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Abstrakt 
 
Distansarbete blir allt vanligare vilket innebär att kommunikation och 
samarbete sker via samverkande system som förmedlas via datorn. Inom 
området cscw (computer-cooperative work) bedrivs forskning som berör 
kommunikation och samarbete samt forskning kring förståelse för hur 
människor arbetar i grupper och engagerar sig i gruppaktiviteter. Även 
samhällsvetenskap, psykologi, systemvetenskap och människa-
datorinteraktion är en del av cscw. Studien i denna rapport ämnade därför 
undersöka hur kommunikation och samarbete i onlinebaserade 
prototypverktyg kan underlättas. Studien har genom ett kvantitativt 
angreppssätt använt och applicerat existerande teorier inom ämnet för cscw. 
Genom resultatet från en enkätundersökning skapades en anpassad 
kontextmatris och samarbetsmekanismer som låg till grund för kommande 
utvärderingar. Kontextmatrisen innehåller sammanhang för inom vilka 
samarbete sker. Den är uppdelad i två dimensioner som består av tid och 
rum. Dessa delas sedan upp i olika plats, samma plats, asynkron och 
synkron kommunikation. Samarbetsmekanismerna består av handlingar 
inom ett samarbetsprojekt som gruppmedlemmarna måste genomföra för att 
utföra och sammanställa en uppgift.  Genom ett kvalitativt angreppssätt 
utifrån scenariospecifikationer och aktivitetsdiagram skapades och 
genomfördes fyra utvärderingar mot tre olika onlinebaserade 
prototypverktyg. Studien visar tydligt på funktionalitet och behov som 
underlättar samarbete och kommunikation inom onlinebaserade 
prototypverktyget. Från den empiriska undersökningen framställdes en 
kontextmatris, anpassade samarbetsmekanismer samt behov och 
funktionskrav. Dessa resultat är av betydelse vid utvecklande och 
analysering av onlinebaserade prototypverktyg i förhållande till samarbete 
och kommunikation.   Funktionalitet som är av betydelse är att verktyget 
ska tillgodose användaren med rätt sorts kommunikation, tillgodose 
funktionalitet som gör det möjligt att se vilka inom gruppen som befinner 
sig i verktyget, dess arbetsyta och vad varje gruppmedlemmarna arbetar 
med. Vidare är det också av stor vikt att kunna dela med sig av material till 
andra som har producerats inom verktyget men också ha möjlighet att dela 
och lagra material i verktyget som producerats i andra programvaror.  
 
 
Nyckelord: Samarbete; Kommunikation; Onlinebaserade prototypverktyg; 
Användbarhet; Utvärderingar; Interaktionsdesign 



   
 

   
 

Förord 
 
Under vårterminens tio sista veckor har jag fördjupat mig inom området för 
cscw och tillhörande teorier. Jag har undersökt hur man på bästa sätt kan 
underlätta kommunikation och samarbete i onlinebaserade prototypverktyg. 
Det har varit en lärorik period där jag har inhämtat och skaffat kunskap 
kring generella principer som är ämnade att förenkla samarbete och 
kommunikation i samverkande systemet. Jag har också fått anpassad 
kunskap kring funktionalitet och behov som underlättar samarbete och 
kommunikation i onlinebaserade prototypverktyg. Jag vill tacka min 
handledare Patrik Brandt som har gett mig stöd och hjälp med att generera 
och diskutera idéer genom hela arbetet. Jag vill också tacka de respondenter 
som tog sig tid till att ställa upp i undersökningen. Jag vill även tacka de 
personer som jag har varit i kontakt med under arbetets gång som har gett 
mig både feedback, hjälp och vägledning.  
 
 
Rasmus Dahl-Örn  
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1 Introduktion  
Redan under 70-talet påbörjades undersökningar om hur människor arbetar i 
grupper och organisationer samt hur tekniken påverkar detta samarbete. 
Tekniskt kunniga personer försökte därför lära sig mer om gruppaktiviteter 
och vilka som kunde belysa och bidra till mer kunskap inom området. De 
inhämtade därför kunskap från ekonomer, socialpsykologer, antropologer, 
organisations teoretiker och lärare för att förstå teknikens påverkan på 
gruppaktiviteter (Grudin, 94). 
 
Idag blir distansarbete allt vanligare vilket innebär att kommunikation och 
samarbete sker via verktyg som möjliggör samarbete och kommunikation 
som förmedlas via datorn. Enligt Studera (2013) studerar 20 % av alla 
studenter på distans, vilket innebär att ca 90 000 bedriver sina studier från 
hemmet. Många studenter och yrkesutövare som genomför samarbetsprojekt 
använder internet för att utbyta filer och integrera. Applikationer och verktyg 
som möjliggör detta samarbete är bland annat videokonferens system, 
samarbetstillämpningar, e-mail, elektroniska mötesrum eller system för 
gruppstöd. Dessa är för många idag områden och tekniska hjälpmedel som 
dagligen används för att möjliggöra samarbete på distans i arbete eller skola. 
Samarbete är när man som grupp åstadkommer något gemensamt. Framgång 
för samarbete sägs vara uppnått när man har åstadkommit något i en grupp 
som inte kan åstadkommas genom en enskild individ.  Termen samverkande 
system används för att beskriva de datasystem som stöder kommunikation på 
distans mellan personer. Det blir därför allt vanligare att man pratar om 
computer-supported collaborative design eller den alltmer utbredda och 
vanligare termen, computer-supported cooperative work (Kvan, 2000; 
Grudin, 94). 
 
Computer-supported cooperative work eller cscw är området inom vilket man 
bedriver forskning och samverkande system är en förläning av denna 
forskning. Idag finns det många system och verktyg som möjliggör samarbete 
och kommunikation för personer som arbetar på distans. Utbudet av att kunna 
dela filer och kommunicera är enormt. Några av de verktyg som möjliggör 
och tillhandahåller dessa tjänster är bland annat dropbox, connect, skype och 
googledocs. Inom genren för design och framställning av prototyper finns det 
många verktyg att använda som Uxpin, Axure, Mockingbird och Easel.   

1.1 Syfte och frågeställning 
Det finns många teorier inom området för cscw och hur dessa kan appliceras 
rent generellt på samverkande system. Det intressanta är att se hur dessa 
teorier kan appliceras och anpassas för att designa, utveckla och utvärdera 
onlinebaserade prototypverktyg. Då det saknas kunskap och forskning inom 
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området för cscw och onlinebaserade prototypverktyg finns det stor nytta i att 
ta fram riktlinjer i form av funktionalitet och behov som ska stödjas i 
verktygen. Förhoppningsvis kommer arbetet ge ny och anpassad kunskap när 
det gäller att designa, utveckla och utvärdera dessa verktyg i framtida projekt. 
Behovet av att göra detta är också att kunna förbättra och förenkla samarbete 
och kommunikation mellan personer som arbetar på distans samt att kunna 
involvera och förmedla designbeslut till andra via verktygen. 
 
Arbetet har skett i samarbete med ett av företagen bakom verktygen som har 
utvärderats. Verktyget är inriktat för framtagande av low-fidelity prototyper 
inom gränssnittsutveckling för webb, surfplattor och mobiler. Verktyget 
fungerar också som ett distansverktyg då det gör det möjligt för personer som 
befinner sig på olika platser att arbeta tillsammans genom samverkande och 
kommunikativa miljöer. Undersökningen är inriktad mot de samverkande och 
kommunikativa delarna av verktygen som utvärderades. Det vill säga hur väl 
det möjliggör samarbete och kommunikation. Genom att kartlägga och 
utvärdera funktionalitet ämnar jag undersöka hur kommunikation och 
samarbete kan underlättas i onlinebaserade prototypverktyg. Min 
forskningsfråga lyder enligt följande: 
 

• Hur kan kommunikation och samarbete underlättas i onlinebaserade 
prototypverktyg? 

 
Med utgångspunkt från redan existerande teorier kommer dessa att utforskas 
vidare och tillämpas i en enkätundersökning. Enkätundersökningen genererar 
en egen framtagen kontextmatris och anpassade samarbetsmekanismer. Den 
framtagna kontextmatrisen och samarbetsmekanismerna kommer i sin tur att 
ligga till grund för kommande utvärderingar. Gruppbaserad genomgång som 
är anpassad för området cscw kommer att användas för att genomföra fyra 
utvärderingar mot tre olika onlinebaserade prototypverktyg. Resultatet 
kommer att presenteras i en kontextmatris, anpassade samarbetsmekanismer 
samt behov och funktionskrav. Figur 1 visar på arbetsprocessen. 

 

 

Figur 1. Schematisk bild över arbetsprocessen 
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2 Teori 
Detta avsnitt presenterar den teoretiska bakgrund som ligger till grund för 
arbetet. Den teoretiska bakgrunden ger övergripande information som är av 
betydelse för datainsamling och besvarande av forskningsfrågan. Inledande 
beskrivs innebörden av computer-supported cooperative work efterföljt av 
samarbetsmekanismer. Därefter beskrivs människa-datorinteraktion följt av 
utvärderingsmetoder och ramverk i förhållande till cscw och användbarhet.  
!

2.1 Computer-supported cooperative work 
Cscw står för computer-supported cooperative work och innebär att man 
studerar hur människor använder teknik för att arbeta gemensamt. I det 
fortsatta arbetet kommer computer-supported cooperative att benämnas som 
cscw (Rama & Bishop, 2006). Cscw definierar området inom vilket man 
bedriver forskning för samverkande system. Samverkande system 
(groupware) definierar teknologin som möjliggör för människor att arbeta i 
grupper. (Grundin, 1994; Rama & Bishop, 2006). 
 
Redan under 70-talet började arbetet med att försöka förstå hur människor 
arbetar i grupper och organisationer samt hur tekniken påverkar arbetet. En 
föregångare till cscw var office automation. Dess uppgift var att försöka 
utvidga och integrera applikationer som var tänkta för en användare, som 
ordbehandlare och kalkylark, att stödja hela grupper och avdelningar. Cscw i 
sin tur startades som ett försök av en grupp tekniskt kunniga personer att 
inhämta kunskap av ekonomer, socialpsykologer, antropologer, 
organisatoriska teoretiker, lärare och andra som kunde bidra med kunskap om 
gruppaktiviteter. Det var Irene Greif och Paul Cashman som myntade 
uttrycket cscw och den första öppna konferensen kring ämnet hölls 1986 
(Grudin & Poltrock, 2013;Grudin, 1994).  
 
Samverkande system som stödjer mindre grupper inriktar sig främst på 
kommunikation då mindre grupper generellt bildas för att föra samman 
människor som har ett behov av att kommunicera. Människor i minde 
grupper tenderar ofta också att dela samma mål (Grudin, 1994). Exempel på 
verktyg som innefattas av cscw är bland annat telefoner, e-mail och 
snabbmeddelanden. Bloggar är också ett exempel på ett socialt verktyg inom 
cscw (Rama & Bishop, 2006). Med andra ord handlar det om ett 
forskningsområde som innebär förståelse för social interaktion, design, 
utveckling och utvärdering av tekniska system som stödjer social interaktion i 
grupper och samhällen. Kock och Gross (2006) menar att många forskare 
inom området har skapat och använder egna definitioner av cscw. Två av de 
vanligare definitionerna är: datormedierad kommunikation och 
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problemlösning som utförs av en grupp samverkande individer samt 
förståelse för hur människor arbetar i grupper med möjliggörande teknik i 
datornätverk med tillhörande hårdvara, mjukvara, tjänster och annan teknik. 
Det finns således två sidor av cscw som man bör tänka på, dels tekniken som 
innefattas av hårdvara och mjukvara samt grupparbeten och sociala fenomen. 
Cscw är därför ett tvärvetenskapligt fält där forskare från många olika 
områden bidrar med kunskap och metoder för att få kunskap om samarbete 
och kommunikation och hur det kan förbättras. Cscw innefattar 
forskningsområden som samhällsvetenskap, psykologi, systemvetenskap och 
människa-datorinteraktion (Kock & Gross, 2006).  
 
Det finns mycket information kring cscw som helhet och hur man generellt 
bäst upprättar, designar och utvärderar miljöer för system som ska stödja 
samarbete och kommunikation. Mycket av den tidigare forskningen som 
dyker upp handlar om onlinemiljöer för samarbete och datormedierad 
kommunikation inom lärande och utbildning. Kirsch-Pinheiro, Valdeni de 
Lima och Borges (2003) skriver bland annat i sin artikel om vikten av att ge 
stöd för medvetande inom system för samverkande system. Med medvetenhet 
menar dem förståelsen för andras aktiviteter vilket resulterar i en relevant 
kontext för sin egen aktivitet. Kontexten används för att säkerställa att 
enskilda aktiviteter och bidrag är relevanta för gruppens aktiviteter och mål. 
Arbeten som utförs i grupp ger också bättre resultat om det finns en 
harmonisk samverkan och interaktion mellan gruppmedlemmarna vilket 
bygger på förståelse bland gruppens medlemmar. För att uppnå denna 
förståelse krävs det att fyra typer av stöd ges: kommunikation mellan 
deltagarna, samordning av deras aktiviteter och gruppminne som registrerar 
deras gemensamma kunskaper samt stöd för medvetande.  
 
Det finns mycket forskning kring hur samarbete och kommunikation i 
onlinebaserade miljöer förhåller sig till lärande och utbildning. Serce, 
Swigger, Alpaslan, Brazile, Dafoulas och Lopez (2010) beskriver att det finns 
två typer av samarbetsteknik, asynkron och synkron. Artikeln handlar om 
inlärning och cscl, computer-supported collaborative learning. Med asynkron 
kommunikation refererar de till kategorin av kommunikationsverktyg som 
tillåter gruppmedlemmar att kommunicera och dela idéer på sin egen tid då 
inte hela gruppen är samlad. Detta innebär att alla i gruppen inte behöver vara 
närvarande när kommunikationen sker. Synkrona samarbetsverktyg däremot 
tillåter människor att samarbeta i realtid och förutsätter därför att alla är 
närvarande för att kommunikationen ska kunna ske. För kontexten inom cscl 
menar de att asynkrona kommunikationsverktyg används för att de är lättare 
att implementera och underhålla.  
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Gao, Baylor och Shen (2005) undersöker också cscw utifrån lärande i 
onlinemiljöer. Deras artikel fokuserar främst på två olika källor för att ge 
designstöd i dessa miljöer. Dessa två källor innefattar att ge stöd för att skapa 
en gemensam social kontext och den andra är stöd som underlättar 
datormedierad kommunikation online. Med den sociala kontexten menar de 
att det är viktigt för dem som använder tjänsten att ha ett delat socialt 
sammanhang för att lära, umgås och skapa kunskap. Detta kan skapas genom 
att ge olika sorters stöd i form av funktionalitet som exempelvis virtuella 
miljöer som ska främja sociala relationer och att ge informativt stöd för 
beslutsfattande. Det kan också innebära att ha olika informationskanaler och 
verktyg som stödjer samarbete i uppgiftsorienterade projekt.  
 
Pinelle och Gutwin (2003) beskriver i sin artikel om 
användbarhetsutvärdering mot samverkande system. De menar att det inte 
finns några anpassade och effektiva metoder för att utvärdera dessa system. 
De har därför själva utvecklat en utvärderingsteknik, samarbetes och 
användbarhets analys. De menar att denna ska hjälpa utvecklingsteam att 
iterativt utveckla och utvärdera system som är framtagna för samarbete och 
kommunikation, vilket ska resultera i bättre användbarhet av delade 
arbetsytor. Metoden fokuserar på aspekterna av samspel i 
samarbetssituationer.   
 
