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Sammanfattning 
Idag finns många organisationer utspridda över stora geografiska områden med kunder, kontor 
och samarbetspartners över hela världen. Traditionellt sett innebär detta att de anställda måste 
resa en hel del för att deltaga i möten. Detta kostar i sin tur både tid och pengar. I många projekt 
blir det också nödvändigt med samarbete mellan personer som befinner sig på stora avstånd från 
varandra. Det finns grupprogram som kan erbjuda grupper av människor att hålla möten på 
distans. Med hjälp av ett sådant möte (e-möte) slipper användaren att resa och kan därmed spara 
in både tid och pengar.  
 
Men med undantag av några få system, är inte användningen av grupprogram så utbredd. Det är 
idag är ett problem att kunna genomföra ”vanliga” möten i digitaliserad form. En huvudorsak till 
detta är att dessa system har allvarliga användbarhetsproblem, en situation till viss del av bristen 
av praktiska metodologier för utveckling och utvärdering av dem.  
 
Denna uppsats behandlar vilka kriterier som är viktiga vid utveckling av användargränssnitt för 
grupprogram i syfte att utveckla en rekommendation att användas vid utveckling och utvärdering 
av sådana gränssnitt. Vi undersöker även hur viktiga dessa kriterier är. 
 
Med hjälp av olika teorier och en kvalitativ fallstudie i form av intervjuer har vi undersökt de 
funktionella kriterier som bör beaktas vid utveckling av fleranvändargränssnitt hos tre olika 
företag.  
 
Det framkom av resultatet att det finns kriterier som anses viktigare än andra och de som är 
mindre viktiga men önskvärda. Slutligen har vi även sett att vissa kriterier har mycket liten 
betydelse. 
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Abstract 
Many organizations are today widely spread over large geographical areas, with customers, 
offices and collaboration partners around the world. Traditionally this implies that the employees 
have to travel a lot to participate in meetings. This costs a great deal of both time and money. In 
many projects it becomes necessary with collaboration between persons over large distances. 
Groupware exists that can offer meetings at a distance to groups of people. With such a meeting 
(e-meeting) the user does not have to travel and can thereby save both time and money.   
 
With the exception of a few systems, the usage of groupware is not widely spread. Today it is a 
problem to be able to carry out “usual” meetings in a digitalized form. One of the main reasons is 
that these systems have serious usability problems, a situation caused to some extent by the lack 
of practical methodologies for development and evaluation of them.  
 
This thesis deals with which criteria that are important for development and evaluation of user 
interfaces for groupware with the purpose to develop a recommendation to use in development 
and evaluation of such user interfaces. We also examine the importance of these criteria.  
 
We have studied the functional criteria that should be considered when developing a multi-user 
interface with the help of different theories and a qualitative case study in form of interviews at 
three different companies. 
 
The result shows that there are some criteria that are considered more important than others and 
those who are less important although desirable. Finally we have seen that some criteria have 
very little importance. 
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Förord 
Denna uppsats på tio poäng utfördes under hösten 2002 vid institutionen för Data och System-
vetenskap, Luleå Tekniska Universitet. Vi vill med detta förord tacka de personer som medverkat 
till att arbetet blivit genomfört. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår vetenskapliga handledare Svante Edzén för konstruktiv kritik och 
uppmuntran. Vi vill även tacka de personer som deltagit i de intervjuer som vi genomfört 
Dessutom vill vi ge ett stort tack till våra nära och kära som visat hänsyn och förståelse under 
arbetets gång. 
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Victoria Grafström    Stefan Holmgren  
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1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt problemområde, vår forskningsfråga, 
vilket syfte vi har med uppsatsen och även de avgränsningar vi gjort för att vårt arbete skall få en 
rimlig omfattning. Sist följer en disposition av hur uppsatsen är upplagd för att strukturera upp 
arbetet och göra det mer lättläst. 

1.1 Bakgrund  
Enligt Baker, Greenberg & Gutwin (2002) är många organisationer och företag idag utspridda 
över ett stort geografiskt område, med kunder, kontor och samarbetspartners över hela världen. 
Traditionellt sett innebär detta att de anställda måste resa en hel del för att deltaga i möten. Detta 
kostar i sin tur pengar och tid. I många projekt blir det också nödvändigt med samarbete mellan 
personer som befinner sig på stora avstånd från varandra. Idag finns enligt Baker et al teknologi 
för att hålla sådana möten på distans. Kostnaden för denna teknologi är inte särskilt dyr och det 
finns ett antal programvaror, så kallade grupprogram som hanterar denna kommunikation. För att 
kunna genomföra excmpelvis ett möte på distans, ett så kallat e-möte, krävs egentligen inte mer 
än en uppkopplad dator utrustad med webbkamera, mikrofon, högtalare och en programvara som 
hanterar e-mötet. Baker et al menar att med e-mötet slipper användaren att resa och kan därmed 
spara in både tid och pengar.  
 
Lantz (2001) hävdar att den tekniska utvecklingen inom virtuella miljöer har gått mycket fort 
framåt de senaste åren och idag finns det många avancerade tekniker på marknaden. Många 
personer arbetar idag i flera grupper och behöver träffa ett antal olika personer varje dag. Vanliga 
formella möten, ansikte mot ansikte, är mycket viktiga men i vissa fall kan olika medier 
exempelvis e-möten för samarbete vara ett komplement. Tekniken finns men enligt tidigare 
forskning gjord dels hos CID (Lantz 2001) och dels hos Swedish Institute of Computer Science 
(SICS) (Bullock & Gustafson 2001) är det är fortfarande ovanligt att lägga möten till en virtuell 
miljö.  

1.2 Problemdiskussion 
Baker, Greenberg & Gutwin (2001) hävdar också att med undantag av några få system, är inte 
användningen av grupprogram så utbredd. Det är idag är ett problem att kunna 
genomföra ”vanliga” möten i digitaliserad form. En huvudorsak till detta är enligt författarna att 
dessa system har allvarliga användbarhetsproblem, en situation till viss del av bristen av praktiska 
metodologier för utvärdering och utveckling av dem.  
 
Greenberg, Fitzpatrick, Gutwin & Kaplan (1999) menar att grupprogram måste stödja att 
gruppers arbetsuppgifter fortlöper effektivt och tillfredsställande. Ett grupprogram måste gå 
bortom arbetsuppgiften och stödja grupparbete. Gruppmedlemmar måste kunna kommunicera, 
organisera gemensamma aktioner, erbjuda assistans, delegera arbete och handha varandras arbete. 
Grupparbete involverar enligt Greenberg et al även sociala och känslomässiga aktiviteter.  
 
Fitzpatrick (1998) hävdar att vid utveckling av grupprogram måste utvecklaren förstå inte bara 
MDI, utan även kommunikation människa-människa och dator-dator. Utvecklaren måste alltså 
också ta hänsyn till svårigheter beträffande grupparbete. En grupps beteende är mer komplext än 
en individuell persons beteende, och kräver ett annorlunda angreppssätt. Det finns få etablerade 
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metoder för utveckling och utvärdering av grupparbete. Som en följd av detta menar Fitzpatrick 
att förståelsen för gruppinteraktioner har blivit klassificerat som ett knepigt problem; ett problem 
utan bestämd formulering.  
 
