därför spårbar vilket ses som en styrka. Vidare hade fler intervjuer kunnat 

göras för att visa på hög validitet men har begränsats efter arbetets ramar. De 

användbarhetsproblem som identifierats är specifika för Intercopy.net men de 

riktlinjer som använts kan även tillämpas på andra typer a asynkrona, geografiskt 

distribuerade system i syfte om att minska det socio-tekniska glappet. För 

användbarhetsutvärdering hade observation varit ett alternativ för att studera hur 

användare interagerar och utför uppgifter i systemet. Observationer kan dock vara 

väldigt komplexa och svåra att tillämpa i utvecklingsprojekt menar Baker et al. (2001) 

vilket gör det svårt att studera samarbetet mellan användare. Det kan också svårt att 

observera samarbetet på gruppnivå av asynkrona, distribuerade system då det inte 

finns krav på samarbete i realtid och via samma plats. Vidare kan också vara svårt att 

sätta det i sammanhanget av hur tillämpbara befintliga riktlinjer är för datorstött 

samarbete. 

Sammanfattningsvis visar studien att många av de befintliga riktlinjerna för datorstött 

samarbete är tillämpbara även för asynkrona, geografiskt distribuerade system i syfte 

om att minska det socio-tekniska glappet. Många av de existerade riktlinjerna som 

finns är direkt relaterade till aspekter som är viktiga vid samarbete som exempelvis 

medvetenhet och genom att tillämpa dem vid utvärdering och utveckling kan glappet 

minskas. Det finns dock ett behov av att utveckla nya riktlinjer och konkretisera 

befintliga i syfte om att ge ökat stöd vid datorstött samarbete. 
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5.1 Framtida arbete 

Vidare studier kan göras med avseende på att utveckla riktlinjer främst för asynkrona, 

geografiskt distribuerade system. Relaterat till utmaningar inom datorstött samarbete 

är flexibilitet en aspekt som är problematisk inom området där det finns ett behov av 

ökat stöd. Utvärdering är ett annat omfattande problem där samarbete kommer 

troligtvis kommer förbli komplext men om fler riktlinjer kan utvecklas för att stödja 

utvecklingen kan de också förbättras. Det finns även ett behov av att konkretisera 

befintliga riktlinjer för datorstött samarbete med anledning att många är av generell 

karaktär vilket gör dem svåra att tillämpa rent praktiskt. System för datorstött 

samarbete är ofta komplexa system där det finns ett stort behov av att öka 

användbarheten, inte minst med avseende på sociala aspekter av samarbete. Vid 

interaktion ansikte-mot-ansikte vet vi exempelvis vilka andra deltagare som finns 

representerade men vid interaktion via datoriserade system är det svårare att hantera. 

Det är information som vi tar för givet som en grundläggande aspekt men som ofta är 

svåra att implementera rent tekniskt i system. För att kunna utveckla mer användbara 

asynkrona, geografiskt distribuerade system finns det därför ett behov av att studera 

vilka aspekter som är viktiga att beakta vid interaktion ansikte-mot-ansikte och sedan 

sätta dem i sammanhanget av datoriserade system. Hela vårt samhälle grundar sig i 

olika typer av samarbeten och det är en aspekt som bör förbättras i all avseenden 

gällande datoriserade system för att bättre stödja våra handlingar. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

1. Hur datorvan anser du dig vara? (mindre bra, medel, bra) 

2. Hur ofta använder du Intercopy.net? 

3. Vad är dina huvudsakliga uppgifter i systemet/i vilket syfte? 

4. Hur upplever du systemet som helhet? (något som är speciellt bra/dåligt) 

5. Hur lätt var det att komma igång? (lätt, medel, svårt) 

6. Nämn två stora fördelar med Intercopy.net 

7. Nämn två stora nackdelar med Intercopy.net 

8. När du ska använda systemet, vad är det viktigaste för dig? Exempelvis: 

 Igenkänning 

 Snabbhet 

 Förståelse för hur man gör 

 Enkelhet 

 Navigering 

 Annat… 

9. Vad anser du skulle vara det viktigaste att ha kvar i systemet vid en eventuell 

uppdatering? 
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Bilaga 2 – Nielsens tio heuristiker 
(Nielsen, 2005) 

1. Synlighet av systemstatus. Systemet bör alltid informera användare om vad 

som sker genom respons inom resonabel tid. 

2. Sammanföra systemet med den verkliga världen. Systemet bör tala 

användarens språk och använda samma terminologi. Samma koncept ska 

användas som används vid kommunikation mellan användare i verkligheten, 

utanför systemet. Information upplevs både naturligare och mer logiskt om det 

finns likheter i systemet. 

3. Användarkontroll och frihet. Användare väljer ofta funktioner av misstag och 

systemet och i de fallen stödja att användaren kan ångra sig. Användaren ska 

kunna stega bakåt och framåt i en process utan att behöva gå igenom flertalet 

dialogrutor för att kunna återgå från ett oönskat tillstånd. 

4. Konsistens och standard. Användare ska inte behöva fundera över om olika 

ord, situationer eller handlingar avser samma sak. Systemet ska vara 

konsistent och följa samma standarder genom hela systemet. 

5. Förhindra fel. Vad som är bättre än bra felmeddelanden är att förhindra att fel 

till en början uppstår. Eliminera antingen felbenägenheten eller leta efter dem 

och låt användaren konfirmera en handling innan den utförs. 

6. Igenkänning snarare än återerinring. Minimera användarnas 

minnesbelastning genom att synliggöra objekt, handlingar och olika 

valmöjligheter. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en 

del av systemet till en annan. Instruktioner för användning av systemet ska 

vara synligt eller återhämtbart där det behövs. 

7. Flexibilitet och effektivt användande. Ofta finns tillvägagångssätt som är 

osynliga för noviser men som snabbar upp interaktionen för expertanvändare. 

Systemet ska kunna tillgodose både oerfarna och erfarna användare. Systemet 

ska underlätta för ofta förekommande uppgifter, exempelvis genom 

kortkommandon. 

8. Estetisk och minimal design. Dialogrutor bör inte innehålla information som är 

irrelevant eller som sällan behövs. Fokus ska finnas på information som är 

relevant för den specifika situationen och det är det som användaren ska 

uppmärksamma. 

9. Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel. 

Felmeddelanden ska vara tydliga och inte vara skrivna i koder. Innebörden av 

det exakta felet ska framgå och även lösningsförslag. 

10. Hjälp och dokumentation. Det är bättre att ett system ska kunna användas utan 

dokumentation men det krävs ändå att det finns hjälp och dokumentation att 

tillgå. Sådan information ska vara enkelt att hitta i, fokusera på användares 

uppgifter, lista konkreta steg som måste genomföras samt bör inte vara för 

omfattande. 
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Bilaga 3 – Befintlig version av Intercopy.net 

 

Figur 7. Bild över gränssnittet hos Intercopy.net med fler detaljer 

(se markering för båda nerladdnings-knapparna). 
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Bilaga 4 – High-fidelety-prototyper 

 

Figur 8. En high-fidelity-prototyp på gränssnittet. 

Figur 9. En high-fidelity-prototyp på gränssnittet där en fil markerats och förhandsgranskning visas (se 

röda markeringar). 
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Figur 10. En high-fidelity-prototyp på gränssnittet där användaren valt att se vilka andra användare 

som finns representerade i projektet (se röd markering). 