Det finns olika dimensioner inom cscw. De två dimensionerna avser rum och 
tid. Dessa delas sedan upp i samma tid, olika tid, samma plats och olika plats. 
Man brukar också prata om asynkron och synkron kommunikation när det 
handlar om tidsdimensionen. Med synkron kommunikation innebär det att 
man delar samma tid genom exempelvis ett telefonsamtal, videokonferens 
eller chatt. Asynkron kommunikation betyder att man inte delar samma tid 
utan att kommunikationen istället sker via e-mail, blogg, sociala medier eller 
andra medier. Delgivning av informationen sker först när man har läst 
exempelvis e-mailet eller bloggen. Cscw matrisen i figur 2 representerar tid 
och plats samt deras respektive kommunikation-och samarbetsverktyg (Rama 
& Bishop, 2006).   

Figur 2. Cscw matris (Rama & Bishop, 2006; Wikipedia, 2013) 
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2.2 Samarbetsmekanismer 
Samarbetsmekanismer (The mechanics of collaboration) är handlingar inom 
grupparbete så som småskaliga åtgärder och samspel som gruppmedlemmar 
måste genomföra för att utföra och färdigställa en uppgift i ett 
samarbetsprojekt. Samarbetsmekanismerna ses som ett ramverk och är 
användbara vid analyser och utvärderingar av samverkande samarbetsmiljöer 
då de tillhandahåller en överblick av grupparbete och dess samspel. Genom 
att samarbetsmekanismerna är observerbara går det att analysera och bryta 
ner samarbete i specifika handlingar som kan bedömas en i taget. 
Samarbetsmekanismerna omfattar två generella typer av aktiviteter, 
kommunikation och samordning. Kommunikationen är uppdelad i två olika 
kategorier, explicit kommunikation och informationsinsamling. Även 
samordning är uppdelad i två typer av kategorier, delad åtkomst och 
överföring. Utvärderingsmetoder som passar väl in på 
samarbetsmekanismerna är samarbetes och användbarhetsanalys och 
gruppbaserad genomgång som går att läsa mer om i avsnitt 3.1. Tabell 1 ger 
en överblick kring samarbetsmekanismernas kategorier, mekanismer och 
handlingar (Pinelle, Gutwin & Greenberg, 2003).  

 
 

Kategori Mekanismer Handling 
Kommunikation   

Verbal kommunikation 
 

- Muntliga konversationer 
- Kommentarer vid sidan av  
handlingar 

Skriftlig kommunikation 
 

Textbaserade och ihållande 
budskap.  

Gestikulerande meddelanden  
 

Peka för att ange objekt, riktningar 
och ytor. 

Kombination av gestikulerande och 
verbal kommunikation 
 
 

Peka och hänvisa till de delar man 
talar om. 

 
 
 
Explicit kommunikation 

Manifesterande handlingar Kan ersätta verbal kommunikation 
genom iögonfallande handlingar. 

Grundläggande gruppmedvetenhet 
 

Vilka arbetar, vart arbetar de och 
vilka handlingar utför de.  

Information från objekts aktiviteter Se förändringar av objekt eller höra 
karakteristiska ljud från dessa.  

Information från kroppsrörelser och 
aktiviteter 

Studera människor kroppsrörelser. 

Råka höra andras kommunikation Höra andra gruppmedlemmars 
kommunikation 

 
 
Informationsinsamling 

Viuellt bevis Bevis på att kommunikation och 
yttranden har förståtts.  

Tabell 1. Samarbetsmekanismernas kategorier, mekanismer och handlingar.  
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2.2.1 Explicit kommunikation  
Explicit kommunikation eller uttrycklig kommunikation är avsiktlig och 
planerad och anses vara den mest grundläggande delen av samarbete. I 
system för samarbete och samordning finns det tre huvudtyper av explicit 
kommunikation vilka är: talad, skriven och gestikulerande kommunikation 
(Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008).  
 
Talad kommunikation  
Tal är den vanligaste typen av explicit kommunikation där delade arbetsytor 
och samarbete sker i den verkliga världen utan samarbetsstöd från datorer och 
teknologi. Även tal har två typer av kommunikation som är vanliga samtal 
där människor engagerar sig i en dialog om deras arbete och verbal 
skuggning. Verbal skuggning är en form av kommentarer som människor 
vanligtvis producerar vid sidan av deras handlingar. Verbal skuggning är inte 
till för någon speciell mottagare i gruppen utan är avsedd för den som vill 
lyssna och är ett sätt att hjälp andra människor att vara medvetna om vad 
personer i gruppen gör och varför (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 
2008). 
 
Skriftlig kommunikation  
Det finns flera typer av skriftlig kommunikation som används i programvaror 
för delade arbetsytor och samarbete. Dessa programvaror ersätter ofta den 
muntliga kommunikationen med textbaserade chattfunktioner. En mer allmän 
användning av skriftlig kommunikation är att skicka ett ihållande budskap 
med syfte att förmedla ett budskap till någon som inte är närvarande (Pinelle 
et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Gestikulerande kommunikation  
Inom interaktion som sker öga mot öga är gestikulerade ett effektivt och 
återkommande sätt att förmedla budskap till andra. Det finns flera typer av 
gestikulerande kommunikation till exempel att man pekar för att ange objekt, 
områden och riktning. Det finns även sammanhang och situationer där gester 
står för ett visst ord eller fras så som att tummen upp och att göra citattecken 
med fingrarna (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 

Samordning   
Erhålla en resurs Ta objekt eller ockupera delar av 

arbetsyta. 
Reservera en resurs för framtida 
bruk 

Blockera ytor med kropp eller 
samla objekt som senare ska 
användas. 

 
Hantering av delat tillträde 

Skydda ditt arbete - Observera andra i gruppen 
- Indikera ägandeskap 

Överlämning  Överlämning av objekt eller 
verktyg till annan person 

 
Delning 

Insättning Lämnar objekt, verktyg eller fil på 
en plats så att personen kan motta 
den senare.  
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Kombination av verbal och gestikulerande kommunikation 
När verbala konversationer involverar objekt eller artefakter fungerar dessa 
som rekvisita i konversationen som tillåter människor att blanda verbal och 
visuell kommunikation genom att peka och hänvisa till delar och områden 
hos artefakten man talar om (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008).  
 
Manifesterande handlingar  
Handlingar inom en arbetsyta kan ersätta verbal kommunikation helt. Dock 
måste dessa handlingar utföras noggrant för att förhindra att dessa misstas för 
vanliga handlingar. De måste vara stiliserade, överdrivna eller iögonfallande. 
Ett exempel är att en person kan ta upp en whiteboardpenna och samtidigt ta 
av locket på denna. Man vet då att personen i fråga är på väg att skriva ner 
något utan att behöva säga det (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 

2.2.2 Informationsinsamling  
Det andra sättet som information kommuniceras genom delade arbetsytor är 
genom insamlande av information från andra och från deras aktiviteter 
(Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008).   
 
Grundläggande gruppmedvetenhet  
Människor upprätthåller medvetenhet om varandra för att hålla reda på vilka 
som ingår i den samverkande processen, vart de arbetar och vilka handlingar 
som uträttas. Denna kunskap ger människor kontext till deras eget arbete, 
hjälper dem att göra deras kommunikation mer effektiv och hjälper till att 
identifiera möjligheter att hjälpa eller assistera en annan person eller att 
samarbeta mer effektivt med dem (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 
2008). 
 
Information från objekts aktiviteter  
Mer specifik information om människors aktiviteter kan samlas in genom att 
se eller höra effekterna av att manipulera objekt på arbetsytan. Detta kallas 
också feedthrough. Exempel är att se förändringar som sker av eller i ett 
objekt och att höra karakteristiska ljud av ett verktyg (Pinelle et al., 2003; 
Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Information från kropprörelser och aktiviteter  
Aktivitetsinformation kan också samlas in genom att studera människors 
kropprörelser, också kallad Consequential communication. Det vill säga att 
information kommuniceras genom konsekvenser av en handling. Många 
handlingar har karaktäristiska rörelser som lätt kan ses och tolkas av andra 
människor (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
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Visuella bevis  
När människor kommunicerar och samtalar krävs ofta bevis på att deras 
yttrande har förståtts. Det kan vara handlingar som innebära att man 
manipulerar eller justerar ett objekt från en annan persons instruktioner. 
Justeringarna fungerar som kommunikation och visuellt bevis om hur vida 
personen har förstått de angivna instruktionerna eller inte (Pinelle et al., 
2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Lyssna på andras explicita kommunikation  
När konversationer sker är dessa konversationer tillgängliga för alla att höra 
även om två personer endast har för intention att kommunicera med varandra. 
Genom att höra andras kommunikation tjänar två syften. Det säger till 
människor att andra gruppmedlemmar är närvarande och interagerar samt att 
innehållet i konversationen kan vara värdefull till den som råkar lyssna. En 
offentlig diskussion tillåter bland annat grupper att informeras om 
synpunkter, överkommelser och meningsskiljaktigheter hos andra (Pinelle et 
al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008).   

2.2.3 Hantering av delat tillträde  
Kategori tre handlar om samordningsfrågor kring hur objekt i arbetsytan är 
tillgängliga och används. Hantering av grupptillgänglighet är vanliga 
koordinationsproblem där delade resurser är begränsade på något sätt. 
Resurser kan vara artefakter, verktyg och delade arbetsytor. Det finns tre 
aktiviteter där problem kring delad tillgänglighet uppstår (Pinelle et al., 2003; 
Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Erhålla en resurs  
Många delade resurser är för små för att användas av två personer samtidigt 
som exempelvis en del verktyg och små arbetsytor. Människor i gruppen 
måste därför agera för att erhålla resursen för dess egna ändamål. I det här 
fallet innebär det att ta objektet eller att ockupera delar av den delade 
arbetsytan med kroppen. I fysiska miljöer är det upp till gruppens egna 
förmåga att avgöra vilka objekt som går att erhålla genom att se vilka objekt 
som har människor nära dem eller vart händer och armar rör sig (Pinelle et 
al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Reservera en resurs för framtida bruk  
Förutom att erhålla en resurs för omedelbar användning försöker människor 
ofta att reservera objekt och utrymmen för framtida ändamål. Exempelvis kan 
man samla ihop objekt som pennor av olika färger som man senare har tänkt 
använda eller flytta sig nära en del av arbetsytan som man ha tänkt arbeta i 
fortsättningsvis. I en fysisk miljö kan man till exempel reservera en del av 
arbetsytan på en whiteboard som man har tänkt skriva på genom att ställa sig 
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jämte och blockera ytan med kroppen (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 
2008). 
 
Skydda ditt arbete  
När ett arbete har slutförts i en del i arbetsytan, exempelvis att ett antal 
artefakter har skapats och organiserat på ett speciellt sätt, vill man säkerställa 
att andra i gruppen inte ändrar eller förstör det slutförda arbetet. Man kan 
säkerställa detta genom explicit kommunikation som att skriva att arbetet inte 
får eller ska ändras, skriva sitt namn jämte för att indikera ägarskap och 
observera om andra är på väg att arbeta och använda samma arbetsyta, där 
försök till ändringar genomförs (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 
2008). 

2.2.4 Delning  
Den fjärde kategorin innebär förflyttning av objekt och verktyg. Att ha 
möjlighet att dela saker med en annan person är en viktig del av att dela upp 
uppgifter, byta roller och hjälpa andra. Det finns två sätt hur objekt överförs 
och delas mellan delade arbetsytor (Pinelle et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 
2008). 
 
Överlämning 
En överlämning är en synkron interaktion där en person överlämnar ett objekt 
eller verktyg till en annan person. Den vanligaste formen sker i fysisk form 
där en person överlämnar ett objekt eller verktyg och den andra tar emot. En 
överlämning kan också ske verbalt där ansvar eller ägandeskap av ett föremål 
eller plats överförs även det fysiska objektet i sig inte överlämnas (Pinelle et 
al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
 
Insättning  
En insättning är en asynkron typ av överföring där en person lämnar ett 
objekt, en fil eller verktyg på en viss plats för att en annan person ska kunna 
motta den senare. Denna typ av delning och överföring inträffar främst 
genom att flytta det berörda objektet och att kommunicera för att informera 
mottagaren att en överföring har skett och vart denna finns att hämta (Pinelle 
et al., 2003; Pinelle & Gutwin, 2008). 
 

2.3 Människa-datorinteraktion 
Som tidigare nämnt i avsnitt 2.1 innefattar cscw många olika 
forskningsområden varav ett av dessa är människa-datorinteraktion. Den 
vedertagna förkortningen av människa-datorinteraktion är MDI, som i det 
fortsatta arbetet kommer att användas. MDI är en disciplin som innefattar 
design, utvärderingar och implementeringar av interaktiva datorsystem för 
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mänsklig användning samt studier kring företeelser som omger dessa. Det är 
en tvärvetenskaplig inriktning som kombinerar och växer fram från olika 
specialinriktade områden som datorvetenskap, kognitiv och beteendemässig 
psykologi, antropologi, sociologi och ergonomi med mera. MDI handlar med 
andra om att förstå, utforma och skapa teknik som människor vill använda, 
kommer att kunna använda och kommer att finna effektiva när de används 
(Wania, Atwood & McCain, 2006; Hewett, Baecker, Card, Carey, Gasen, 
Mantei, Perlman, Strong and Verplank, 2009).  
 
MDI är en viktig aspekt inom användbarhet och generellt ser man 
användbarhet som en försäkran om att interaktiva produkter är lätta att lära 
sig, effektiva att använda och njutbara utifrån användarens perspektiv. 
Användbarhet inom samverkande system definieras enligt följande: Till 
vilken grad ett gruppbaserat system följer samarbetsmekanismerna för en 
särskild uppsättning av användare och en särskild uppsättning av uppgifter 
(Gutwin & Greenberg, 2000;Sharp, Rogers och Preece, 2007). Sharp et al. 
(2007) delar upp användbarhet i sex användbarhetsmål: 
 

• Effektiv att använda (Effective to use, effectiveness) 
• Effektiv att använda (Efficient to use, efficiency) 
• Säker att använda (Safe to use, safety) 
• Användarnytta (Having good utility, utility) 
• Lätt att lära sig (Easy to learn, learnability) 
• Lätt att komma ihåg (Easy to remember how to use, memorability) 

 
 
Dessa mål brukar vanligtvis operationaliseras som frågor. Genom att besvara 
frågorna har man som designer möjlighet att tidigt i designprocessen påträffa 
eventuella problem eller konflikter beträffande produkten. Det gäller att 
anpassa och vara detaljerad när det kommer till utformningen av frågorna 
som baseras på användbarhetsmålen. Effektivitet (effectiveness) är ett väldigt 
generellt mål där man syftar till hur bra en produkt gör det den är utformad 
att göra. Effektivitet (efficiency) innebär att produkten stödjer användaren i 
att utföra valda uppgifter genom så få steg som möjligt. Det kan innebära att 
webbsidor sparar uppgifter eller att man minimerar antalet knapptryckningar 
för att utföra ett kommando på telefonen. Säkerhet (safety) innebär inom 
kontexten för elektroniska produkter att man hjälper användaren i alla typer 
av situationer att undvika farorna med att utföra oönskade handlingar 
oavsiktligt. Det refererar också till de upplevda farhågor som användare har 
från konsekvenserna av att göra fel. Genom att öka säkerheten och hur fel 
påverkar användarens beteende i användandet av interaktiva produkter ska 
man förebygga att användaren gör allvarliga fel genom att reducera risken att  
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fel knappar och tangenter blir oavsiktligt aktiverade. Produkten eller 
gränssnittet bör också ge användaren olika hjälpmedel att hantera eventuellt 
utförda fel. Med andra ord ska interaktiva system ge användaren 
självförtroende att utforska och testa ny funktionalitet. Nyttan (Utility) med 
en produkt innebär att produkten ska innehålla rätt sorts funktionalitet vilket 
möjliggör för användaren att utföra de handlingar de måste eller vill utföra. 
Lärbarhet (learnability) syftar till hur lätt ett system är att lära sig. 
Minnesvärdhet (memorability) innebär hur lätt en produkt eller system är att 
komma ihåg hur man använder när man en gång har lärt sig det. Används inte 
en viss funktionalitet på ett tag ska den fortfarande vara lätt att komma ihåg 
hur man använder eller att snabbt bli påmind om hur den används. Det är inte 
enbart användbarhetsmål som är viktigt utan även mål för 
användarupplevelse. Dessa berör hur användare upplever en interaktiv 
produkt utifrån deras eget perspektiv istället ett systems där användbarhet och 
användbarhetsmål ligger i fokus. Användarupplevelser är subjektiva 
upplevelser och innefattar bland annat hur tillfredställande, njutbart, roligt 
och utmanande ett system är att använda (Sharp et al., 2007).  
 