Ellis, Gibbs & Rein (1991) menar att grupprogramgränssnitt är mer komplexa vid jämförelse med 
enanvändargränssnitt eftersom de illustrerar gruppaktivitet och kontrolleras av multipla 
användare snarare än en ensam användare. Som en följd introducerar dessa gränssnitt 
designproblem som inte uppvisas av enanvändargränssnitt. Ett grundläggande problem med att 
utveckla gränssnitt för grupprogram är hur komplexitet hanteras. Multipla användare kan enligt 
Ellis et al producera en högre grad av aktivitet och samtidighet än en ensam användare, och 
gränssnittet måste stödja detta komplexa beteende. Enligt Pinelle (2000) gör alla dessa aspekter 
utveckling och utvärderingen av grupprogramvaror till en komplicerad och tidskrävande uppgift. 
Då det enligt Baker et al (2001) inte finns någon mängd av billiga utvärderingsmetoder 
tillgängliga för gruppvaruforskare och användare, bör en kraftansträngning göras för att 
identifiera nya utvärderande tekniker för att göra utveckling och utvärdering mer praktisk vad 
gäller tid och kostnad.  
 
Löwgren (1993) menar, att ett system har två delar: funktioner och användargränssnitt. Systemets 
funktioner är de tjänster som det erbjuder, medan användargränssnittet är det som gör  
funktionerna och tjänsterna tillgängliga för användaren. Om systemets funktioner är felaktigt 
utformade är hela systemet felaktigt utformat. Om funktionerna däremot är korrekt utformade, 
måste användargränssnittet vara designat på ett sådant sätt att det tillåter användaren att utnyttja 
funktionerna på ett optimalt sätt. Löwgren fortsätter att en annan viktig omständighet är det 
faktum att det för många användare är användargränssnittet som är systemet. Vad som tekniskt 
händer bakom det är oftast inte speciellt intressant för dem. Det viktigaste är att systemet och 
således användargränssnittet gör det möjligt för användaren att utföra sina uppgifter på ett enkelt 
och effektivt sätt. Användargränssnittet är enligt Löwgren den del av systemet som användaren 
kommer i kontakt med och det första intrycket har visat sig vara avgörande för användarens 
bedömning av hela systemet. Löwgren hävdar att användargränssnittet på så sätt blir systemets 
fönster till omvärlden. Baker et al (2001) har istället i sina kriterier för fleranvändargränssnitt 
pekat på funktionella aspekter i gränssnitt och menar att funktionaliteten på detta sätt 
sammanvävs med gränssnittet. Vi kommer i vår undersökning inte att behandla gränssnittet enligt 
Löwgrens definition utan ser det från synsättet Baker et al har och behandlar då alltså de 
funktionella aspekterna på ett fleranvändargränssnitt. 
 
Med ett gränssnitt menar vi förutom det grafiska användargränssnitt som skärmen visar, även de 
perifera enheter som exempelvis kamera, mikrofon med mera som påverkar kommunikationen. 
Användargränssnitt innebär enligt oss inte bara hur information representeras på skärmen, utan 
också vad som går att göra, det vill säga funktionaliteten.  
 
Med grupprogram menar vi den mjukvara som möjliggör samarbete mellan grupper av 
människor. Grupprogram skall underlätta kommunikationen mellan människor oavsett om de är 
åtskilda av tid och plats. Vi tror att grupprogram utgör en intressant ny utmaning till området 
användargränssnitt. Eftersom detta är ett till hög grad outforskat område, tror vi att det kan vara 
av intresse att se att grupprogram erbjuder många nya möjligheter, men också nya sätt att hantera 
användargränssnitt. Det traditionella sättet att se på utformningen av användargränssnitt täcker 
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inte denna typ av program, utan andra kriterier bör åtföljas som komplement utöver kriterier för 
enanvändargränssnitt. Detta leder oss fram till vår forskningsfråga. 

1.3 Forskningsfråga 
Vilka kriterier är viktiga för att bygga upp ett fleranvändargränssnitt? 

1.4 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att utveckla en rekommendation för kriterier att användas vid utveckling 
och utvärdering av fleranvändargränssnitt och att värdera hur viktiga dessa kriterier är. 

1.5 Avgränsningar 
Vi kommer att undersöka gränssnitten avseende dess funktionalitet, och kommer inte närmare gå 
in hur gränssnittet är uppbyggt färgmässigt med mera. Vi anser att de egenskaper som behandlar 
denna typ av ”skärmgränssnitt” går att bortse ifrån om vi i vår studie med omsorg väljer vilka 
användare vi använder i vår undersökning. Gränssnittet innehåller alltså också kameror, 
mikrofoner, pekdon etcetera, men dessa tekniska tillbehör kommer vi inte att undersöka, vi 
förutsätter bara att de finns och fungerar som de är menade att fungera. Vi kommer även att 
avgränsa oss till att titta på grupprogram som är distribuerade och synkroniserade, det vill säga 
deltagarna är skilda åt i plats men inte i tid.  

1.6 Disposition 
Uppsatsen är upplagd i olika kapitel där vi först beskriver bakgrunden till det problem vi velat 
undersöka och diskuterar syfte och avgränsningar. I den följande metoddelen beskriver vi vilken 
metod vi använt oss av. Kapitlet som följer tar upp den teoretiska referensramen, där vi redovisar 
de olika teorier vi utgått ifrån och här analyserar vi även teorin. Empirin tar upp hur själva 
undersökningen gått tillväga och här redovisas också de resultat som framkommit. I analysen 
kopplar vi de resultat vi fått fram mot teori och empiri. I det avslutande kapitlet redovisar vi de 
slutsatser och egna reflektioner som arbetet resulterat i och här för vi även en metoddiskussion 
för att kunna bedöma kvalitén på vårt arbete. I denna del av uppsatsen ger vi även förslag till 
fortsatt forskning.  

1.7 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi behandlat bakgrunden till problemområdet, vår forskningsfråga, syfte och 
avgränsningar. Vi har även presenterat en disposition sist i detta kapitel. Vår förhoppning är att 
läsaren nu har en uppfattning om vad vår uppsats handlar om, vilka problem som tas upp och vad 
vi inriktat oss på. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenterar vi upplägget av undersökningen. Vi redogör för och motiverar de 
metoder vi använt oss av vid undersökningens genomförande. Vi diskuterar positivism kontra 
hermeneutik och beskriver därefter vilket vetenskapligt synsätt vi valt. Genom kapitlet försöker vi 
ge läsaren en förståelse för den metod vi använt oss av. Denna förståelse kan sedan hjälpa 
läsaren att bilda sig en egen uppfattning angående validiteten och reliabiliteten i det resultat som 
undersökningen frambringat. Anledningen till att vi beskriver olika vetenskapliga synsätt och 
metoder är för att underlätta förståelsen för de läsare som inte är insatta i dessa vetenskapliga 
begrepp men även för att kunna styrka de val vi själva gjort. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Enligt Arbnor & Bjerke (1994) måste antaganden göras om hur verkligheten ser ut för att kunna 
undersöka, förklara och förstå faktum. De antaganden som görs resulterar sedan i olika synsätt. 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) hävdar att det finns två vetenskapliga huvudinriktningar; 
positivism och hermeneutik. Dessa båda huvudinriktningar kommer vi att beskriva närmare 
nedan.  

2.1.1 Positivism kontra hermeneutik 
Enligt Holme, Solvang och Nilsson (1997) är positivismens ambition att få en objektiv känsla av 
fenomenet, och förklara omvärlden genom att använda sig av logik, korrekt teori och relevant 
information, emedan den hermeneutistiska metoden försöker förstå varför saker uppstår på olika 
sätt, och på vilket sätt de är sammankopplade. Jämfört med positivism, har hermeneutiken ett mer 
dynamiskt och subjektivt sätt att se på vetenskap. 
 
Den bästa översättningen av ordet hermeneutik är enligt Engdahl, Holmgren, Lysell, Melberg & 
Olsson (1977) förmodligen tolkningslära, de menar att hermeneutiken vill lära oss hur vi ska 
tolka och vad det innebär att tolka. Som tankedisciplin pendlar hermeneutiken mellan praktiskt 
arbete med texter och kunskapsteoretisk reflektion över förutsättningarna för tolkning och 
förståelse; hermeneutiken inbegriper alltid sin egen metateori. 
 
Allard & Sundblad (1987) hävdar att hermeneutiken står som en motpol till positivismen. De har 
fäst detta på pränt när de skriver att hermeneutikerna vill, till skillnad från positivisterna, behålla 
distinktionen mellan subjekt (handlande och tolkande människor), och objekt (döda föremål och 
naturprocesser). Vidare menas att det är human- och samhällsvetenskapernas uppgift att studera 
subjekt och subjektförhållanden. De menar att hermeneutiken fokuserar intresset på den 
subjektkategori som positivismen bannlyser från vetenskapen. 
 
Inom denna hermeneutiska tradition ligger enligt Allard & Sundblad betoningen på att förstå. Det 
kan exempelvis vara en text, en människa, eller en historisk händelse. Ödman (1994) poängterar 
att förståelsen alltid måste relateras till en helhet för att över huvud taget få någon innebörd. Det 
innebär att det gäller att tydligt redovisa utifrån vilket perspektiv vi gör vår tolkning, eller våra 
personligt färgade utgångspunkter. 
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2.1.2 Val av vetenskapligt synsätt 
Vårt synsätt kommer att vara hermeneutiskt där vår utgångspunkt med detta arbete blir den så 
kallade hermeneutiska spiralen. Med detta menas att en tolkning byggs upp av spelet mellan delar 
och helhet. Med delarna byggs själva innebörden i helheten upp samtidigt som innebörden i varje 
del beror på helhetens innebörd. Wallén (1993) förtydligar detta med att beskriva fyra 
huvudpunkter i hermeneutiken. För det första så handlar hermeneutik om tolkning av innebörder i 
texter, symboler, handlingar och upplevelser. För det andra så har den som tolkar en viss 
förförståelse som visar sig i en språklig och kulturell gemenskap. Han menar vidare att denna 
förförståelse behöver medvetandegöras och artikuleras. Den tredje huvudpunkten innebär att 
tolkandet växlar mellan ett del- och helhetsperspektiv. Det innebär att varje nytt textavsnitt som 
läses ofta leder till ett nytt sätt att förstå tidigare avsnitt. Tolkningsprocessen utvecklas därför 
genom en växelverkan mellan den aktuella delen man arbetar med och den framväxande helheten. 
Avslutningsvis betonar Wallén att tolkningen måste ske i förhållande till en kontext. Det gäller att 
uppmärksamma den situation i vilken texten har skrivits men även i vilken situation läsaren 
befinner sig. Till skillnad från positivismen som har ett objektivt synsätt har hermeneutiken ett 
subjektivt synsätt. Nedan visar vi en bild på den hermeneutiska spiralen. 
 

 
Figur 1. Den hermeneutiska spiralen. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1999, egen bearbetning). 
 
Inom hermeneutiken används den egna förståelsen och de egna upplevelserna för att tolka andra 
människors förståelse och upplevelser (Thurén, 1999). Det är alltså vår egen tolkning av 
verkligheten som styr hur vi handlar. Det sätt på vilken vi kommer att tolka de teorier som tas 
upp i denna uppsats kan sägas höra till det hermeneutiska synsättet. Vi kommer att ta upp olika 
teorier som behandlar gruppinteraktion och sedan analysera dessa teorier för att se om något 
saknas gällande kriterier på gränssnitt för grupprogram.  
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2.2 Vetenskaplig metod 
Det finns olika sätt med skilda perspektiv som använder olika metoder för att samla in 
information. Enligt Holme, Solvang & Nilsson (1997) brukar utgångspunkten tas ifrån den 
information som undersöks – mjukdata eller hårddata – med detta menas kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Dessa beskrivs närmare nedan. 

2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ metod 
Syftet med en kvalitativ undersökning är enligt Miles & Huberman (1994) att skapa förståelse för 
det undersökta objektet samt att komplexa händelser beskrivs som inte kan kvantifieras. Bell 
(2000) anser att forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av att ta reda 
på hur människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys.  
 
Det andra sättet är det kvantitativa. Bell (2000) menar att en forskare som väljer den kvantitativa 
undersökningen samlar fakta och studerar relationer mellan olika uppsättningar av fakta. De 
mäter och använder vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även 
generaliserbara slutsatser. 

2.2.2 Val av vetenskaplig metod 
Vi kommer att utföra en kvalitativ undersökning eftersom vi är intresserade av hur människor 
upplever sin värld, vi vill att de skall beskriva sina upplevelser och uppfattningar. Detta för att vi 
inte vill generalisera något resultat utan istället vill vi undersöka de kvaliteter som den undersökta 
situationen har. Den kvalitativa forskningen är kopplad till hermeneutiken eftersom det är 
tolkningar vi vill göra av människors avsikter och handlingar. 
 

2.2.3 Litteraturstudier 
En förutsättning för att kunna genomföra undersökningen var att vi först sökte och studerade 
relevant litteratur för att uppnå en ökad insikt i ämnet samt för att få en teoretisk grund att bygga 
uppsatsen på. En annan orsak till litteratursökningen var att vi ville undvika att upprepa redan 
gjord forskning på området. Det är i huvudsak litteratur i form av böcker som använts som 
underlag till uppsatsen och som kompletterande material har artiklar och forskningsrapporter 
använts. Den huvudsakliga litteraturen vi kommer att använda oss av är teorier som behandlar 
områdena fleranvändargränssnitt, gruppinteraktion, grupprogram samt kommunikation. Utifrån 
dessa teorier kommer vi sedan att analysera dessa för att se om något saknas i de kriterier som 
finns på gränssnitt för grupprogram. I denna del av teorikapitlet kommer vi att tolka de olika 
författarnas synsätt mot vårt eget hermeneutiska synsätt. Slutligen kommer vi även att studera 
olika metodböcker och forskningslitteratur att stödja oss på i vår undersökning. 