Nielsen (2012) skriver om användbarhet som ett kvalitétsattribut vars uppgift 
är att bedöma hur lätt ett gränssnitt är att använda. Han beskriver också sex 
komponenter som definierar användbarhet vilka påminner om de Sharp et al. 
(2007) använder som användbarhetsmål. De sex komponenter som Nielsen 
tar upp är: 
 

• Lärbarhet (Learnability)  
• Effektivitet (Effieincy)  
• Minnesvärdhet (Memorability) 
• Fel (Errors) 
• Tillfredsställelse (Satisfaction) 
• Användarnytta (Utility)  

 
 
Med lärbarhet (learnability) i det här avseendet avser man hur lätt det är för 
användaren att utföra grundläggande uppgifter första gången de använder 
gränssnittet. Effektivitet (effieincy) är hur snabbt användaren kan utföra 
uppgifter när de har lärt sig gränssnittet. Fel (errors) syftar till hur många fel 
användaren gör och hur allvarliga dessa är. En annan viktig aspekt inom 
denna komponent är hur lätt användaren återhämtar sig från eventuella fel. 
Tillfredsställelse (satisfaction) syftar till helhetsupplevelsen av produkten och 
hur tilltalande den är att använda. Användarnyttan (utility) innefattar 
produkten eller gränssnittets funktionalitet och om det tillhandahåller det 
användaren behöver. Nielsen (2012) menar att användbarhet och 
användarnytta är lika viktiga och att de tillsammans avgör om något är 
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användbart. Det är av liten betydelse att ett gränssnitt eller produkt är 
användbart om det inte är något som tillfredställer användarens behov. Likaså 
är det av liten betydelse om en produkt tillgodoser och gör det användaren 
vill men att det istället är svårt att använda produkten. Med andra ord avgör 
användarnyttan och användbarheten tillsammans hur användbar en produkt 
är.  

2.3.1 Utvärderingsmetoder och ramverk 
En vanlig utvärderingsmetod när det kommer till MDI är heuristiska 
utvärderingar. Denna är lämplig att använda när man inte har tillgång till 
användare, det är för dyrt att involvera dem eller att det tar för lång tid att 
utföra användartest. Vanligtvis utför experter inom området dessa 
utvärderingar och experterna har oftast en bakgrund inom MDI och dess 
metodik. Heuristiska utvärderingar kan användas under hela designprocessen 
på såväl low och high-fidelity prototyper. Utvärderingen är i grund och 
botten en teknik för genomgång av användbarhet hos gränssnitt i olika 
miljöer. Metoden grundar sig i att man med hjälp av användbarhetsprinciper 
eller så kallad heuristik utvärderar hur väl gränssnittselement förhåller sig till 
dessa principer. Jacob Nielsen, med kolleger, har tagit fram tio 
designprinciper och riktlinjer när det kommer till heuristiska utvärderingar. 
Hur man använder dessa och väljer att utgå från dem är upp till den som 
genomför utvärderingen och vilken typ av gränssnitt som ska utvärderas. De 
tio designprinciper som har arbetats fram av Nielsen är (Sharp, Roger & 
Preece, 2007): 
 

• Synlighet av systemets status (Visibility of system status) 
• Koppling mellan systemet och verkligheten (Match between system 

and the real world)  
• Användarkontroll och frihet (User control and freedom) 
• Konsekvent och standardisering (Consistency and standards) 
• Förhindra fel (Error prevention) 
• Igenkänning istället för att minnas (Recognition rather than recall) 
• Flexibilitet och effektivitet vid användning (Flexibility and efficiency 

of use) 
• Estetisk och minimalistisk design (Aesthetic and minimalistic design) 
• Hjälpa användaren att känna igen, diagnostisera och återhämta sig 

från fel (Help users recognize, diagnose, and recover from errors) 
• Tillgodose hjälp och dokumentation (Help and documentation)  

 
Faktorer som styr framgången för ett gruppbaserat samarbetsprogram beror 
på gruppegenskaper och dynamik, sociala och organisatoriska sammanhang i 
vilket den införs samt de positiva och negativa effekterna som tekniken har 
på gruppens uppgifter och processer. Helst bör dessa system analyseras 
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utifrån en utvärderingsmetod som omfattar individer, grupper och 
organisatoriska domäner för att bedöma hur framgångsrikt systemet är på en 
kombination av dessa. Tidigare var det svårt att utvärdera samverkande 
system utifrån traditionella utvärderingsmetoder vilket gjorde det svårt att 
effektivt utvärdera prototyper för samverkande system tidigt i 
designprocessen (Antunes, Herskovic, Ochoa & Pino, 2012; Pinelle et al., 
2003). 

2. 4 Teorier och ramverk 
I det fortsatta arbetet med det empiriska arbetet kommer två teorier att 
användas. Den första teorin är cscw matrisen som presenteras i avsnitt 2.1. 
Matrisen består av två dimensioner, tid och rum. Dessa delas sedan upp i 
samma tid, olika tid, samma plats och olika plats. Tidsdimensionerna brukar 
också benämnas som asynkron och synkron kommunikation. Den andra 
teorin är samarbetsmekanismerna som presenteras avsnitt 2.2. 
Samarbetsmekanismerna är handlingar inom grupparbete så som småskaliga 
åtgärder och samspel som gruppmedlemmar måste genomföra för att utföra 
och färdigställa en uppgift i ett samarbetsprojekt. Samarbetsmekanismerna 
kan också ses som ett ramverk och är därför användbara vid analyser och 
utvärderingar av samverkande system. Samarbetsmekanismerna omfattar två 
generella typer av aktiviteter, kommunikation och samordning. En tydlig 
överblick kring de två teorierna återges i figur 2 och tabell 1. Figur 3 påvisar 
processen i vilka de olika teorierna kommer att användas.  

Figur 3. Schematisk bild över det empiriska tillvägagångssättet. 
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3 Metod 
Metodavsnitt presenterar de undersökningsmetoder som har använts inom 
det empiriska genomförandet i arbetet. I enkätundersökningen 
operationaliserades kontextmatrisen i avsnitt 2.1 och 
samarbetsmekanismerna i avsnitt 2.2 till enkätfrågor. Senare utfördes en 
utvärdering med hjälp av gruppbaserad genomgång. Metodavsnittet 
presenterar också vilka typer av utvärderingsmetoder som finns att tillgå vid 
utvärderingar av samverkande system.  
  

3.1 Anpassade utvärderingsmetoder 
Som hjälp till utförandet av utvärderingarna utforskades olika 
utvärderingsmetoder som är anpassade mot området cscw och samverkande 
system. Den metod som användes i utvärderingarna var gruppbaserad 
genomgång som går att läsa mer kring i avsnitt 3.1.3. 

3.1.1 Gruppbaserad heuristisk utvärdering  
Gruppbaserad heuristisk utvärdering är en modifierad utvärderingsmetod som 
baseras på Nielsens heuristiska utvärdering där man genomför utvärderingen 
på berört gränssnitt eller system. Denna fungerar som en checklista över 
egenskaper som kollaborativa system bör ha. Utvärderingen består av åtta 
riktlinjer eller heuristik som baseras på hur människor interagerar med delade 
visuella arbetsytor. De åtta riktlinjer som förespråkas är (Baker, Greenberg & 
Gutwin, 2002; Antunes et al., 2012): 
 

• Förse medel för avsiktlig och lämplig verbal kommunikation (Provide 
the means for intentional and appropriate verbal communication)  

• Förse medel för avsiktlig och lämplig gestikulerande kommunikation 
(Provide the means for intentional and appropriate gestural 
communication)  

• Erhålla information kring vad som pågår, vilka som befinner sig i 
arbetsytan, vart de är och vad de gör (Provide consequential 
communication of an individual’s embodiment) 

• Erhålla och ge information kring manipulerade av artefakter (Provide 
consequential communication of shared artifacts, i.e. artifact 
feedthrough)  

• Ge skydd (Provide Protection) 
• Hantera övergångar mellan hårt och löst kopplade samarbeten 
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(Manage the transitions between tightly and loosely-coupled 
collaboration)  

• Stödja människor med samordningen av deras handlingar (Support 
people with the coordination of their actions)  

• Underlätta att hitta samarbetspartners och upprätta kontakt (Facilitate 
finding collaborators and establishing contact) 
 

3.1.2 Samarbetes och användbarhetsanalys  
Metoden utgår från de grundläggande samarbetsmekanismer som tas upp i 
avsnitt 2.2. Metoden är avsedd att hjälpa de som utvärderar att identifiera och 
lösa användbarhetsproblem för den funktionalitet som grupprogrammets 
gränssnitt förväntas att stödja. I metoden använder man scenarios för att 
beskriva samverkande situationer. Scenariot baseras på uppgifter som ska 
indikera specifika mål inom scenariot men även uppgifter som företräder 
enskilda och samverkande sätt att genomföra uppgiften (Pinelle, Gutwin & 
Greenberg, 2003; Antunes et al., 2012).  
 

3.1.3 Gruppbaserad genomgång  
Grupparbete och dess handlingar kan analyseras på en låg och hög 
abstraktionsnivå. Analys som befinner sig på en hög abstraktionsnivå 
involverar sociala och organisatoriska aspekter. Analys av grupparbete på en 
lägre nivå och som används i den gruppbaserade genomgången är 
samarbetsmekanismerna (se avsnitt 2.2). Gruppbaserad genomgång är 
baserad på en uppgiftsmodell vilken inkluderar samarbetsmekanismerna.  
 
Modellen bygger på scenarier och aktiviteter. Aktiviteterna delas upp i två 
underkategorier, individuella underaktiviteter och underaktiviteter baserade 
på samarbete.  Scenarier är beskrivande kontexter i vilka användare utför 
uppgifter, arbete och aktiviteter och innehåller ofta flera uppgifter samtidigt. 
Dessa ger kontextuell information kring användare och de omständigheter 
som uppgifterna genomförs inom. Inom de gruppbaserade genomgångarna 
består scenarierna av aktivitetsbeskrivningar, beskrivningar av användare och 
sammanfattningar av deras troliga kunskap, ett avsett resultat från 
handlingarna och omständigheter där handlingarna utförs. Scenarierna byggs 
upp av aktiviteter som beskrivs tydligt i scenariots aktivitetsbeskrivning. 
Aktiviteterna beskrivs vad som ska utföras men inte hur. Aktiviteterna kan 
som sagt delas in i ytterligare kategorier i form av underaktiviteter. Det finns 
två typer: individuella aktiviteter och samarbetsbaserade aktiviteter. Det är de 
samarbetsbaserade aktiviteterna som baseras på samarbetsmekanismerna i 
avsnitt 2.2. Efter varje utförd aktivitet bör följande frågor ställas: 
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• Kan aktiviteten genomföras effektivt (effectively) och tillhandahåller 
gränssnittet funktioner som möjliggör aktiviteten och på rätt sätt? 

• Kan den genomföras på ett bra, produktivt och praktiskt sätt 
(efficiently) och skulle gruppen göra den ansträngning som krävs för 
att genomföra aktiviteten? 

• Kan aktiviteten genomföras med tillfredsställelse (satisfaction), skulle 
gruppen motiveras till att genomföra aktiviteten och skulle de vara 
nöjda med resultatet? 
(Pinelle & Gutwin, 2002; Antunes et al., 2012). 

3.2 Enkätundersökning 
Målet med enkätundersökningen var att utforska delarna inom 
samarbetsmekanismerna (se avsnitt 2.2) och kontextsambanden som tas upp i 
cscw matrisen (se avsnitt 2.1). Anledningen till att ovanstående delar 
utforskades var för att de låg till grund för utvärderingarna av de 
onlinebaserade prototypverktygen. Utvärderingarna byggde både på 
kontexterna i vilka användare är vana att arbeta i och hur man såg på de delar 
som anses vara nödvändiga för samarbete. Mina mål med enkäten var därför 
att: 
 

• Utforska samarbetsmekanismerna och cscw matrisen genom att 
operationalisera dessa till enkätfrågor. 

• Inhämta kunskap kring användares erfarenheter och tycke kring 
samarbete, kommunikation och prototypverktyg.  

• I viss mån undersöka motivation till användning av prototypverktyg 
 
Urval  
Enkätundersökningen skickades ut till studenter vid Linnéuniversitetet (se 
bilaga 4). Från början var ett tänkt urval att skicka ut enkäten till kunder hos 
de onlinebaserade prototypverktygen för att undersöka hur de såg på 
verktyget, samarbetsmekanismerna och inom vilka kontexter det används. 
Det är känsligt att utnyttja en redan befintlig kundkrets då företagen oftast 
inte vill störa sina kunder i onödan. På grund av detta blev de slutgiltiga 
respondenterna istället personer vid interaktionsprogrammet på 
Linnéuniversitetet. Enkäten skickades ut till både årskurs ett och tre samt 
campus och distansstuderande. Genom att skicka ut den till både studenter på 
campus och distans kunde enkäten täcka in de kontexter inom vilket 
samarbete sker i enlighet med cscw matrisen. Länken distribuerades genom 
både mail och skype.  
 
Genomförande 
Frågorna i enkäten baserades som sagt på samarbetsmekanismerna och cscw 
matrisen. Huvuddelen av enkäten bygger därför på följande delar: 
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• Kommunikation och samordning 
• Asynkron och synkron kommunikation  
• Närvarande och frånvarande samarbete 

 
Genom att operationalisera samarbetsmekanismerna och kontexterna i cscw 
matrisen till enkätfrågor skapades en tydlig struktur för respondenterna att 
följa. Frågorna strukturerades sedan upp i logisk ordning för att 
respondenterna lätt skulle kunna identifiera varje område.  Enkäten 
utformades med hjälp av Googles onlinebaserade formulär som gjorde det 
möjligt att på ett enkelt och smidigt sätt distribuera länken till 
respondenterna. Googles onlinebaserade formulär skapade också automatiska 
diagram över den insamlade datan vilket underlättade arbetet vid 
analyseringen.  
 