2.2.4 Undersökningsansats 
Yin (1994) framhåller att en fallstudie är speciellt lämplig i undersökningar där frågor av 
typen ”hur” och ”varför” ställs om ett samtida fenomen som den undersökande har liten eller 
ingen kontroll över. En fallstudie är en empirisk ansats vilken undersöker ett nutida fenomen i sitt 
"rätta element", i sin verkliga kontext när gränserna mellan fenomen och kontext inte är helt 
tydliga. Vi skall utföra en fallstudie där vi kommer att göra intervjuer.  
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Det finns olika typer av intervju, närmare bestämt strukturerad och ostrukturerad. Den 
strukturerade intervjun är närmast en enkät som läses upp, med det tillägget att intervjuaren kan 
förklara oklarheter. En ostrukturerad intervju gör att forskaren kan följa upp alla tänkbara 
mönster som verkar intressanta. Syftet med våra intervjuer är att få så mycket information som 
möjligt inom de områden vi ville undersöka. Vi har valt att göra ostrukturerade intervjuer där Yin 
menar att forskaren får veta både fakta och även respondentens åsikter om fenomenet. Han menar 
att respondenten också skall uppträda som en informatör som själv informerar den som intervjuar. 
Respondenten är ofta avgörande för fallstudiens framgång. Respondenten erbjuder inte bara 
forskaren insikter i ett visst ämne utan inspirerar också till ytterligare beviskällor. 
 
De intervjufrågor vi kommer att använda oss av baseras på de teorier vi tar upp i nästa kapitel och 
då främst de teorier som behandlar användargränssnitt för grupprogramvaror men även hur 
grupper interagerar samt kommunikation. 

2.3 Tillvägagångssätt vid analys 
De intervjuer som vi gör kommer att granskas kritiskt och analyseras för att kunna dra slutsatser 
eller se tendenser gällande de kriterier som finns för användargränssnitt för grupprogram samt 
övriga kriterier som vi själva har hittat. Vi kommer även att analysera och försöka se tendenser 
om vilka kriterier som är viktiga och om det finns några kriterier som inte alls är relevanta. Vi 
kommer att analysera intervjuerna löpande för att kontinuerligt få en bättre förståelse för ämnet. 
När vi gjort första intervjun kommer vi att utgå från de olika kriterierna som vi valt att undersöka. 
Resterande intervjuer kommer att ske på samma sätt som den första. Genom att vi hela tiden 
kommer att gå tillbaka till vårt empiriska material kommer vi att kunna omvärdera och omtolka 
svaren. Detta ligger i linje med det hermeneutiska synsättet. 
 
För att analysera det insamlade materialet och även för att hitta svar på de frågor som ställts i 
syftet kommer analysen att baseras på jämförelser och kategoriseringar. Miles & Huberman 
(1994) hävdar att genom kategorisering av de olika svaren som erhålls i olika strukturer blir den 
insamlade informationen lättare att överblicka. Den kategorisering vi ämnar utföra består i att 
samla liknande uppfattningar såväl som åsikter om de olika kriterierna och därigenom se 
tendenser. De åsikter och uppfattningar samt den information som inte passar in i någon av dessa 
strukturer kommer att beaktas och analyseras var för sig, detta för att relevant information inte 
skall förbises. 

2.4 Metoddiskussion 
Enligt Yin (1994) kan fyra tester användas för att fastslå kvalitén av en social empirisk 
undersökning. Eftersom en fallstudie är en form av sådan empirisk forskning så kan dessa fyra 
tester anses relevanta vid fallstudier. Dessa fyra tester är; konstruktionsvaliditet, intern validitet, 
extern validitet samt reliabilitet. 
 
Nedan beskriver vi dessa fyra tester och hur vi kommer att gå till väga för att påvisa kvalitén på 
vårt arbete. 

2.4.1 Konstruktionsvaliditet 
Yin (1994) menar att det första testet är att konstruera validitet. Han anser att detta är speciellt 
problematiskt vid fallstudier. Det finns dock tre taktiker för att öka uppförandet av validitet i en 
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fallstudie. Det första är att använda sig av multipla informationskällor för att mäta samma 
fenomen. Den andra är att fastslå en kedja av bevis som också är relevant vid datainsamlingen. 
Den tredje åtgärden är enligt Yin att låta intervjurespondenterna i fallstudien inspektera ett utkast 
innan den slutliga versionen offentliggörs. 
 
Vi kommer att använda oss av multipla informationskällor i och med att vi skall utföra fyra olika 
intervjuer. Vi kommer även att granska forskningsrapporter och böcker inom ämnet för att skapa 
oss en helhetsbild inom ämnet. Vidare kommer vi att upprätta en beviskedja genom att vi skall 
referera till de källor vi använt oss av. Vi kommer även att låta intervjurespondenterna inspektera 
ett utkast av fallstudien innan den slutliga versionen offentliggörs. I och med att dessa tre taktiker 
utförs kan vi säga att vi har grunden för att konstruera god validitet. 

2.4.2 Intern validitet 
Det andra testet är enligt Yin (1994) intern validitet. Yin skiljer mellan inre och yttre validitet. 
Han menar att intern validitet endast berör kausala eller beskrivande fallstudier, där en forskare 
försöker att besluta om händelse x leder till händelse y. Om forskaren felaktigt drar slutsatsen att 
x leder till y utan att veta att det egentligen är en okänd faktor z som orsakar sambandet så 
påverkas den inre validiteten på ett negativt sätt. Fallstudier leder till slutsatser varje gång en 
händelse inte direkt observeras. Yin menar vidare att forskaren bör fråga sig om slutsatsen är 
riktig, om alla tänkbara förklaringar och möjligheter har tagits i beaktande och om det kan finnas 
andra förklaringar.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuer via telefon. Här kan den inre validiteten möjligtvis 
försämras eftersom vi i dessa fall inte har någon möjlighet att observera respondenternas 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Däremot kommer vi att (om medgivande ges) banda alla 
intervjuer för att kunna få med det som sägs vid intervjuerna och sedan noggrant föra ned detta på 
papper. På detta sätt tycker vi ändå att vi på många sätt kommer att förhindra oss att dra 
förhastade slutsatser och därmed ge oss möjlighet att stärka den inre validiteten.  

2.4.3 Extern validitet 
Det tredje testet har enligt Yin (1994) att göra med problemet av att veta om fallstudiens resultat 
är generaliserbar utöver den direkta fallstudien, den externa validiteten. Han menar att om 
resultatet av en studie i ett liknande fall kan tillämpas på den direkta fallstudien så är den yttre 
validiteten stärkt.  
 
Vi anser att om en liknande studie skulle utföras med samma ingångsvillkor gällande bland annat 
grupprogram, uppgiftens natur och respondenternas bakgrund och erfarenhet samt antal 
respondenter så tror vi att resultatet på många sätt kan bli liknande det vi kommit fram till.  

2.4.4 Reliabilitet 
Det fjärde testet är vad Yin (1994) kallar reliabilitet. Yin menar att om en fallstudie skall ha hög 
reliabilitet, skall man om man följer anvisningar som gjorts i en tidigare fallstudie komma fram 
till samma resultat och slutsatser som vid den ursprungliga fallstudien. Reliabiliteten är beroende 
av noggrann dokumentation av arbetets alla steg. Utan sådan dokumentation kan inte ens 
forskaren själv som utförde fallstudien upprepa sitt arbete.  
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Tidigare fallstudieundersökningar har enligt Yin blivit dåligt dokumenterade vilket ofta har lett 
till att externa läsare har ifrågasatt reliabiliteten i studien. Det generella sättet att undvika detta är 
att i så hög grad som möjligt operationalisera de olika stegen och leda forskningen som om någon 
alltid stod och övervakade arbetet över axeln. 
 
Yin hävdar också att forskaren skall ha som utgångspunkt att den gjorda undersökningen skall 
klara av att genomgå kontroll av utomstående part. Han menar att en utomstående skall kunna 
repetera samma procedurer och hamna på samma resultat som forskaren. 
 
För att öka reliabiliteten i vår undersökning kommer vi att noggrant dokumentera allt vi gör. Vi 
har en pärm där vi kommer att samla på oss allt material inklusive kontaktpersoner och deras 
telefonnummer. Vidare kommer vi att bifoga den intervjuguide som skall användas vid 
intervjuerna. Förhoppningsvis kommer reliabiliteten att påverkats positivt av att vi kommer att ha 
flera seminarier under uppsatsskrivandets gång där både handledare och andra studenter ges 
möjlighet att komma med konstruktiv kritik på uppsatsen vid ett flertal tillfällen. Vidare har vi 
tillgång till flera stödgrupper av studenter som skall granska våra intervjufrågor och även 
korrekturläsa uppsatsen. 

2.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi beskrivit hur vi kommer att gå tillväga när vi utför vår undersökning. Vi har 
beskrivit vilket synsätt vi anammat och berättat att vi kommer att utföra en kvalitativ fallstudie. 
Vi har även redogjort för hur vi kommer att gå tillväga när vi analyserar vårt resultat. Valet av 
dessa angreppssätt har baserats på att vi vill ta reda på åsikter, uppfattningar och känslor. Utifrån 
dessa uppfattningar kommer vi att tolka det empiriska materialet. Under arbetets gång kommer vi 
fortlöpande att koppla tillbaka till tidigare erfarenheter enligt det hermeneutiska synsättet, den 
hermeneutiska spiralen. Vi har även fört en metoddiskussion där vi försöker visa på vad som är 
viktigt att tänka på när man utför en sådan undersökning som vi valt att göra.  
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar de teorier vi anser vara relevanta för vårt arbete. Vi börjar med att ta 
upp teorier om traditionell gränssnittsdesign, där vi bland annat beskriver tankarna bakom MDI 
då samspelet mellan människa och dator traditionellt sett är en viktig del när det gäller 
användargränssnitt. Här tar vi även upp de kriterier som beaktats vid design och utvärdering av 
traditionella gränssnitt. Sedan följer en teori om fleranvändargränssnitt, som visar en del av de 
ytterligare beståndsdelar som behövs vid grupprogram. Efter detta följer teorier om 
gruppinteraktion, grupprogram, CSCW och kommunikation vilka vi tar upp för att se om de 
beaktats i kriterierna för fleranvändargränssnitt. Slutligen kommer en egen teorianalys, där vi ur 
teorin sammanställer vilka ytterligare kriterier vi anser vara relevanta för att vara med i vår 
empiri. 

3.1 Traditionell gränssnittsdesign 
För att illustrativt kunna beskriva problemet med fleranvändargränssnitt anser vi att det krävs en 
förförståelse för hur gränssnitt traditionellt har utformats. Eftersom vårt arbete syftar att 
undersöka hur viktiga kriterierna för fleranvändargränssnitt är, vill vi visa hur gränssnitt utformas 
för de applikationer som används idag. Befintliga kriterier används både för utveckling och 
utvärdering, och vi anser det vara av stor vikt att belysa detta traditionella angreppssätt för att 
förstå att det behövs en skillnad i synsättet vid design av fleranvändargränssnitt. 
 
Preece, Rogers, Sharp, Benyon, Holland & Carey (1994) hävdar att all underliggande forskning 
och utveckling inom Människa Dator Interaktion (MDI) fokuserar på att människorna som skall 
använda datorsystemen skall komma i första hand. Deras behov, kapacitet och förutsättning för 
att utföra olika aktiviteter borde influera sättet på vilka system utvecklas och implementeras. 
Preece anser att människor inte skall behöva ändra på sig radikalt för att ”passa in i systemet”, 
systemet borde utvecklas för att passa människornas krav och behov. 
 
Nielsen (1994) har utformat kriterier för enanvändargränssnitt, vilket är ett gränssnitt som 
utvecklats för att stödja en persons interaktion med en dator, och dessa ses av många utvecklare 
som riktlinjer när man utformar sitt användargränssnitt. Jakob Nielsen anses som guru inom 
området användargränssnitt, och många författare använder sig av Nielsens kriterier. De 
fleranvändarkriterier vi kommer att behandla senare i uppsatsen är även de en utökning av just 
Nielsens kriterier. 
 
Nielsen utvecklade sina kriterier utifrån flera års erfarenhet av undervisning och konsulterande 
inom användbarhetsdesign. Författaren valde kriterier utifrån sina uppfattningar av typiska 
problem för användbarhet, tillsammans med en informell övervägning av existerande riktlinjer 
för gränssnitt. Nedan beskriver vi de kriterier Nielsen kommit fram till: 
 

• Synliggöra systemstatus. Systemet ska i alla lägen hålla användaren informerad om vad 
som händer genom att ge lämplig feedback inom rimlig tid. 

• Överensstämmelse mellan systemet och verkligheten. Systemet ska tala användarens språk, 
med ord fraser och koncept som känns igen av användaren snarare än att nyttja 
systemorienterade termer. Informationen ska presenteras i en naturlig och logisk ordning 
och följa verkligheten. 
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• Användarkontroll och frihet. Användaren väljer ofta systemfunktioner av misstag och 
behöver en klart markerad ”nödutgång” för att kunna lämna det oönskade läget utan att 
behöva gå genom en utökad dialog. Systemet skall stödja ångra och göra om funktioner. 

• Konsistens och standards. Användare skall inte behöva fundera om olika ord, situationer 
eller aktioner innebär samma sak. Systemet skall följa standardplattformar. 

• Förhindra fel. En noggrann design är bättre än bra felmeddelanden då de hindrar 
problemen från att uppstå överhuvudtaget. 

• Känna igen hellre än att minnas. Användaren skall inte behöva minnas information från 
en del av dialogen till en annan del. Instruktioner för användning av systemet bör vara 
synlig eller lätta att hämta vid behov. 

• Flexibilitet och användareffektivitet. Systemet ska vara effektivt att använda både för 
erfarna och oerfarna användare. Detta kan möjliggöras med att systemet visar upp olika 
sidor gentemot en erfaren eller oerfaren användare. Den erfarne användaren kan 
exempelvis ges möjlighet att använda sig av genvägar (som snabbkommandon) eller att 
skräddarsy egna funktioner. 

• Estetisk och minimalistisk design. Dialoger bör inte innehålla information som är 
irrelevant eller sällan behövs. Vartenda extra tecken information i en dialog konkurrerar 
med de relevanta tecken information som finns och minskar deras relativa synlighet. 

• Hjälp användare upptäcka, bedöma och återställa fel. Felmeddelanden bör uttryckas med 
enkelt språk (inte kod), precist indikera problemet samt konstruktivt föreslå en lösning. 

• Hjälp och dokumentation. Även om det är bättre att systemet kan användas utan 
instruktionsanvisningar, kan det vara nödvändigt att erbjuda hjälp och 
instruktionsanvisningar. All sådan information borde vara lätt att söka, fokuserad på 
användarens uppgift, lista konkreta steg som skall utföras samt inte vara för omfattande. 