Framtagandet av enkäten genererade totalt 23 frågor där några av frågorna 
var uppdelade i a-d och a-c. Enkäten delades upp i olika sidor för att tydligt 
indikera de olika avsnitten. Enkäten inleddes med ett övergripande avsnitt 
kring samarbete och kommunikation. Avsnitt två syftade till att samla in mer 
kvalitativ data kring respondenternas erfarenheter kring samarbetskontexter. 
Frågorna inom avsnitt två kommer från operationaliseringen av cscw 
matrisen. Cscw matrisen delades upp i kontexter inom vilka respondenterna 
var tänkta att kunna relatera till. Dessa bestod av skalor från ett till sex, där 
ett betyder stämmer inte alls och sex betyder stämmer helt och hållet.  
Anledningen till att uppdelningen blev på det sättet var för att de 
kontextbaserade frågorna gjorde sig bättre som skalor för att få djupare och 
mer nyanserad information kring deras erfarenheter inom vilka situationer 
och kontexter de var vana att samarbeta. Avsnitt tre syftade till att inhämta 
kunskap kring funktionalitet inom samarbetsverktyg. Denna fråga var 
generell utformad och syftade inte till något specifikt samarbetsverktyg. 
Avsnitt fyra ämnade undersöka motivation till att använda prototypverktyg, 
vilka prototypverktyg respondenterna har erfarenhet kring samt funktionalitet 
och uppmärksamhet inom onlinebaserade prototypverktyg. Den sista frågan i 
formuläret bestod av att få respondenternas godkännande för ytterligare 
kontakt om vidare information skulle behövas samlas in. Frågan var inte 
tvingande och var helt frivillig att ställa upp på och det tydliggjordes att deras 
kontaktuppgifter inte kommer att användas för att identifiera någon enskild 
individ eller offentliggöras i rapporten. Sista frågan i enkätundersökningen 
som återfinns i bilaga fem är därför borttagen.  
 
Både enkäten och distribueringen av enkäten innehöll ett missiv (se bilaga 1) 
som klargjorde vad respondenternas deltagande innebar, syftet med enkäten, 
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kontaktinformation till mig som distributör och ansvarig för enkäten samt hur 
slutresultatet behandlades. 
 
Från början var enkätundersökningen tänkt att finnas tillgänglig i sju dagar 
och en påminnelse skulle skickas ut efter fyra. Då enkäten genererade få svar 
efter att påminnelsen skickades ut beslutades tillsammans med min 
handledare att förlänga tiden för enkäten. Den låg ute parallellt under 
resterande tiden av examensarbetet. Tanken var då att komplettera efterhand 
med svar som kom in. Anledningen till att enkäten förlängdes var för att 
kunna samla in mer svar och genom detta kunna göra bättre generaliseringar 
göra djupare analyser av resultatet. Totalt genererade enkätundersökningen 
15 svar och målet var att samla in mellan 20 och 25 svar.  
 
Analys 
En sammanställning av diagram genererades automatiskt av Googles 
onlinebaserade formulär (se bilaga 4). En analys av den insamlade datan 
skedde genom att granska den sammanställda enkäten samt att utvinna 
konkreta data som låg till grund för kontextmatrisen och de anpassade 
samarbetsmekanismerna. Efter analyseringen skapades en egen kontextmatris 
som går att se i figur 12 i avsnitt 4.3.1 där samarbetskontexterna från enkäten 
rangordnades efter vilka samarbetskontexter som var vanligast. Utifrån 
enkätsvaren skapades också en egen tolkning kring samarbetsmekanismerna 
som går att se i tabell 3 i avsnitt 4.3.2 där handlingar och aktiviteter 
anpassades mot onlinebaserade prototypverktygs aktiviteter och 
funktionalitet. Den egna kontextmatrisen och samarbetsmekanismerna låg 
senare till grund för utvärderingarna som genomfördes.  
 
Tillförlitlighet 
Genom att basera datainsamlingen på kvantitativ data låg inte stor vikt vid att 
mina personliga åsikter och reflektioner återspeglades i utformningen av 
enkätfrågorna. Frågorna var baserade på redan fasta teorier vilket gjorde att 
utformningen av frågorna skedde i enlighet med utvalda teorier. 
Tillförlitligheten kopplades även till svarsfrekvensen som i slutet totalt blev 
15 svar. Trots att målet var att samla in mellan 20-25 svar togs beslutet att de 
insamlade svaren var godtagbara. Givetvis kunde undersökning stärkts 
genom mer insamlade svar vilket kunde resultera i större generaliserbarhet 
och möjligheten att dra större och djupare slutsatser.   
 
Etiska överväganden 
För att ge respondenterna tydliga och korrekta anvisningar för hur materialet 
som samlades in var tänkt att användas bifogades ett missiv (se bilaga 1). 
Samma missiv och anvisningar fanns också med i början av enkäten. I 
missivet informerades respondenterna om målet med enkäten, hur den 
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insamlade datan var tänkt att användas samt att deras deltagande är helt 
frivilligt och kan avbrytas när som helst. Missivet garanterade också 
anonymitet samt konfidentiellitet, det vill säga att inga personer kommer att 
kunna identifieras i den slutgiltiga rapporten. Information gavs även kring 
vilka datum enkäten skulle samlas in för analys och datum då påminnelsen 
skickades ut. Det bifogades också kontaktuppgifter till ansvarig för enkäten 
om frågor och funderingar skulle uppstå. Där fanns både namn, 
telefonnummer och e-mail adress.  
 

3.3 Utvärderingar – Gruppbaserad genomgång  
Målet utvärderingen var att identifiera, ringa in samt kartlägga funktionskrav 
inom ramarna för cscw, dess kontexter och samarbetsmekanismer. För att 
hinna med att göra utvärderingarna så noggrant som möjligt begränsade jag 
mig till tre onlinebaserade prototypverktyg. Det fanns tydligt uppsatta mål för 
att strukturera och precisera utvärderingen. Mina mål med utvärderingarna 
var att se: 
 

• Hur skiljer sig prototypverktygens funktionalitet i förhållande till de 
olika aktivitetsdiagrammen och kontexterna? 

• Hur väl möjliggör prototypverktyg samarbete och kommunikation för 
personer som arbetar på distans och på plats tillsammans med andra? 

•  Kartlägga och hitta funktionalitet inom prototypverktyg som 
underlättar kommunikation och samarbete.  

 
Urval 
Urvalet av de tre utvalda onlinebaserade prototypverktygen baserades på 
enkätundersökningen och vilka verktyg som har används mest frekvent i 
förhållande till samarbete och kommunikation. I slutändan ställdes flera olika 
prototypverktyg mot varandra för att kunna avgöra vilka som var 
kvalificerade att vara med i utvärderingarna. Det fanns tydligt uppsatta 
kriterier för vad ett prototypverktyg var tvunget att innehålla. I tabell 2 finns 
kriterierna samt vilka prototypverktyg som ingick i utvärderingen. De 
kriterier som var avgörande i det här avseendet var att verktyget skulle vara 
onlinebaserat, möjliggöra kommunikation och samarbete. Som tabell 2 visar 
är det många av prototypverktygen som möjliggör samarbete och 
kommunikation men inte alla är onlinebaserade. Det viktigaste kriteriet var 
att verktygen skulle vara onlinebaserade, det vill säga att de kan öppnas 
direkt i webbläsaren. De prototypverktyg som ingick i utvärderingarna var 
Uxpin, Easel och Invision app. Uxpin valdes ut på grund av att det var det 
mest frekvent använda verktyget i enkätundersökningen och att det går att 
tillgå dess fulla funktionalitet. Övriga prototypverktyg valdes ut dels på grund 
av nedanstående kriterier men också för att verktygen har olika typer av 
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funktionalitet och olika utformning av den funktionalitet som alla verktygen 
har gemensamt. 

 
 

 
 
Genomförande 
Innan utvärderingarna påbörjades skedde en genomgång av varje verktyg för 
att bekvämlighet och säkerhet skulle infinna sig vid utförandet 
utvärderingarna. Användarkonto skapades också till de verktyg som inte 
tidigare hade använts, vilka var Invision app och Easel. I utvärderingarna 
krävde verktygen att flera personer samarbetar samtidigt för att vissa 
funktioner skulle bli synliga och tillgängliga. Personer utifrån fick därför 
bistå med hjälp till de delar som krävde det. Anteckningar fördes parallellt 
genom utvärderingar för att kunna bibehålla fokus på de aktiviteter och 
handlingar som utfördes under varje utvärdering. Anteckningarna 
sammanställdes senare i ett ordbehandlingsprogram för att utveckla och 
förklara de delar som framkom under utvärderingarna. Sammanställningen 
skedde efter varje verktyg var klart, det vill säga när alla fyra kontexter var 
utvärderade och klara. Anledningen till att de sammanställdes direkt efter var 
för att kunna utveckla tankar och resultat så tätt inpå utförandet av 
utvärderingarna som möjligt. Under utvärderingarna togs även skärmdumpar 
för att kunna precisera och förklara funktionalitet och element i gränssnitten 
på ett bättre och tydligare sätt.  
 
 Utvärderingen skedde i enlighet med metoden för gruppbaserade 
genomgångar som är inriktad mot utvärderingar av samverkande system vilka 
möjliggör samarbete och kommunikation (se avsnitt 3.1.3). Utvärderingen 
baserades på scenarior som bygger på kontexter från enkätundersökningen 
och dess framställda kontextmatris (se avsnitt 4.3.1). Den baserades också på 
grundläggande handlingar inom grupparbete, samarbete och kommunikation 
som framkom från enkätundersökningen i form av samarbetsmekanismerna i 
avsnitt 4.3.2. Arbetet började med att skapa scenariospecifikationer där 
aktiviteter, användare, omständigheter och förväntade resultat presenterades. 

 

Urval av prototypverktyg 
Verktyg Onlinebase

rat 
Samarbete Kommunikation Low-fi High-fi Interaktivitet 

✓ Uxpin Ja Ja Ja Ja Nej Ja 
Mocking

bird 
Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

✓ Easel Ja Ja Ja Nej Ja Ja 
Axure Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

✓Invisio
n  app 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Tabell 2. Urvalsöversikt kring tilltänkta prototypverktyg 
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Scenariospecifikationerna återfinns i bilaga 3. Vid framställandet av 
scenariospecifikationerna gavs stöd från kontextmatrisen och 
samarbetsmekanismer. Totalt skapades fyra stycken scenariospecifikationer 
som stödjer varje del i kontextmatrisen. Varje verktyg utvärderades mot alla 
fyra kontexter för att se hur väl de förhåller sig i olika samarbetssituationer. 
Utifrån varje scenariospecifikation skapades aktivitetsdiagram som visar på 
flöden kring aktiviteter och underaktiviteter som genomförs vid samarbete 
inom onlinebaserade prototypverktyg. Det var aktivitetsdiagrammen som 
styrde utvärderingen och fungerade som manus. Efter varje aktivitet som 
genomfördes ställdes även nedanstående frågor som går att koppla ihop med 
det som beskrivs i avsnitt 2.3 kring MDI.  
 

• Kan aktiviteten genomföras effektivt (effectively) och tillhandahåller 
gränssnittet funktioner som möjliggör aktiviteten och på rätt sätt? 

• Kan den genomföras på ett bra, produktivt och praktiskt sätt 
(efficiently) och skulle gruppen göra den ansträngning som krävs för 
att genomföra aktiviteten? 

• Kan aktiviteten genomföras med tillfredsställelse (satisfaction), skulle 
gruppen motiveras till att genomföra aktiviteten och skulle de vara 
nöjda med resultatet?  

 
Etiska överväganden 
I utvärderingar fanns det inga etiska frågor att ta hänsyn till som berörde 
användare då dessa inte ingick i undersökningen. Istället fick det tas i 
beaktning hur företagen framställdes som utvärderingarna inriktades mot. Det 
var med andra ord viktigt hur de brister som identifierades formulerades och 
framställdes för att inte kränka något eller någon som associeras med 
varumärket. Objektivitet var också av stor vikt för att tidigare erfarenheter 
inte skulle färga utvärderingarna som genomfördes.  
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten hade kunnat ökas om vi hade varit flera som genomfört 
utvärderingarna och på så sätt haft möjligheten att jämföra våra resultat och 
föra en dialog för att sålla ut det som inte är av betydelse för utvärderingen.  
 
Analys 
Analys av resultaten bearbetades genom att rangorda och analysera varje 
utvärdering individuellt för att sedan jämföra varje verktyg mot varandra för 
att hitta ytterligare förbättringar och se om de innehar någon funktionalitet 
som resterande saknar. Analysen innefattade också en kartläggning av 
funktionalitet hos prototypverktygen som resulterade i en specifikation över 
funktionalitet, aktiviteter, behov och handlingar som underlättar 
kommunikation och samarbete i onlinebaserade prototypverktyg.   
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3.4 Modellering av enkätundersökning och utvärderingar 

Utifrån resultaten från enkätundersökningen och utvärderingarna 
modellerades en anpassad och rangordnad kontextmatris, anpassade 
samarbetsmekanismer samt behov och funktionskrav fram.  
 
Urval  
Baserat på enkätundersökningen togs beslutet att modellera fram en anpassad 
kontextmatris där de olika kontexterna också rangordnades efter vanligast 
förekommande. Enkätundersökningen låg också till grund för framtagande av 
anpassade samarbetsmekanismer. Behov och funktionskraven baserades på 
den funktionalitet som framkom från utvärderingarna. I avsnitt 4.3 återfinns 
resultaten av modelleringen från både enkätundersökningen och 
utvärderingarna.  
 
Genomförande 
Som mall till genomförd modellering av enkätundersökningen fanns cscw 
matrisen i avsnitt 2.1 och samarbetsmekanismerna i avsnitt 2.2. Cscw 
matrisen agerade som mall för kontextmatrisen där utformningen passade de 
resultat som framkom från enkätundersökningen kring vilka typer av 
samarbetskontexter respondenterna var vana att arbeta i. Denna rangordnades 
också för att tydligt visualisera vilka typer av samarbetsformer som är 
vanligast förekommande.  
 
Samarbetsmekanismernas uppbyggnad i avsnitt 2.2 fungerade som 
utgångspunkt när de anpassade samarbetsmekanismerna från 
enkätundersökningen modellerades fram. Samarbetsmekanismerna 
anpassades för att överensstämma mot de handlingar och kategorier som 
finns inom onlinebaserade prototypverktyg. Även dessa är baserade på 
enkätundersökningens resultat. De anpassade samarbetsmekanismerna 
visualiserades med hjälp med av tabell 2.  
 
Behov och funktionskraven baserades på funktionaliteten som framkom från 
utvärderingarna mot de tre onlinebaserade prototypverktygen. Punktlistan i 
vilka behov och funktionskraven presenterades delades upp i två rubriker, 
behov och funktioner. Behov syftade till att lista de kontexter ett 
onlinebaserat prototypverktyg bör stödja. Funktionerna syftade till att lista 
den funktionalitet som bör stödjas inom onlinebaserade prototypverktyg. Värt 
att notera är att varken behoven eller funktionerna är rangordnade utan 
listades i slumpmässig ordning.  
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Etiska överväganden 
De etiska överväganden som togs till hänsyn i modelleringen var att bibehålla 
den objektivitet som fanns under utvärderingarna. Det vill säga att i det här 
avseendet presenterades ingen av funktionaliteten med dess tillhörande 
verktyg. Utan funktionalitet och sammanställningar baserades på en 
gemensam bild av funktionaliteten från de utvärderade verktygen.  
 
Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten till de resultat som har modellerats fram är starkt 
sammankopplade till de resultat som de baseras på, det vill säga 
enkätundersökningen och utvärderingarna. Då enkätundersökningen endast 
genererade 15 svar får försiktighet vidtas vid slutsatser av de modelleringar 
som gjordes och även ha i beaktning att resultaten kan komma att ändras vid 
vidare och djupare undersökningar. Försiktighet bör även vidtas vid 
generaliseringar av resultaten mot en större population. Speciellt då 
undersökningarna inriktades mot en relativt liten och specifik målgrupp.  
 