Nielsen (1994) 
 
Denna teori som tar upp kriterier för enanvändargränssnitt kommer vi i vår undersökning inte att 
ta upp ytterligare. De är upptagna för att de använts som grund för utveckling av 
fleranvändarkriterierna som följer i nästa avsnitt. Då många undersökningar redan visat på att 
Nielsens kriterier kan ses som riktlinjer för utveckling och utvärdering av gränssnitt anser Baker 
et al (2001) att de även gäller för grupprogram. Denna utgångspunkt har även vi anammat. Vissa 
ytterligare faktorer bör dock beaktas, och det är istället här vi valt att lägga tyngdpunkten på vårt 
arbete. 
 
Efter att i detta inledande avsnitt ha beskrivit hur gränssnitt traditionellt utformas kommer vi nu 
att visa på andra aspekter som bör beaktas vid grupprogram. Vi kommer att börja med att 
beskriva fleranvändargränssnitt. 

3.2 Fleranvändargränssnitt 
Vår definition av fleranvändargränssnitt är ett gränssnitt som stödjer flera människors simultana 
arbete i en datorbaserad miljö. Även här finns olika kriterier som bör följas vid utformning och 
utvärdering, vilka vi kommer att behandla i detta avsnitt. Nedan beskriver vi dessa 
gränssnittsegenskaper för att illustrera vad som enligt Baker et al (2001) krävs av en 
grupprogramvara.  
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Baker et al (2002) menar att ett problem med utveckling av fleranvändargränssnitt är att standard 
MDI-metoder fokuserar på uppgiftsaspekter hos ett interaktivt system men en stor del av 
användbarhet vid grupprogramvara lägger sin tyngd på teamwork – arbetet med att arbeta 
tillsammans. Traditionella metodologier upptäcker inte användbarhetsproblem vid teamwork. 
Utvärderingsmetoder som undersöker ett användargränssnitt genom ett antal kriterier hanterar 
inte komponenter som rör teamwork vilka enligt Baker et al är nödvändiga för effektivt 
samarbete i grupprogram. 
 
Borges, Pino & Valle (2001) menar att vissa grupprogramgränssnitt kan baseras på liknande idéer 
som används vid utvecklingen av traditionella applikationer. Baker, Greenberg & Gutwin (2001), 
har anpassat Nielsens (1994) kriterier för användargränssnitt vilka designats för 
enanvändarapplikationer i syfte att hjälpa utvärderare att identifiera användbarhetsproblem som 
är specifika för grupparbete. Nedan beskriver vi kriterier enligt Baker et al närmare. 
 

• Tillhandahålla medel för avsiktlig och lämplig verbal kommunikation. Den form av 
kommunikation som används mest är i de flesta grupper verbal kommunikation. 
Mekanismen vi samlar information från verbalt utbyte kallas ”avsiktlig kommunikation” 
och används för att etablera en ömsesidig förståelse av en arbetsuppgift. Avsiktlig 
kommunikation förekommer vanligtvis i en av tre typer: 
1. Människor talar om explicit vad de gör och var de arbetar inom en delad arbetsplats1. 
2. Människor lyssnar och tillgodogör sig andras konversation. 
3. Människor lyssnar på de pågående kommentarer som andra vanligtvis genererar vid 

sidan av sina handlingar. 
• Tillhandahålla medel för avsiktliga och lämpliga gester i kommunikationen. Explicita 

gester används tillsammans med språket för avsiktlig kommunikation som ett medel för 
att direkt stödja konversationen och förmedla information. Avsiktlig kommunikation med 
många gester kan ta många uttryck. Illustration används till exempel för att ge eftertryck 
åt talet. Emblem används när handlingar ersätter ord, till exempel nicka på huvudet för att 
svara ja. Deixis är när människor refererar till objekt genom en kombination av gester och 
språk, till exempel att peka på ett objekt och säga ”denna”. 

• Tillhandahålla konsekvent kommunikation av en individs förkroppsligande. En människas 
kropp som interagerar med en fysisk arbetsplats är en fortlöpande och omedelbar 
informationskälla. Här avger människans kroppsliga handlingar oavsiktligt information 
om vad som pågår, vem som är på arbetsplatsen, var de är och vad de gör. Denna synbara 
handling av oavsiktligt kroppsspråk är fundamental för att skapa och upprätthålla 
grupparbete, och inkluderar: 
1. Handlingar kopplade till arbetsplatsen, till exempel att se någon röra sig mot ett visst 

objekt, och höra ljud som kommer från människor som utför sitt arbete. 
2. Handlingar kopplade till konversation, vilket är den subtila information vi plockar upp 

från de vi samtalar med och som hjälper oss att anpassa vårt verbala uppförande. 
Denna information kan vara visuell (till exempel ansiktsuttryck) eller verbal (till 
exempel tonfall eller pauser). 

• Tillhandahålla konsekvent kommunikation av delade artefakter. Konsekvent 
kommunikation involverar även information som oavsiktligt avges av fysiska artefakter 

                                                 
1 En delad arbetsplats ska i denna lista inte nödvändigtvis ses som en fysisk plats, utan en plats där arbetet utförs, 
exempelvis ett grupprogram. 
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då de ändras. Denna information kallas återkoppling (feedback) när den informerar 
personen som ändrar artefakten, och genomkoppling (feedthrough) när den informerar 
andra som ser det. Att se och höra en artefakt när den behandlas hjälper till att förstå vad 
andra gör med den. Att identifiera människan som ändrar artefakten hjälper att förstå 
aktionen och att förmedla interaktionen.  

• Tillhandahålla skydd. Samtidig aktivitet är vanlig vid delade arbetsplatser, där människor 
kan agera parallellt och simultant ändra delade objekt. Samtidig tillgång på detta sätt är en 
fördel men det introducerar även potentialen för konflikter. Människor ska skyddas från 
att oavsiktligt inblanda sig i, förändra eller förstöra andras arbete. För att undvika 
konflikter förutser människor varandras handlingar och agerar efter dessa förutsägelser. 
Av denna anledning måste människor som kollaborerar kunna hålla ett öga på sitt eget 
arbete, upptäcka vilken effekt andras handlingar kan ha och agera för att förhindra vissa 
aktiviteter. Människor följer också sociala protokoll för att förmedla sin interaktion och 
minimera konflikter. Det finns naturligtvis situationer där konflikter kan uppstå. 
Människor kan också reparera konflikters negativa effekter och anse det vara en del av 
den naturliga dialogen. 

• Klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration. Koppling är graden 
med vilken människor arbetar tillsammans. Det är också mängden arbete som en person 
kan utföra innan den behöver diskussion, instruktion, information eller konsultation 
mellan varandra. Människor byter kontinuerligt mellan löst och hårt kopplad 
kollaboration, vilket innebär att de rör sig obehindrat mellan arbete individuellt och i 
grupp. För att klara dessa övergångar måste människor bibehålla medvetenhet av andra: 
var de arbetar och vad de gör. Detta möjliggör för människor att känna igen när det är 
lämpligt med hårdare koppling till exempel när människor ser en möjlighet att kollaborera 
eller hjälpa andra, när de behöver planera sin nästa aktivitet, eller när de nått ett stadie i 
sin arbetsuppgift som kräver en annan människas inblandning. 