 
 



 

  30 (63) 
 

4 Resultat och analys 
Här presenteras de resultat samt tillhörande analys av de metoder som har 
genomförts. Enkätundersökningen presenteras i form av sammaställningar 
med tillhörande figurer. De gruppbaserade utvärderingarna presenteras 
även dem i sammanställningar med tillhörande figurer. Modellering av 
resultat från enkätundersökningen presenteras i form av en kontextmatris och 
anpassade samarbetsmekanismer. Samtliga metoder som använts ligger till 
grund för behov och funktionskraven som till sist presenteras i detta avsnitt. 
 

 4.1 Enkätundersökning 
Kompletta diagram och svar från enkätundersökningen finns att granska i 
bilaga 4. I resultatet redovisas endast en sammanställning av svaren utan 
diagram.  
 
Enkätundersökningen skickades ut till campus och distansstudenter vid 
Linnéuniversitetet. Undersökningen genererade totalt 15 svar. Av de som 
svarade studerade tio stycken på distans och resterande fem studerade på 
campus. Frågan efter hänvisar till vilken erfarenhet respondenterna har kring 
samarbete. Denna visar på att fem stycken enbart har erfarenhet från 
samarbete på distans, fyra stycken har enbart erfarenhet av samarbete på 
samma plats som resten av gruppen och sex stycken har erfarenhet från båda 
alternativen. Svaren indikerar på att majoriteten av respondenterna har 
erfarenhet från att arbeta både samtidigt som resterande gruppmedlemmar 
och självständigt där producerat material överförs efterhand. Åtta av 
respondenterna svarade att de har erfarenhet från både synkron och asynkron 
kommunikation.  Undersökningen visar också på att det inte finns något 
kommunikationssätt som är mer dominerande än något annat.  Alla 
respondenter har svarat på att de både använder verbal och skriftlig 
kommunikation och att de i onlinebaserade situationer använder chatt, e-mail, 
skärmdelning som de vanligaste kommunikationssätten. Röst-och 
videosamtal är också kommunikationssätt som förekommer.  
 
Frågan gällande vilka programvaror som används under grupparbeten utan 
någon formell kontext i åtanke går att utläsa att det finns många 
distansverktyg men även verktyg som lämpar sig bra när man arbetar på 
samma plats. Frågan är i form av textfält där respondenten själva har fått fylla 
i sina svar. Verktyg som framkommer från svaren är bland annat googledocs, 
skype, word, photoshop, dropbox, uxpin, gmail och adobe connect. Många av 
dessa verktyg passar väl in på området kring cscw och några av dessa 
överensstämmer också med de verktyg som Grundin (1994) tar upp i avsnitt 
2.1. Komponenter som respondenterna tycker är av stor vikt för ett lyckat 



 

  31 (63) 
 

grupparbete är god gruppdynamik, kommunikation och fördelning av arbete 
inom gruppen samt planering, strukturering och uppdelning av arbete. Att 
alla i gruppen har samma ambitionsnivå framgår också som en viktig 
komponent för ett potentiellt lyckat grupparbete. Grudin (1994) säger också 
att mindre grupper tenderar att dela samma mål vilket går att koppla ihop 
med gruppens ambitionsnivå, som dessutom visar sig vara en viktig faktor för 
ett lyckat grupparbete i enkätundersökningen. Det blir också tydligt att 
respondenterna är entydiga om att de verktyg de använder idag bidrar till de 
komponenter i föregående fråga. Tolv respondenter tycker att verktygen de 
använder bidrar till dessa faktorer.  
 
Fråga nio handlar erfarenheter och vanor kring samarbete. Här samlades data 
in kring de kontexter inom vilka användare har erfarenhet att arbeta inom. Då 
studien innefattar både distansstudenter och campusständer återfinns 
erfarenhet kring alla fyra kontexter i ett varierat omfång. Den vanligaste 
kontexten för samarbete är inom distanssamarbete där resten av 
gruppmedlemmarna inte är närvarande. Den näst vanligaste kontexten för 
samarbete är också på distans då gruppen arbetar under samma tid. Den tredje 
vanligaste kontexten är att arbeta på samma plats och under samma tid. Den 
minst vanliga kontexten är att arbeta på samma plats och under olika tid. 
Dessa delar går att koppla ihop med de kontexter som presenteras i cscw 
matrisen i avsnitt 2.1. 
 
Enkätundersökningen indikerar på att nio av respondenterna tycker det är 
viktigt att andra i gruppen inte ändrar det arbete som man själv har 
producerat.  Fem stycken tycker inte det är viktigt och en respondent vet inte. 
För att förhindra att andra ändrar producerat material eller arbete indikerar 
sex stycken att det inte får ändras genom att skriva det. Enkätundersökningen 
visar också på att tretton av respondenterna tycker det är viktigt med 
funktioner som möjliggör att ångra ändringar och återställa dokument.  
Funktioner som möjliggör att be om hjälp samt hjälpa andra ses som viktiga 
funktioner inom samarbetsverktyg. Däremot att kunna indikera vilka delar 
som hjälpen avser är splittrad då sju anser det vara en viktig funktion medan 
fyra av respondenterna inte anser det respektive fyra som inte vet. Det 
vanligaste sättet att dela med sig utav producerat material är på digital väg 
med hjälp av skype, dropbox, googledocs och liknande.  
 
När det kommer till prototypverktyg och erfarenheter kring dessa är elva av 
respondenterna vana att arbeta i uxpin, sju i axure och en i just in mind. På 
nästkommande fråga om vilka prototypverktyg som på bästa sätt möjliggör 
kommunikation och samarbete och varför vill majoriteten inte uttala sig på 
grund av att de har använt verktygen för lite medan någon tycker att uxpin 
möjliggör detta på ett bra sätt genom enkelheten att bjuda in andra att 
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samarbeta med.  En annan respondent menar att inga av verktyget fungerar 
bra inom aspekterna för samarbete och kommunikation. Det går tyvärr inte 
att utvinna några djupare analyser från dessa svar då dessa ofta är korta och 
ofta inte så väl motiverade. De största motivationerna till respondenterna 
använder prototypverktyg är för att de snabbt och smidigt kan utforma 
prototyper, skapa, producera prototyper tillsammans med andra och skapa 
interaktivitet till färdiga prototyper.  
 
Vilka funktioner prototypverktyg bör stödja för att underlätta kommunikation 
och samarbete var det ingen av funktionerna som var viktigare än någon 
annan. Då det var möjligt att kryssa i mer än ett val valde många att kryssa i 
ett flertal av funktioner vilket resulterade i att inga funktioner sticker ut mer 
än någon annan.  
 
När det kommer till vad som bör stödjas inom onlinebaserade 
prototypverktyg är det viktigt att kunna peka på objekt, riktningar och ytor i 
samband med kommunikation med andra, tretton respondenter ser detta som 
en viktig funktion medan två stycken inte vet. Att kunna använda 
kortkommandon som kan ersätta och komplettera skriftlig kommunikation 
som smileys, ikoner och liknande anser sju av respondenterna det vara 
viktigt, fem svarar nej och tre vet ej. Att kunna reservera arbetsytor i 
verktygen så att ingen annan kan använda dessa svarar åtta av respondenterna 
att de inte vet, fyra nej och tre svara ja.  Respondenterna är övergripande 
överens om att det är viktigt att onlinebaserade prototypverktyg ger 
möjligheten att kunna se vart andra gruppmedlemmar befinner sig i 
arbetsytan, vilka inom gruppen som befinner sig inom verktyget och vad 
andra i gruppen arbetar med.  
 

4.2 Utvärderingar – Gruppbaserad genomgång 
Här presenteras resultatet av de utförda utvärderingarna mot de tre 
onlinebaserade prototypverktygen. Utvärderingen skedde i enlighet med 
utvärderingsmetoden gruppbaserad genomgång som finns att läsa mer om i 
avsnitt 3.1.3. För att se scenariospecifikationer och aktivitetsdiagram vilka 
verktygen utvärderades från se bilaga 2 och 3. 
 
Uxpin 
Gränssnittet som möjliggör på ett enkelt sätt att upprätta nya arbetsytor. Det 
går också smidigt att bjuda in ytterligare personer att samarbeta med. 
Verktyget visar dock inte vilka som är online. Det finns en funktion som 
heter team settings där man kan få en överblick kring tidigare personer man 
har samarbetat med och göra inställningar kring vilka befogenheter varje 
gruppmedlem har i samarbetsprojekten. Idag sparas e-mail adressen till de du 
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tidigare har arbetat med men detta betyder att du behöver komma ihåg första 
bokstaven i e-mailadressen och kunna identifiera vilken e-mail som tillhör 
vem. Figur 5 visar hur det går till att bjuda in personer samt vad som menas 
med att verktyget ger förslag på e-mailadresser under textrutan. Det positiva 
är att det även går att lägga till personer att samarbeta med även när man är 
inne i redigeringsläge, det vill säga i det läge där prototyparbetet sker. 

 
 

När två personer befinner sig i samma arbetsyta eller dokument får användare 
tillgång till en chatt där de kan kommunicera via skriftlig kommunikation 
med varandra. Om chatten är minimerad och ett meddelande skickas 
maximeras chattfönstret för att indikera på att ett nytt meddelande finns 
tillgängligt att läsa. Figur 6 visar på hur chatten är utformad. Chatten 
indikerar också på att det finns en annan person som är aktiv i arbetsytan 
genom rutan ”Collaborating with 1 people”. Den vänstra bilden i figur 6 
påvisar vem som arbetar med ett objekt i arbetsytan. Genom att markera ett 
objekt får resten av gruppen feedback på vem som arbetar med det. I figur 6 
har den vänstra rektangeln markerats av användaren rd222ag. Att indikera 
vem som markerar objekt och befinner sig i arbetsytan stämmer väl överens 
med de samarbetsmekanismer kring gruppmedvetenhet som beskrivs i 
teoriavsnittet 2.2.2. Genom att tillgå en chatt är det även möjligt att indikera 
på att användare förstår angivna instruktioner från andra gruppmedlemmar 
genom visuellt bevis som Pinelle et al. skriver om i avsnitt 2.2.2.  

Figur 5. Process att lägga till personer i ett projekt. 
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Något som verktyget inte tillhandahåller är funktioner att kunna be om hjälp, 
det finns visserligen en chatt där man kan kommunicera men inget som 
indikerar på att det är just hjälp som efterfrågas.  
 
Det finns inget som gör det möjligt att indikera på att ett helt dokument får 
ändras däremot är det möjligt att indikera på att enskilda objekt inte får 
ändras genom att använda ett hänglås som finns i verktygsfältet. Denna låser 
fast objektet så att det inte går att ändra varken utseende eller position. Den 
ursprungliga tanken med funktionen är att inte kunna rubba objektet och att 
behålla dess fasta position. Det går inte heller att markera denna tillsammans 
med andra objekt när hänglåsfunktionen är aktiv. Genom att kombinera 
denna med en kommentar är det mycket möjligt att kunna indikera på att 
objektet inte får ändras. Det hade varit bra att ha en tydlig och konstant synlig 
ikon som indikerar på att objektet är låst.  
 
Det finns möjlighet att kommentera i verktyget. Kommentarer kan skapas 
genom olika tillvägagångssätt, i redigeringsläget och i 
förhandsgranskningsläget. Genom att kommentera i redigeringsläget har du 
möjlighet att kommentera under tiden man arbetar med prototyperna. Dessa 
fungerar egentligen mer som notiser än kommentarer då dessa inte går att 
markera som lösta och liknande. De kommentarer som görs i 
förhandsgranskningsläget däremot ser lite annorlunda ut och går även att 
svara på ett annat sätt, där syns även vem som har skrivit vad genom att 
publicera användarnamnet. Dessa kommentarer går även att markera som 
lösta. Figur 7 visar skillnaden på de olika kommentarerna. Den vänstra 
ikonen är de som skapas när kommentarer sker i redigeringsläget och den 
högra är ikonen är de som skapas i förhandsgranskningsläget. Ikonen till 
höger indikerar även på att det är den första kommentaren genom siffran ett. 

Figur 6. Chatt och markerade objekt i arbetsytan. 
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Den vänstra ikonen går bara att redigera i redigeringsläget men går att se i 
förhandsgranskningen. Den högra kommentaren är dock enbart möjlig att se i 
förhandsgranskningsläget.  
 

Det som inte går att göra är att markera ett dokument eller wireframe som 
färdig. I dagsläget har alla wireframes samma status även om den är klar, 
under arbete eller behöver granskas. Det vore bra att ha möjlighet att indikera 
statusar på objekt för att förtydliga för övriga gruppen vart i processen en 
wireframe eller prototyp befinner sig.  
 
Om innehåll vill överföras från en wireframe till en annan måste man gå in i 
redigeringsläget först och sedan kopiera alla objekt och lägga in dessa i en ny 
wireframe. Det finns inget kommando som tillåter användaren att duplicera 
hela dokumentet. Genom att skapa iterationer i verktyget får man möjlighet 
att gå tillbaka och återställa dokument om ändringar har gjorts som inte 
godkänns av hela gruppen. Iterationerna måste användaren skapa själv, det är 
inget som programmet gör åt automatiskt. I redigeringsläget finns också 
möjlighet att använda ångra och göra om knappar om det är något man vill gå 
tillbaka och ändra.  
 
Verktyget möjliggör på ett lätt och smidigt sätt för personer i gruppen att dela 
med sig av producerat material. Delning av prototyper sker i redigeringsläget 
och kan inte utföras någon annanstans. Det finns två sätt att dela med sig av 
materialet, genom en länk som personerna i gruppen själva distribuerar eller 
via e-mail. Du kan välja att inkludera så personerna som materialet delas med 
kan se existerande kommentarer och sajtkarta. Ett lösenord kan även 
upprättas för att förhindra att obehöriga kommer åt materialet. Filerna kan 
också exporteras som pdf eller jpg samt laddas ner som html-version. Detta 
överensstämmer med det Pinelle et al. skriver kring att möjliggöra 
förflyttningar och överföringar av objekt eller verktyg.    
 
Med kontext tre är syftet att påvisa samarbete med onlinebaserade 
prototypverktyg under samma tid och plats kontra distansarbete. Här blir det 

Figur 7. Överblick kring verktygets funktionalitet för kommentarer. 
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tydligt att det är lättare att använda verbal och gestikulerande kommunikation 
i fysisk miljö då alla gruppmedlemmar är närvarande för att kunna 
kommunicera och påvisa objekt. Det är denna typ av kommunikation som 
presenteras i teoriavsnittet 2.2.1 under rubriken, kombination av verbal och 
gestikulerande kommunikation. Även indikera och diskutera kring dessa 
objekt går lättare att göra i fysisk miljö än i digital miljö, då fysisk närvaro 
uteblir. Processen förenklas, blir lättare och tydligare för andra 
gruppmedlemmar att förstå ner det sker med fysisk närvaro. 
 
Verktyget möjliggör att bjuda in fysiskt frånvarande personer, exempelvis 
stakeholders, att få granska prototyper och lämna kommentarer om vad som 
kan förändras, förbättras och tas bort. Gruppmedlemmar kan innan de skickar 
iväg en inbjudan göra kommentarer och indikera på objekt för att lättare 
vägleda stakeholders att fokusera på vissa delar i gränssnittet som gruppen 
kan behöva validera.  
 
Verktyget tillhandahåller en funktion som möjliggör att det går att ladda upp 
egna dokument inom gruppen. Dessa hamnar bredvid gruppens producerade 
prototyper inom verktyget. Format som går att ladda upp är png, jpg, pdf, ppt 
och pdf-filer. När filen har laddats upp får filnamn bestämmas samt vilken 
typ av kategori denna tillhör. Dock syns aldrig vilken typ av kategori den 
tillhör då filerna inte läggs i mappar eller sorteras efter vilken typ av kategori 
dessa tillhör. Alla i gruppen får tillgång till det uppladdade materialet och 
bilder som laddas upp går att sparas genom att öppna upp bilden i 
förhandsgranskningen och sedan högerklicka och välja spara som. De 
uppladdade filerna går också att kommentera genom att gå in i 
förhandsgranskning och kommentera. Då kan gruppen kommentera på de 
delar som bör ändras och förbättras. Det finns också en annan väg att för att 
dela med sig av till exempel ikoner eller menyer som skapats utanför 
verktyget. I redigeringsläget går det att ladda upp bilder och det går sedan att 
göra bilden till ett smartobjekt som finns att tillgå i verktygsfältet. Hela 
gruppen kan sedan tillgå objektet. Denna typ av delning och överföring 
stämmer också väl på samarbetsmekanismerna som Pinelle et al. (2003) 
presenterar.  
 
Invision app  
Verktyget möjliggör inte skapande av low-fi och high-fi prototyper i samma 
utsträckning som andra prototypverktyg. Det finns stora möjligheter att ladda 
ner ramverk som dessa tillhandahåller som innehåller gränssnittselement. De 
erhåller också en tjänst som gör det möjligt att ladda upp och lagra 
gemensamma filer inom projektet, liknande funktionalitet som dropbox 
erbjuder. Det kan vara allt ifrån photoshopfiler, illustratorfiler till word och 
pdf filer. Gruppmedlemmar får istället ladda upp egna filer som gruppen 
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skapat i någon form av bildbehandlingsprogram eller de gränssnittselement 
som sidan erbjuder användarna att ladda ner. Tanken är sedan att man ska 
kunna diskutera kring gränssnittet gemensamt inom gruppen och med 
utomstående samt att skapa enkel interaktivitet. Invision app gör det enkelt 
att ladda upp filer och bilder på tre enkla sätt. Det finns möjlighet att använda 
drag and drop funktion, bläddra och välja filer samt att ladda ner Invision 
sync. Invision sync laddas ner och finns lokalt på datorn för att kunna ladda 
upp filer. Laddar man upp flera bilder samtidigt så representerar varje bild en 
wirefram till exempel startsida, kontaktsida och så vidare.  
 
Det går lätt och smidigt att bjuda in personer att samarbeta med. Personer 
bjuds in till projektet genom e-mail eller att man väljer personer som man har 
samarbetet med tidigare under andra projekt. Det går inte att se om personen 
är online, offline eller upptagna. Verktyget tillhandahåller ingen funktion för 
skriftlig kommunikation som tillexempel Uxpins chatt.   
 
Det går inte att be om hjälp inom verktyget men det finns en funktion som 
möjliggör att ändra status på en prototyp, en av tre möjliga statusar är att sätta 
den som i behov av att granskas. I figur 8 ovanför i den lilla bilden till vänster 
finns det en grön cirkel som indikerar vilket status en prototyp har. Genom att 
ändra status blir övriga gruppmedlemmar notifierade att prototypen behöver 
granskas. Då kan man via kommentarer förklara vilka delar som hjälpen 
efterfrågas på.  

 
 

 
Det går inte att indikera att en prototyp inte får ändras. I och med att 
verktyget inte tillåter prototyparbete i samma utsträckning som övriga 
verktyg behöver funktionaliteten egentligen inte finnas, då stora delar handlar 
om att skapa interaktivitet och inhämta feedback. Verktyget tillåter 

Figur 8. Överblick kring aktiva projekt i verktyget. 
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användaren att kommentera och det är lätt att skifta mellan de olika vyerna 
för kommentarer, redigering och förhandsgranskning. Kommentarerna som 
skrivs är lätta att redigera, ta bort och se vem avsändaren är. Det är också 
möjligt att markera kommentarer som lösta. I figur 9 visas en överblick kring 
verktygsfältet och kommenterarnas utformning. Det finns två olika typer av 
kommentarer som går att välja på, developer note och vanliga kommentarer. 
Developer notes visas som blåa prickar medan vanliga kommentarer visas 
som rosa. Det finns ingen indikation i redigeringsläget för hur många 
kommentarer det finns, däremot visas detta i prototypens tumnagel bild i 
projektmappen. Finns inga snabbkommandon för att hålla med vad andra 
skriver eller att gilla olika delar i gränssnittet. Verktyget tillåter även 
användare att enkelt duplicera producerade bilder i projektmappen. Det finns 
ingen möjlighet att återställa ändrade eller borttagna prototyper. Det finns en 
funktion som gör att du kan se historik över prototyp som bland annat 
innefattar en översikt kring skrivna kommentarer. Som nämnt tidigare går det 
att ändra status på en prototyp och det går därför att indikera att en prototyp 
är klar. Övriga statusar som finns tillgängliga är under arbete och granskas. 
Vid varje ändring av en status ges möjligheten att notifiera övriga 
gruppmedlemmar via e-mail att en ändring av statusen har skett.  

Att dela prototyper med stakeholders är smidigt och enkelt. Det finns tre sätt 
att dela prototyper, att distribuera en länk själv, skicka via e-mail och skicka 
via sms. Länken som skickas går att ha lösenordsskyddad och det går att 
kräva att personen som bjuds in måste identifiera sig genom namn. 

Figur 9. Kommentarer och verktygsfält i verktyget. 
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Stakeholders har möjlighet att se de kommentarer som gruppen har skrivit 
och kan också svara på dessa. Denna har också möjlighet att skriva nya 
kommentarer. Via en inbjudan får stakeholders tillgång att navigera sig 
genom alla tillgängliga bilder och kan själv välja att visa eller dölja 
kommentarer. Det är lätt att se kommentarerna som stakeholders ger och göra 
de ändringar som ges förslag på. Som nämnt tidigare är det sedan lätt att 
markera dessa kommentarer som lösta.  
 
Verktyget tillåter användaren att tillgå något som heter assets vilket 
möjliggör för gruppen att ladda upp filer tillsammans. Under utvärderingen 
gick det tyvärr inte att tillgå funktionen då den kostar extra och kräver en 
uppgradering av kontot. I assets går det att ladda upp png, psd, ai, pdf och 
många andra filer. Andra i gruppen kan då lätt tillgå de filer som laddas upp 
och som har med projektet att göra. Det går även att dela med sig av 
innehållet i assets genom att dela en länk till de som behöver ha tillgång till 
materialet men som inte är en del av designsamarbetet. Filerna som laddas 
upp i assets går också att laddas ner av resterande gruppmedlemmar.  
 
Easel 
Verktyget möjliggör för användaren att på ett snabbt och smidigt sätt skapa 
nya projekt. När ett projekt är skapat är det enkelt att skapa nya dokument 
inom projektet som exempelvis startsidor och kontaktsidor. Verktyget tillåter 
även användaren att arbeta och skapa prototyper anpassade för både webb, 
mobiler och surfplattor. Genom att skapa ett team inom verktyget kan andra 
personer vara aktiva och samarbeta inom samma projekt. Medlemmar har då 
möjlighet att skapa, redigera och kommentera arbeten. För att bjuda in 
medlemmar till teamet krävs deras e-mailadress till vilken en inbjudan 
skickas. Den högra bilden i figur 10 demonstrerar hur verktyget möjliggör att 
skapa ett nytt team samt bjuda in nya medlemmar. Det går lätt och smidigt 
vilket gör att det är något som användare skulle kunna använda och som 
resulterar i en tillfredsställande funktionalitet. Då verktyget är begränsat i 
versionen som är gratis finns det ingen möjlighet att bjuda in andra personer 
vilket även begränsar utvärderingen. Den vänstra bilden i figur 10 kan 
indikationer ges på vad som skapas och produceras i de olika dokumenten 
genom att kartlägga senaste aktiviteter. Det finns dock ingen chatt att tillgå 
som möjliggör direkt och skriftlig kommunikation med andra inom teamet. 
Det finns inte heller någon möjlighet att be om hjälp och indikera vilka objekt 
det är som hjälpen hänvisas till. Hjälpen skulle dock kunna ges med hjälp av 
kommentarer som kommer i nästa kontext.  



 

  40 (63) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Att indikera på att objekt inte får ändras går inte att göra på ett korrekt sätt . 
Som i föregående verktyg finns även här en funktion som möjliggör att låsa 
objekt. Denna går inte att kombinera med kommentarer på samma sätt då 
kommentarer och redigering sker i olika lägen. Kommentarer synliggörs först 
när man skiftar till fönstret för dessa. Det är dock smidigt att skifta mellan 
varje läge. Det går som sagt bara att låsa objekt och man kan inte indikera att 
ett helt dokument eller prototyp inte får ändras. Genom att på något sätt 
indikera äganderätt så som Pinelle et al. (2003) förespråkar hade det gått att 
förhindra att arbete som producerats ändras. Verktyget möjliggör för 
användare att på ett smidigt sätt se om det finns några kommentarer samt att 
föra dialoger i dessa. Verktyget erhåller två olika lägen, ett redigeringsläge 
samt ett läge för kommentarer som är lätta att skifta mellan. I 
redigeringslägets verktygsfält ges feedback på hur många kommentarer som 
finns. I figur 11 ges exempel hur kommentarerna fungerar i verktyget. Det är 
möjligt att indikera det objekt som ska kommenteras och varje ny 
kommenterar indikeras med siffror, i det här fallet ett och två. Genom att 
trycka på siffran kommer dialogrutan upp som gör det möjligt att svara på 
kommentarer och markera dessa som lösta. Den visar också vem som skriver 
kommentaren. I läget för kommentarer kan man välja att enbart se de som är 
aktiva eller både aktiva och lösta kommentarer. Möjligheten finns också att 
ändra tillbaka kommentarer till aktiva när de en gång har markerats som 
lösta. Det finns inga snabbkommandon som gör det möjligt att hålla med en 
kommentar, misstycka och liknande. Istället för skriftlig kommunikation 
hade man kunnat möjliggöra ikoner och liknande som låter användaren att 
utföra vissa åtgärder.    
 

Figur 10. Aktivitetsöversikt och lägga till gruppmedlemmar. 
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Det är möjligt att duplicera ett dokument i projektmappen där alla dokument 
visas som översikt. Det finns ingen funktionalitet som möjliggöra att man kan 
hämta och återställa dokument eller prototyper som har ändrats genom 
antigen avsiktliga eller oavsiktliga handlingar. Objekt som ändras kan i 
redigeringsläget direkt redigeras genom att ångra eller göra om för att antigen 
gå framåt eller bakåt ett visst antal steg i processen. Detta är en funktionalitet 
som de flesta program har, exempelvis ordbehandlingsprogram och 
bildbehandlingsprogram. Det går inte att indikera status för en prototyp eller 
dokument i verktyget, det vill säga om den är färdig, under arbete eller 
behöver granskas. Det finns en funktion som möjliggör att användaren kan 
arkivera ett helt projekt vilket fungerar som en indikation på att hela projektet 
är klart vilket inkluderar alla prototyper och dokument inom projektet. Det 
finns möjlighet att ångra ett arkiverat projekt och göra det aktivt igen.  
 
Det går att dela med sig av projekt på två olika sätt. Genom redigeringsläget 
går det att skapa en länk som går att distribuera på egen hand som gör det 
möjligt för den som mottar länken att granska det dokument som länken 
avser samt att kommentera detta. Det andra sättet är att dela med sig av hela 
projektet genom att dela med sig och bjuda in personen man avser bör 
granska projektet. Då ges tillgång till alla dokument för att granska och 
kommentera men det går inte att redigera något material.   
 
I kontext tre är det tänkt att påvisa skillnaden mellan att arbeta på distans 
kontra samma plats. Här påvisas vikten av att kunna visa och manipulera 
objekt i arbetsytan för att underlätta förståelse hos de andra 
gruppmedlemmarna. Exempelvis när hjälp efterfrågas och behövs ibland 
förklaringar och visuell information kring de delar som hjälpen begärs inom. 
I kontext tre sker kommunikationen mellan gruppmedlemmarna verbalt med 
hjälp av gestikulerande kommunikation. För att bjuda in en stakeholder är det 
lättast att dela med sig av hela projektet för att försäkra sig om att denna får 
tillgång till alla dokument. Detta möjliggör även att stakeholder kan 
kommentera och se andras kommentarer. Genom att se andras kommentarer 
kan personer i gruppen indikera på vilka objekt och delar i ett gränssnitt som 
de vill att stakeholders ska granska och ge feedback på. Även de 

Figur 11. Funktionalitet för kommentarer. 
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konversationer och kommentarer som stakeholders är involverade i går att 
markera som färdiga.  
 
Verktyget har genom den tillgången som getts inte någon funktion som 
möjliggör uppladdning av och delning av filer inom gruppen. Däremot går 
det att ladda upp filer i redigeringsläget som tillhör själva prototypen. Detta 
kan vara filer som innehåller ikoner, menyer och liknande.  
 

4.3 Modellering av enkätundersökning och utvärderingar 
Här presenteras de resultat som modellerades fram från enkätundersökningen 
och utvärderingarna. Utifrån enkätundersökningens resultat skapades en 
kontextmatris. Utvärderingarnas och enkätundersökningens resultat 
genererade en ny uppsättning samarbetsmekanismer. 
 

4.3.1 Kontextmatris 
Kontextmatrisen i figur 12 är likvärdig den matris som presenteras i avsnitt 
2.1. Matrisens vars kontexter operationaliserades i enkätundersökningen är 
också rangordnad i vilka kontexter som är vanligast att samarbete sker inom. 
Som figur 12 visar är den vanligaste kontexten för samarbete på distans under 
olika tid, det vill säga asynkron kommunikation. Kontextmatrisen användes 
för att fastställa kontexterna inom scenariospecifikationerna och 
aktivitetsdiagrammen (se bilaga 2 & 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Kontextmatris utvunnen från enkätundersökningen. 
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4.3.2 Samarbetsmekanismer 
Samarbetsmekanismerna är ett resultat av enkätundersökningen där nya 
uppsättningar av handlingar och aktiviteter finns med som är anpassade mot 
onlinebaserade prototypverktygs funktionalitet i förhållande till samarbete 
och kommunikation. Tabell 3 visar resultaten av de nya och anpassade 
samarbetsmekanismerna. Tabell 3 användes också vid framtagande av 
scenariospecifikationer och aktivitetsdiagram (se bilaga 2 & 3). 

 
 

 

4.3.3 Behov och funktionskrav 
Utifrån utvärderingarna var det möjligt att identifiera funktionalitet som är av 
betydelse för att underlätta kommunikation och samarbete i onlinebaserade 
prototypverktyg.    
  
 
 

Kategori Mekanik Handling 
Kommunikation   

Verbal kommunikation - Skype 
- Fysiska konversationer 

Skriftlig kommunikation - Chatt 
- Kommentarer 
- Feedback 
- Be om hjälp och hjälpa andra 

 
 
 
Explicit kommunikation 

Gestikulerande och refererande 
kommunikation 

- Indikera objekt man pratar och 
diskuterar om. 
- Markera och tydliggöra objekt 
som en kommentar eller referens 
hänvisar till. 