• Stödja människor i koordinationen av deras handlingar. En del av ansikte-mot-ansikte 
kollaboration är hur gruppmedlemmar förmedlar sina interaktioner genom att turas om 
och förhandla delningen av den delade arbetsplatsen. Människor organiserar sina 
handlingar för att undvika konflikter och att effektivt utföra arbetsuppgiften de har 
framför sig. Att koordinera handlingar involverar att se till att arbetsuppgifter sker i rätt 
ordning och vid rätt tid. Inom en delad arbetsplats kan koordination uppnås via explicit 
kommunikation och det sätt på vilket objekt delas. På finkornig nivå hjälper medvetenhet 
till att koordinera människors handlingar då de arbetar med delade objekt. På en högre 
nivå reorganiserar grupper regelbundet uppdelningen av arbete beroende på vad andra 
deltagare gör och har gjort, vad de kommer att göra och vad som är kvar att göra på 
arbetsuppgiften.  

• Underlätta att hitta kollaboratorer och att etablera kontakt. De flesta möten är 
informella; ej schemalagda, spontana eller initierade av en person. I det vardagliga livet 
underlättas dessa möten av fysisk närhet eftersom individer på samma plats kan 
upprätthålla medvetenheten om vem som finns runt omkring. Människor kommer ofta i 
kontakt med varandra genom slumpmässiga interaktioner (exempelvis stöta på varandra i 
korridorer) och kan därför initiera och föra konversationer utan ansträngning. Även om 
konversationer kanske inte är långa, kan mycket hända såsom att koordinera handlingar 
och utbyta information. I elektroniska miljöer kan bristen på fysisk närhet innebära att 
andra mekanismer är nödvändiga för att stödja kännedom om saker och informella möten.  
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(Baker et al, 2001) 
 
Dessa kriterier har Baker et al utformat som ett komplement till Nielsens enanvändarkriterier, det 
vill säga Baker et al anser att enanvändarkriterierna är universala för alla typer av program, även 
grupprogram. Då enanvändarkriterierna inte behandlar annat än kommunikationen människa-
dator, finns behovet att hitta ytterligare kriterier för att behandla andra aspekter, bland annat att 
hantera grupper, och detta är vad Baker et al har gjort en ansats till. 
 
Efter att nu ha beskrivit de kriterier som Baker et al utformat kommer vi nu att ta upp teorier som 
rör gruppinteraktion. Detta för att vi anser att när ovanstående kriterier utformades borde man ha 
tagit hänsyn till dessa teorier för att kunna hantera grupparbete i datorsystem på ett så bra sätt 
som möjligt. Då vårt syfte är att skapa en egen rekommendation för fleranvändargränssnitts-
kriterier, vill vi undersöka om det i följande teorier finns något som vi anser bör ingå i kriterierna. 

3.3 Gruppinteraktion 
Detta avsnitt skall beskriva vad grupparbete är och vilka mål, strukturer etcetera som innefattas 
av arbete i grupp, för att ge en förståelse på vad det innebär när människor arbetar tillsammans i 
grupper. Detta är intressant för vårt arbete då grupprogram hanterar just människor i grupp. I 
denna del av teorin skall vi försöka finna delar som vi anser är viktiga aspekter att ta hänsyn till 
när grupper arbetar tillsammans. Detta för att sedan undersöka om det kan utgöra något kriterium 
i vår rekommendation. 
 
Vad är en grupp? En grupp kan enligt Granström (1992) variera i storlek från två personer till 
flera miljoner, som exempelvis alla kineser i Kina. Smågrupper kännetecknas av att deltagarna 
har personliga relationer till varandra så att de kan urskilja de enskilda individerna i gruppen samt 
att medlemmarna kan kommunicera med varje medlem. Det rör sig om grupper med mellan två 
och tio personer. Blir gruppen uppåt tjugo personer har den enligt Granström förändrats och den 
personliga kommunikationen mellan varje medlem blivit liten. 
 
Granér (1991) menar att för att grupper ska finnas till har medlemmarna gemensamma syften. 
Olika gruppmedlemmar har olika funktioner i gruppen för att uppfylla gruppens syften. 
Beteenden i gruppen kan enligt honom vara uttalade eller outtalade. Alla individer i gruppen 
samverkar på något sätt med varandra. 
 

Nilsson (1996) menar att utmärkande för grupper är det samspel som uppstår. Detta samspel 
utvecklas så småningom till en struktur. Förutsägbara skeenden i grupp grundar sig på gruppens 
struktur. Strukturen gör att grupper är stabila och processerna gör att karaktären skiftar. 
Strukturen handlar om vad som finns och processen handlar om vad som sker. Nilsson hävdar att 
det finns olika faktorer som påverkar gruppen, dessa beskrivs nedan. 
 

• Behov, mål och identitet. Behov och mål är det som i första hand förenar människor. 
Behov som bekräftelse, uppmuntran, tillhörighet, samhörighet och stöd finns hos alla och 
kan bara uppfyllas tillsammans med andra. En delad målsättning uppkommer av 
ömsesidiga behov hos individerna. Målen ger gemenskapen, arbetet en riktning och 
skapar motivation att tillfredsställa långsiktiga behov. Gemensamma mål och behov 
kräver anpassning, att man känner sina gruppkamrater samt skapar ett beteendemönster. 
Ur detta framträder gruppidentiteten. 
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• Normer och regler. Normer och regler skapas då gruppen träffas kontinuerligt och har 
gemensamma mål. Normer och regler har med regelbundenhet att göra. Reglerna låser 
gruppkonstruktionen och normerna anger vad som är ett normalt beteende i gruppen. 

• Roller och relationer. Då reglerna styr gruppen till att alla handlar efter likartat beteende 
uppstår roller som gör att individerna visar upp ett väntat och regelbundet 
beteendemönster i olika situationer. Normer och regler uttrycker förväntningar och 
reglerar beteenden i gruppen. Individernas roller bildar tillsammans ett nätverk i vilket de 
är beroende av varandra. 

• Status och makt.  Rollerna har givetvis olika status och inom gruppen finns en hierarki. 
Skillnader i status utvecklas i alla grupper och det är viktigt med en statusfördelning för 
samarbete och effektivitet. 

• Klimat. Samspelet i gruppen bildar ett gruppklimat. Hur klimatet blir styrs till stor del av 
gruppens struktur och funktionssätt.  

Nilsson (1996) 
 
Alla grupper har ett eller flera mål. Dessa kan enligt Nilsson (1993) vara uttalade eller outtalade, 
medvetna och omedvetna, gemensamma och individuella, förenliga och oförenliga, tydliga och 
oklara, realistiska och orealistiska, latenta och manifesta. Ett gruppmål handlar om ett framtida 
gemensamt tillstånd, något man riktar in sina handlingar mot. Målen talar om varför gruppen 
finns och vilka uppgifter och funktioner den skall fylla. Nilsson menar fortsättningsvis att målen 
dessutom möjliggör för gruppmedlemmarna att skapa ordning och organisera arbetet samt att 
fatta beslut. Wirtberg & Pettit (1981) betonar att det är viktigt att gruppledaren klart och tydligt 
definierar för alla vilket mål han eller hon har i tankarna. Därefter bestäms var man skall börja 
någonstans. Bäst resultat uppnås om alla i gruppen känner delaktighet i målsättningen och i 
definierandet av hur målet bäst kan uppfyllas. Det skapar enligt Wirtberg & Pettit gemenskap och 
gör att alla kan rikta sin energi mot något de varit delaktiga i. 