 
 
Informationsinsamling 

Uppmärksamhet och medvetenhet i 
gruppen 

- Se vilka som befinner sig i samma 
arbetsyta 
- Se vilka som befinner sig i 
verktyget 
- Se vad andra arbetar med 

Samordning   
Skydda producerat arbete - Kunna ångra ändringar  

- Indikera på att materialet inte får 
ändras 
- Indikera på äganderätt 

 
Delning av arbetsytor, verktyg, 
producerat material med mera 

Reservera arbetsytor - Kunna dela upp arbete och 
arbetsytor. 
- Bestämma vilka som ska jobba i 
vilka ytor och delar 

 
Delning av material 

Skicka vidare arbete till 
stakeholders eller gruppmedlemmar 

- Möjliggöra delning av producerat 
material 
- Bjuda in och låta andra se 
producerat material 

Tabell 3. Överblick kring de anpassade samarbetsmekanismerna. 
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Behov  
• Verktyg bör framför allt stödja de samarbetskontexter som innefattar 

samarbete på distans.  
• Verktyget bör också stödja både asynkron och synkron 

kommunikation 
Funktionskrav 

• Verktygens funktionalitet bör kunna indikera på vilka som befinner 
sig i arbetsytan  

• Verktyget bör indikera på vart gruppmedlemmar arbetar 
• Verktyget bör indikera vem som arbetar med specifika element i 

arbetsytan 
• Verktyget bör stödja funktionalitet för att kunna se statusar för 

personer som man samarbetar eller har samarbetat med. Någon typ av 
lista med vänner där användare kan se vilka som är online. Möjlighet 
att även lägga till och ta bort vänner.  

• Verktyget bör möjliggöra att dela med sig av egenproducerat material 
som skapas utanför verktyget som enskilda ikoner, menyer, 
flödesscheman och andra dokument. 

• Tydligt särskilja på dokument som har laddats upp i verktyget från 
material som har producerats inom verktyget.  

• Kommentarer ska på ett bra och visuellt sätt visa på vilka delar 
kommentaren hänvisar till.  

• Möjliggöra att markera kommentarer och liknande som lösta och ge 
tydlig feedback på vilka som är markerade som lösta. 

• Ha kontinuitet i gränssnittets funktioner. Tex. att kommentarer 
fungerar på samma sätt genom hela verktyget.  

• På ett lätt och smidigt sätt kunna möjliggöra att ångra ändringar och 
återställa dokument.  

• På ett lätt och smidigt sätt möjliggöra delning av enskilda prototyper 
och hela projekt. 

• Erbjuda flera möjligheter till delning, som distribuering av länkar och 
via e-mail.  

• Möjlighet för personer utanför projektet att kommentera genom att bli 
inbjuden via delning  

• Ha möjlighet att sätta lösenord och kräva identifiering för att få 
tillgång till en delad prototyp. 

• Kunna ändra status på en prototyp, det vill säga om den är under 
arbete, är klar eller behöver granskas.  

• Be andra gruppmedlemmar om hjälp och tydligt indikera på att det är 
hjälp som behövs. 

• Indikera på att objekt eller hela prototyper inte får ändras 
• Möjliggöra synkron kommunikation i form av chatt eller andra 

skriftliga hjälpmedel. 
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• Med lätthet kunna duplicera enskilda prototyper eller hela projekt. 
• Kunna använda snabbkommandon som ersätter eller kompletterar den 

skriftliga kommunikationen. T.ex. ikoner av olika slag.  
 



 

  46 (63) 
 

 
5 Diskussion 
I diskussionen kommer det samlade resultatet från metoderna att diskuteras 
och reflekteras. Diskussionen avslutas med en metodreflektion där 
tillvägagångssättet inom metoddelen kommer analyseras och diskuteras.  
 

5.1 Problemlösning/Resultat 
I problemformuleringen beskrev jag den bristande kunskap som finns inom 
området för cscw i förhållande till onlinebaserade prototypverktyg. Genom 
att använda redan existerande teorier inom cscw ämnade jag att undersöka 
hur kommunikation och samarbete kan underlättas i onlinebaserade 
prototypverktyg genom att kartlägga och utvärdera funktionalitet. 
 
Empirin bygger därför på att applicera och utforska teorierna kring cscw 
matrisen samt samarbetsmekanismerna och anpassa dessa mot onlinebaserade 
prototypverktyg. Empirin bygger också på att kartlägga och utvärdera olika 
prototypverktygs funktionalitet. Cscw matrisen operationaliserade till 
enkätfrågor för att undersöka inom vilka kontexter samarbete och 
kommunikation sker. Samarbetsmekanismerna operationaliserade också till 
enkätfrågor för att undersöka vilka typer av handlingar och funktionalitet som 
används i onlinebaserade miljöer där samarbete och kommunikation sker. 
Min forskningsfråga som jag ämnade besvara i arbetet var därför:  
 

• Hur kan kommunikation och samarbete underlättas i onlinebaserade 
prototypverktyg? 

 
Jag anser att forskningsfrågan i arbetet har besvarats på ett konkret och 
trovärdigt sätt. Mitt kunskapsbidrag levereras i form av en rangordnad 
kontextmatris samt anpassade och utformade samarbetsmekanismer mot 
onlinebaserade prototypverktyg. Ett kunskapsbidrag sker också i form av 
behov och funktionskraven. Kunskapsbidragen går att arbeta vidare med 
genom ytterligare och djupare undersökning vilket också leder till en större 
generaliserbarhet av slutresultatet och möjligheten till att göra djupare och 
säkrare slutsatser. 
 
Genom enkätundersökningen lyckades jag kartlägga kontexterna, 
funktionalitet och handlingar som kan kopplas ihop med samarbete och 
kommunikation inom onlinebaserade prototypverktyg. Detta resulterade i att 
jag lyckades skapa min egen kontextmatris och samarbetsmekanismer som 
går att se i avsnitt 4.3 och figur 12 och tabell 3. Jag anser dock att dessa går 
att utforska ytterligare då min enkätundersökning genererade relativt få svar. 
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Jag anser trots det att det går att utlösa bra svar och se den insamlade datan 
som godtagbar. Jag kan emellertid inte generalisera mina insamlade svar på 
en större population och måste också vara varsam när jag drar mina 
slutsatser.  Samarbetsmekanismerna som framtogs från enkätundersökningen 
beskriver endast kortfattat vilken typ av funktionalitet som ska finnas med 
men inte hur den ska presenteras. Samarbetsmekanismerna låg därför till 
grund för en del i aktivitetsdiagrammen bland utvärderingarna där jag 
undersökte vilken typ av funktionalitet som ska finnas med och lyckades 
genom detta svara på frågan hur de ska finnas med. Det vill säga att jag 
lyckades på ett djupare sätt beskriva vilken typ av funktionalitet som ska 
framställas i gränssnittet för att förenkla samarbete och kommunikation. 
 
När det kommer till generella utformningar av samarbetssystem anser jag att 
de samarbetsmekanismer som Pinelle et al. (2003) samt Pinelle och Gutwin 
(2008) framtagit är tillräckliga. Dock anser jag att dessa inte räcker hela 
vägen för att skapa och utvärdera onlinebaserade protoypverktyg. Därför 
anser jag att mina resultat är av betydelse vid utvecklade av sådana 
samverkande system. För att sätta mina resultat i relation till områden som 
användbarhet och interaktionsdesign är det också viktigt att tillämpa de 
principer som Sharp et al. (2007) och Nielsen (2012) beskriver i avsnitt 2.3 
och 2.3.1, speciellt kvalitetsattributen, användbarhetsmålen och 
designprinciperna. Funktioner som utvecklas och designas ska inte enbart 
implementeras för att de ska finnas där. En avvägning måste göras för att se 
så att de passar in mot vad produkten förväntas göra. Det är därför viktigt att 
se till användarnyttan och se om gränssnittet tillhandahåller det användaren 
behöver och förväntas behöva.   
 
Den första teorin som jag ämnade undersöka var cscw matrisen som återfinns 
i avsnitt 2.1. Jag ansåg att det var lämpligt att applicera de kontexter som 
utvanns från figur 2 till enkätundersökningen och matrisen blev därför en av 
utgångspunkterna i min empiriska undersökning. De kontexter som utvanns 
gav mig stor nytta i framtagandet av scenariospecifikationer och 
aktivitetsdiagrammen som låg till grund för utvärderingarna. Kontexterna 
som utforskades i enkätundersökningen återgavs i en ny och anpassad 
kontextmatris där de även rangordnas efter vanligast förekommande (se figur 
12). De fyra kontexterna förklarades först i scenariospecifikationerna för att 
sedan modelleras upp i aktivitetsdiagram. Jag anser genom att ha matrisen 
som utgångspunkt lyckades jag utvärdera fyra möjliga kontexter inom vilka 
samarbete och kommunikation sker. Jag anser att de bästa resultaten utvanns 
från de två första aktivitetsdiagrammen som har med distansarbete att göra 
och det var även dessa som mest fokus låg på. Kring distansarbete återfinns 
mycket tankar kring både asynkron och synkron kommunikation som går att 
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sammankoppla med de olika skriftliga kommunikationsmedel som 
presenteras i avsnitt 4.3.3.  
 
Det är av intresse att se vilka betydelser dessa kommunikationssätt har på 
samarbete. Jag tycker att kommentarer kan ses som en form av asynkron 
kommunikation då det fungerar precis så som Rama och Bishop (2006) 
beskriver det, att delgivning av informationen sker först när man ha läst 
kommentaren eller meddelandet. Jag anser också att kommentarer kan ses 
som en form av synkron kommunikation om gränssnittet ger indikationer på 
att det finns nya kommentarer att tillgå samt att det är lätt att skifta mellan att 
skriva kommentarerna och att arbeta med prototypen i verktyget. Att 
möjliggöra kommunikation är av stor betydelse och jag anser att det gäller att 
se till vilka behov verktyget ska tillgodose innan det beslutas om vilken typ 
av kommunikation som ska finnas med. Jag finner att det är av stor vikt att 
kommentarerna håller kontinuitet i gränssnittet och att de fungerar på samma 
sätt genom hela verktyget.  
 
Genom att tillgodose ett verktyg med funktionalitet som möjliggör 
gruppmedvetenhet går det att precis som Pinelle et al. (2003) och Pinelle och 
Gutwin (2008) beskriver att se vilka som ingår i samarbetsprocessen, vart de 
arbetar och vad de arbetar med. Detta är enligt mig en viktig funktion när 
man arbetar inom onlinebaserade prototypverktyg då det är av stor vikt att 
kunna se vilket material som produceras och av vilka personer.  
 
Det finns en del att diskutera kring förbättringar av den funktionalitet som 
identifieras i utvärderingarna och som presenteras i sammanställningarna i 
avsnitt 4.2. Jag kommer inte diskutera kring all funktionalitet utan enbart ett 
urval av dessa. Ett smidigt sätt att förbättra tjänsten med att bjuda in 
samarbetspartners är att spara de man tidigare arbetat. Det resulterar i att man 
inte behöver skriva in eller komma ihåg användarnamn och e-mailadresser. 
Minnet hos användarna behöver därför inte belastas. Genom att erbjuda en 
lista med vänner medför att personer kan se vilken status samarbetspartners 
(online, offline m.m) har och vilka tidigare projekt man har arbetat ihop på. 
Man får direkt kontakt med de man avser att arbeta med eller har arbetat med.  
I den skriftliga kommunikationen skulle man kunna ersätta eller komplettera 
den skriftliga kommunikationen med ikoner som exempelvis indikerar på vad 
som efterfrågas. Det kan vara ikoner som indikerar på att hjälp behövs eller 
att ett element behöver granskas. Genom att möjliggöra dessa inom 
kommentarer får användaren möjlighet att själv kunna märka ut element i 
gränssnittet som ger snabbt indikation på vilken typ av feedback som 
efterfrågas från övriga gruppmedlemmar.  
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Mitt sista förslag på förbättringar rör funktioner för kommentarer. Mitt 
förslag på förbättring är att skapa kontinuitet i kommentarerna och göra de 
synliga och redigerbara i alla fönster. Kommentarerna ska se likadana ut vart 
användaren än befinner sig och funktionalitet ska därmed vara densamma 
överallt. Görs prototyparbete och kommentarer i separata delar eller fönster 
ska det vara lätt att skifta mellan läge för kommentarer och redigering av 
prototyper samt ge lämplig feedback på när nya kommentarer finns att tillgå.  

5.2 Metodreflektion 
Då enkätundersökningar har ett mer kvantitativ angreppsätt hade jag också 
för avsikt att genomföra en mer kvalitativ metod som intervjuer. Från början 
kändes intervjuer som en mer relevant metod men efterhand reviderade jag 
mitt tillvägagångssätt vilket resulterade i att metoderna också förändrades. Då 
jag inte hade något behov av att utforska inställningar, mål och motivationer 
hos användarna blev enkätundersökningen en väl fungerande metod i det här 
sammanhanget. 
 
Ett alternativ som länge fanns med i planeringen var att genomföra en längre 
och omfattande intervju mot någon av studenterna vid Linnéuniversitetet. 
Intervjun var tänkt att komplettera enkäterna om den insamlade enkätdatan 
inte skulle vara tillräcklig eller inte anses vara trovärdig. Då 
enkätundersökningen var till för att utforska redan befintliga teorier och inte 
göra statistiska uträkningar och jämförelser kändes även en omfattande 
intervju överflödig. 
 
Val av utvärdering har gjorts efter mycket noggrant övervägande och 
granskning av tillgängliga metoder. Främst har utvärderingsmetoder i 
förhållande till cscw betraktats och jämförts men också beroende på vilka 
vanliga utvärderingsmetoder dessa är baserade på och vilka jag känner mig 
trygg i att använda.  Det var flera aspekter inblandade när det kom till val av 
metod och utvärderingsteknik. Dels var jag tvungen att ta hänsyn till hur lång 
tid utvärderingar, planering och genomförande skulle ta men också i vilken 
mån jag har tillgång till tänkta användare, utrustning och liknande. Ett krav 
var att utvärderingarna måste kunna genomföras av endast en utvärderare och 
utan inblandning från användare. Jag förlitar mig på mig som expert samt den 
kunskap som är inhämtad från teorierna inom cscw och operationaliseringen 
av dessa i enkätundersökningen. Jag ansåg att min kunskap var tillräcklig för 
att identifiera funktionalitet och behov som förbättrar samarbete och 
kommunikation inom det tänkta området. Valet föll därför som tidigare 
nämnt på gruppbaserad genomgång. Utvärderingen bygger på scenarios och 
handlingar som har framtagits för att kunna utvärdera olika kontexter för 
onlinebaserade prototypverktyg.  
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Genom att vara två eller flera utvärderare hade resultatet och trovärdigheten i 
utvärderingarna kunnat ökas och möjligtvis identifierat ytterligare 
funktionalitet som jag som ensam utvärderare kan ha missat. Genom att vara 
två eller flera finns det även möjlighet att föra en dialog och diskussion kring 
framkomna resultat som leder till nya syn-och tillvägagångssätt. Genom att 
bland in användare hade också studien fått en annan trovärdighet då jag inte 
enbart utgår från mig själv som expert utan från en tänkt användare av 
verktyget.  
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6.  Avslutning 
I avslutningen presenteras min slutsats och mina förslag till den fortsatta 
forskningen inom ämnet.  

6.1 Slutsats 
Hur man underlättar kommunikation och samarbete i onlinebaserade 
prototypverktyg beror på ett flertal olika faktorer. Dels måste verktyget man 
utvecklar, designer eller utvärderar tillhandahålla funktionalitet som för det 
första bidrar och möjliggör samarbete och för det andra erbjuda rätt 
funktionalitet som möjliggör kommunikation.  
 
Min forskningsfråga besvarades genom att jag använde mig av redan 
befintliga teorier inom ämnet cscw som utforskades och användes i de 
empiriska undersökningarna. Jag anser att jag har besvarat forskningsfrågan 
genom att bidra med en anpassad kontextmatris och samarbetsmekanismer 
samt krav kring behov och funktionalitet mot onlinebaserade 
prototypverktyg. Tillsammans bidrar dessa till en anpassad kunskap hur man 
i framtida projekt kan utveckla, designa och utvärdera onlinebaserades 
prototypverktyg inom kontexterna för samarbete och kommunikation.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 
Det finns en del luckor i studien som går att utveckla och arbeta vidare med. 
Det finns mycket utrymme att studera och utforska vidare cscw matrisen och 
samarbetsmekanismerna. Genom att utforska och samla in fler svar kring 
teorierna finns det ytterligare möjligheter att dra fler och större slutsatser 
kring framkomna resultat samt att göra djupare analyser av dessa. 
 
Det hade vidare varit intressant att se hur funktionaliteten från avsnitt 4.3.3 
kan implementeras på ett korrekt sätt i ett grafiskt och interaktivt ramverk 
med ett förhållningssätt som utgår från avsnitt 2.3. Genom dessa 
framställningar går det förhoppningsvis att skapa ett grafiskt ramverk kring 
hur funktionalitet på bästa sätt visualiseras. Genom att producera grafiska och 
interaktiva ramverk finns också möjligheten att utföra användartester vilket 
ger utrymme, med hjälp av ett iterativ arbetssätt, att förstärka och förbättra 
användbarheten hos det grafiska ramverket och dess funktionalitet. 
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Bilagor

Bilaga 1  Missiv till enkätundersökning 
 
Hej! 
 
Jag studerar interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet och just nu håller jag 
på med arbetet av mitt examensarbete som handlar om hur man kan förbättra 
samarbete och kommunikation i onlinebaserade prototypverktyg.  
 
Enkäten kommer att ligga till grund för vidare undersökning och utvärdering 
av onlinebaserade prototypverktyg. Enkätens syfte är att samla in information 
kring hur ni som studenter ser på samarbete och kommunikation samt vilka 
erfarenheter ni har från dessa situationer och inom vilka kontexter. Den 
ämnar också undersöka vilka delar som ni anser viktiga för att ett grupparbete 
ska lyckas och vilka inställningar och erfarenheter ni har kring 
prototypverktyg.  
 
Deltagandet är helt frivilligt men jag vore tacksam om du tar dig tid att svara. 
Genom din medverkan får jag ett mer pålitligt och användbart underlag till 
mina fortsatta utvärderingar. 
      
Enkäten tar ungefär 5-10 minuter att besvara. Du kan självklart välja att 
avbryta din medverkan när som helst. Alla deltagare är anonyma och allt 
material hanteras konfidentiellt. Enskilda personer kommer inte att kunna 
identifieras i den slutgiltiga rapporten. 
      
Svaren samlas in söndagen 12 maj för analys. En påminnelse kommer att 
skickas torsdagen 9 maj. 
      
Om du har några frågor angående enkäten eller undersökningen i övrigt, 
tveka inte att ta kontakt. 
      
Tack för din medverkan!  
 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Rasmus Dahl-Örn 
 
Kontaktuppgifter  
Tel: 0733-258520 
Mail: rd222ag@student.lnu.se 



 

 

Bilaga 2  Scenariospecifikationer 
 
Scenariospecifikation ett 
 
Aktivitetsbeskrivning: Sandra är projektledare för kursens grupparbete. 
Hennes första uppgift är att bjuda in resterande gruppmedlemmar för att 
samarbeta och skapa gemensamma prototyper. Hon ser vilka som är aktiva 
eller tillgängliga i verktyget och bjuder därefter in sina gruppmedlemmar. 
Gruppmedlemmarna, Jakob och Lisa, mottar inbjudningar och går med i 
projektet.  
 
Gruppmedlemmarna har överblick i verktyget och ser vilka personer som 
arbetar med vilka prototyper. Går de in i en prototyp ser de också vem som 
jobbar vart i arbetsytan och vilka objekt och delar respektive person arbetar 
med. Lisa ger genom chatten resterande gruppmedlemmar feedback på deras 
hittills producerade material och får svar tillbaka. Lisa ber sedan resterande 
av gruppen om hjälp genom att indikera och markera de delar i arbetsytan 
som hon behöver hjälp med och ger samtidigt en skriflitlig förklaring vad 
exakt det är som problemet innefattar. Jakob ser att Sandra behöver hjälp och 
löser problemet åt henne och förklarar efter vad som var felet.  
 
Användarspecifikation: Användarna består utav tre distansstudenter som alla 
samarbetar och kommunicerar från olika platser. De använder 
prototypverktyg för att kunna förmedla designresultat och involvera andra i 
processen som stakeholders och lärare. Här har jag utvunnit kontexten från 
cscw matrisen och de svar jag fick från enkätundersökningen genom att 
operationalisera cscw matrisen. Jag drog då slutsatsen att distansstudenterna 
är de som jobbar på olika platser och under samma tid. Studenterna är vana 
att använda prototypverktyg för ändamål att genomföra och utveckla 
prototyper samt att skapa interaktivitet.  
 
Förväntat resultat: Det förväntade resultaten från första scenariot är att man 
ska kunna slutföra valda aktiviteter och handlingar på ett smidigt och 
genomgående sätt.  De aktiviteter som förväntas slutföras och kunna 
genomföras är att: 
 

• Skapa nya projekt och upprätta arbetsytor 
• Se status hos personer i verktyget  
• Bjuda in personer att kollaborera med 
• Se var och vad andra arbetar med 
• Kommunicera via chattverktyg 
• Be om hjälp och indikera vad man behöver hjälp med 

 



 

 

Omständigheter: Studenterna arbetar på olika platser och träffas därför aldrig 
öga mot öga utan är beroende av olika hjälpmedel som möjliggör samarbete 
och kommunikation. Det är av stor vikt för dem att kunna kommunicera på 
ett effektivt och smidigt sätt samtidigt som de genomför sitt arbete. I 
scenariot arbetar de på olika platser men under samma tid.   
 
Scenariospecifikation två 
 
Aktivitetsbeskrivning: Sandra har skapat en prototyp och indikerar att den 
inte får ändras. Hon har också gjort klart element i en annan prototyp som 
hon indikerar att den inte får ändras. Jakob ser att den nya prototypen inte får 
redigeras eller ändras och går därför in i den och markerar delar de delar som 
behöver förändras eller tas bort samt att han kommenterar de markerade 
delarna. Lisa väljer att hålla med Jakob. Sandra ser Jakobs kommentarer och 
att Lisa håller med honom och ändrar då de markerade delarna och markerar 
kommentarerna som lösta.  
 
I en av de andra prototyperna gör Lisa ändringar utan att rådfråga övriga 
gruppen. Sandra ser detta och duplicerar då dokumentet med de gjorda 
ändringarna för att kunna behålla det som Lisa har gjort. Hon återställer 
sedan ursprungsdokumentet till hur det såg ut innan ändringarna 
genomfördes. Anledningen till att båda sparades var för att de senare kan ta 
ett beslut vilken av prototyperna som ska användas.  
 
Gruppen har gjort färdig ytterligare en prototyp inom projektet. Hon markerar 
denna som slutförd för att indikera för de andra gruppmedlemmarna att den 
är färdig. Både Jakob och Lisa får mail om att en prototyp är markerad som 
slutförd och väntar på att blir godkänd. De godkänner båda prototypen och 
Sandra får feedback på att alla är överens om att den är klar.  
 
Användarspecifikation: Användarna består utav tre distansstudenter som alla 
samarbetar och kommunicerar från olika platser. De använder 
prototypverktyg för att kunna förmedla designresultat och involvera andra i 
processen som stakeholders och lärare. Här har jag utvunnit kontexten från 
cscw matrisen och de svar jag fick från enkätundersökningen genom att 
operationalisera cscw matrisen. Jag drog då slutsatsen att distansstudenterna 
är de som jobbar på olika platser och under olika tid. Studenterna är vana att 
använda prototypverktyg för ändamål att genomföra och utveckla prototyper 
samt att skapa interaktivitet. 
 
Förväntat resultat: Även i kontext är det förväntade resultaten att man ska 
kunna slutföra valda aktiviteter och handlingar på ett smidigt och 
genomgående sätt. Däremot skiljer sig handlingar och aktiviteterna från 



 

 

scenario ett. De aktiviteter som förväntas slutföras och kunna genomföras är 
att: 
 

• Skapa nya projekt och upprätta arbetsytor 
• Indikera på att hela prototyper inte får ändras samt enskilda objekt i 

prototyperna 
• Kommentera och markera objekt som kommentaren berör 
• Kunna svara på kommentarer och markera som lösta när de anses som 

fullbordade 
• Kunna duplicera dokument och återställa samt ångra ändringar 
• Markera status på prototyper och dela slutgiltiga resultat 

 
Omständigheter: Studenterna arbetar på olika platser och träffas därför aldrig 
öga mot öga utan är beroende av olika hjälpmedel som möjliggör samarbete 
och kommunikation. Det är av stor vikt för dem att kunna kommunicera på 
ett effektivt och smidigt sätt samtidigt som de genomför sitt arbete. Det 
arbetar på olika platser och de träffas inte heller vid samma tidpunkt utan de 
arbetar individuellt och skickar materialet mellan sig vid färdigställande av 
prototyparbete.  
 
Scenariospecifikation tre 
 
Aktivitetsbeskrivning: Sandra som är gruppens projektledare börjar med att 
överblicka grupprummet över vilka som är närvarande och får verbal 
feedback från gruppmedlemmarna att de är närvarande. Vid påbörjat arbete 
stöter Jakob på problem och ber de andra i gruppen om hjälp. Han kan med 
hjälp av gestikulerande och verbal kommunikation förklara och påvisa vilka 
delar han behöver hjälp med så att de andra förstår. Genom att Jakob visar 
och förklarar kan de andra i gruppen hjälpa honom.  
 
Gruppen har producerat och färdigställt flera prototyper som behöver 
granskas av deras uppdragsgivare. Sandra bjuder därför in berörd stakeholder 
så att denna ska kunna granska och kommentera det producerade materialet. 
Stakeholder har inga möjligheter att göra några ändringar. Lisa och Jakob har 
förberett prototyperna med kommentarer och indikerat element i gränssnittets 
som bör prioriteras och granskas. Stakeholder svarar på de kommentarer som 
finns och ger också feedback på andra delar som kan förbättras. Gruppen gör 
de ändringar som föreslogs och markerar berörda kommentarer som lösta.  
 
Användarspecifikation: Campusstudenter som kommunicerar och samarbetar 
öga mot öga. De har möjlighet att arbeta, planera och utföra uppgifter 
gemensamt i en fysisk miljö. De är fortfarande i stort behov av att förmedla 
designresultat och involvera andra i processen. Här har jag utvunnit 



 

 

kontexten från cscw matrisen och de svar jag fick från enkätundersökningen 
genom att operationalisera cscw matrisen. Jag drog då slutsatsen att 
campusstudenter är de som jobbar på samma plats och under samma tid. 
Studenterna är vana att använda prototypverktyg för ändamål att genomföra 
och utveckla prototyper samt att skapa interaktivitet. De studerar 
interaktionsdesign och är väl insatta i hur prototypverktygen fungerar och 
används samt vilken funktion prototyper uppfyller och vilken del denna har i 
den iterativa processen.  
 
Förväntat resultat: Resultaten förväntas skilja sig något mot de på distans då 
handlingar och aktiviteter sker i fysisk närvaro från resten av gruppen. 
Scenariots egentliga syfte är att påvisa vilka skillnader det är mellan att 
arbeta på distans kontra samma plats. De aktiviteter som förväntas slutföras 
och kunna genomföras är att: 
 

• Överblicka vilka som är närvarande och via verbal kommunikation 
kommunicera med övriga gruppdeltagare 

• Peka och indikera på arbetsytor i samband med att man ber om hjälp, 
verbal kommunikation, för att förklara vad man menar.  

• Bjuda in och dela med sig av producerat material till stakeholders, ska 
endast kunna kommentera och inte kunna göra några ändringar.  

• Vägleda stakeholder genom kommentarer 
 
 
Omständigheter: Studenterna arbetar på samma plats och träffas därför 
fysiskt utan att vara beroende av olika hjälpmedel som möjliggör samarbete 
och kommunikation. Det är inte av lika stor vikt att kunna kommunicera och 
koordinera samarbetet som för dem på distans. De träffas vid samma tidpunkt 
och samma plats och arbetar gemensamt med utformning av prototyper och 
interaktivitet.  
 
Scenariospecifikation fyra 
 
Aktivitetsbeskrivning: Då gruppen inte har möjlighet att ses på ett par dagar 
har de delat upp arbetet mellan sig för att arbeta självständigt på det tilldelade 
materialet. Sandra har fått i uppgift att skapa ikoner som inte finns att tillgå i 
verktyget. Ikoner är speciellt gjorda för deras nuvarande projekt som de 
arbetar med i skolan. Vid färdigställande av dessa delar hon med sig dem till 
de andra via verktyget och notifierar dem via e-mail att det finns nytt material 
att tillgå. Jakobs uppgift är att implementera de nya ikoner som finns att tillgå 
i prototypen.  
 



 

 

Lisa har fått i uppgift att påbörja arbetet med att skapa element till hig-
fidelityprototypen. Hon ska börja med att skapa menyer till startsidan. När 
hon har färdigställt dessa delar hon dem via verktyget för att invänta 
feedback från de andra. Jakob och Sandra ger båda konkret feedback till 
Lisas menyer och förklarar vilka delar som bör ändras för att förbättra dessa 
ytterligare. Lisa läser sedan igenom feedbacken och gör de ändringar som 
föreslås.  
 
Användarspecifikation: Campusstudenter som kommunicerar och samarbetar 
öga mot öga. De har möjlighet att arbeta, planera och utföra uppgifter 
gemensamt i en fysisk miljö. Studenterna är vana att använda 
prototypverktyg för ändamål att genomföra och utveckla prototyper samt att 
skapa interaktivitet. De studerar interaktionsdesign och är väl insatta i hur 
prototypverktygen fungerar och används samt vilken funktion prototyper 
uppfyller och vilken del denna har i den iterativa processen.  
 
Förväntat resultat: De aktiviteter som förväntas slutföras och kunna 
genomföras är att: 
 

• Dela egenproducerat material mellan användare i verktyget så som 
grafiska element och liknande. 

• Kunna ge feedback på dessa för att säkerställa att alla i gruppen anser 
att de är tillräckligt bra och är producerade efter deras givna riktlinjer.  

 
Omständigheter: Studenterna arbetar på samma plats och studerar på campus. 
De träffas vid inte vid samma tidpunkt och arbetar därför individuellt för att 
färdigställa och arbeta med prototyperna. De är därför i större behov av att 
kunna samordna arbetet och kommunikationen än de campusstudenter som 
arbetar under samma tid.  



 

 

 
Bilaga 3  Aktivitetsdiagram 
 

Aktivitetsdiagram 1 



 

 

Aktivitetsdiagram 2 



 

 

Aktivitetsdiagram 3 



 

 

 

 
 

Aktivitetsdiagram 4 
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