3.3.1 Arbetsgrupper 
Grupper kan enligt Granström (1992) vara tillfälliga eller långlivade. Tillfälliga grupper är till 
exempel konferensgrupper och långlivade grupper kan vara exempelvis skolklasser eller 
arbetsgrupper. Vi kommer i vår uppsats att undersöka funktionalitetsaspekter på gränssnitt för 
grupprogram hos arbetsgrupper och därför har vi inriktat oss mot denna typ av grupp. 
 
Lennéer-Axelsson & Thylefors (1993) definierar arbetsgrupper som en samling individer som 
upplever sig ha ett gemensamt mål, ömsesidigt påverkar varandra, är medvetna om varandra på 
ett psykologiskt plan samt uppfattar sig själva som en grupp. Författarna menar att målen i 
gruppen kan handla om tillfredsställelse av psykologiska och sociala behov samt givetvis 
arbetsmålen. Lennér-Axelsson & Thylefors menar att det finns tre drag som är karaktäristiska för 
arbetsgrupper: 

• De har ett mål och/eller ett syfte. Detta kan vara klart definierat eller diffust samt mer 
eller mindre viktigt. 

• De har en riktning. Antingen mot målet från målet eller ingen riktning alls, det vill säga 
att de inte rör sig ur fläcken. Riktningen definieras av ledningen eller av bristen på 
ledning. 

• De har en struktur som är beroende av mål och riktning. Strukturen kan vara mer eller 
mindre fast samt inrymma olika sorters grupproller.  
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Hägerfors (1995) menar att arbetsgrupper bildas för att de medverkande tillsammans skall nå ett 
bra resultat och att de grupper som bildas oftast är heterogena. Behovet för människor att samlära, 
det vill säga att både lära varandra samt att lära sig av varandra utökas då arbete bedrivs i grupper. 
Samlärande innefattar enligt Hägerfors även bland annat att lära sig att arbeta bra tillsammans, att 
lyssna aktivt, att kommunicera öppet samt att hantera konflikter.  
 
Hägerfors fortsätter att det finns olika roller i gruppen som de medverkande personerna tar på sig. 
Dessa roller kan variera beroende på vilka människor som är närvarande samt av det sociala 
sammanhanget. De sociala rollerna skapas utifrån olika faktorer, vilka de förväntningar som 
andra har på personen i fråga, personens egna förväntningar, kunskaper, erfarenheter samt 
organisationens förväntningar och miljö. Vidare delas de sociala rollerna enligt Hägerfors upp i 
formella, till exempel olika befattningar inom en organisation, och informella, vilka inte finns 
beskrivna utan vilka kan variera och förändras ganska snabbt. 
 
Enligt Lennéer-Axelsson & Thylefors (1991) kan en roll vara en strukturerad sekvens av inlärda 
handlingar eller föreskrivningar, verkställda av en person i en interaktuell situation. Vidare 
hävdar de att roller är summan av de normer och förväntningar som härrör sig till en viss uppgift 
eller position. Till olika sociala roller hör en rad förväntningar på vad som passar och hör till. 
Rollerna är det förväntade beteendet hos individerna. I olika grupper möter vi och tar till oss mer 
eller mindre färdiga roller. Lennéer-Axelsson & Thylefors hävdar att rollerna blir ett slags bilder 
av oss, etiketter vi sätter på oss själva och andra för att få ett namn på det vi är och gör, en 
förklaring av det som hänt och en förutsägelse av vad som kommer hända. 
 
Enligt Nilsson (1998) kännetecknas den optimala arbetsgruppen ofta av ett gemensamt mål som 
driver medlemmarnas motivation. En annan viktig faktor är specialiteter inom vissa områden där 
enskilda individer får olika uppgifter eftersom de är bäst lämpade att ta initiativ på just detta 
område. Nilsson menar att denna typ av specialiteter ofta benämns som roller. Roller kan bildas 
av förväntningar som gruppen har på den enskilde individen. Om någon individ har visat sig vara 
framträdande inom ett visst område tidigare händer det lätt att gruppens övriga medlemmar 
förväntar sig att detta beteende skall fortsätta. Nilsson fortsätter att en annan anledning till att 
roller bildas är den enskilde individens likheter med någon person som de andra 
gruppmedlemmarna känner till. Individen tillskrivs här samma beteende som den person som de 
andra gruppmedlemmarna känner igen och individen kan därmed falla in i samma roll som denna. 
Med en grupp avser vi här flera människor som påverkar varandra genom samspel i olika former. 
När gruppens medlemmar interagerar bildas enligt Nilsson en struktur i gruppen, det vill säga ett 
förhållandevis stabilt mönster av roller, normer och relationer mellan gruppens medlemmar. 
Rollerna är det förväntade beteendet och normerna är de regler som reglerar beteendet. 
 
Grupptryck påverkar enligt Rollof (1999) samspelet mellan människor. Många människor känner 
sig hämmade i en grupp på grund av blyghet eller osäkerhet och en del tycker att det är pressande 
att uttrycka sig korrekt och att argumentera, vilket kan resultera i att de blir passiva eller 
instämmer i åsikter som de egentligen inte håller med om. Ofta tenderar några personer att 
dominera och de kan då enligt Rollof blockera andras initiativ till sin egen fördel.  
 
I grupper utvecklas enligt Hägerfors (1995) en kultur där gemensamma värderingar och 
erfarenheter etableras utifrån gruppmedlemmarnas egna kunskaper, värderingar, erfarenheter och 
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vanor. Det är här viktigt för gruppen att kunna enas för att nå ett bra arbetsresultat, samt för att 
gemensamma värderingar ger en identitet och en trygghet. Det problem som kan uppstå i 
mångkulturella samhällen är enligt Hägerfors att det finns många olika värderingar och 
människan måste välja vad som är bäst för den enskilda individen. 
 
Hägerfors betonar vidare att när gruppens arbete kommer igång växer också normer fram ur 
gruppens värderingar. Normer kan vara uttalade eller outtalade och de uppmärksammas genom 
att gruppens beteendemönster observeras. Exempel på normer kan enligt Hägerfors vara: 

• Instrumentella normer. Dessa deklarerar hur arbetet skall utföras gällande organisering, 
tidsplanering, beslutsfattande och attityder. 

• Socioemotionella normer.  Dessa reglerar människors egna beteende samt beteendet mot 
övriga i gruppen. 

• Förbudsnormer. Dessa normer anger de gränser som finns för accepterat beteende. 
• Normalitetsnormer. Dessa utgör en bas för gruppens grundläggande beteende, till 

exempel vi börjar kl. 08.00 varje dag. 
• Idealnormer. Dessa normer är de beteenden som är speciellt eftertraktade, till exempel 

personer med stor ambition. 
Hägerfors (1995) 
 
Det som utmärker arbetsgruppen är enligt Lindstein (1979) att den måste befatta sig med 
verkligheten och därmed utbilda rationella verktyg för att möta den. När det gäller arbetsgruppen 
finns en medvetenhet om att gruppsamarbete är något värdefullt som man genom arbete och 
erfarenhet kan nå fram till. 
 
Wirtberg & Pettit (1981) menar att grupparbetets resurser kan indelas i två kategorier: människor 
och saker. Deltagarna är naturligtvis gruppens viktigaste resurs. Varje deltagare har sina speciella 
erfarenheter, därtill kan man tillkalla utomstående hjälp om detta skulle bli nödvändigt. Saker är 
viktiga som hjälpmedel då de kan bidra till att göra människorna och deras samarbete mer 
effektivt.  
 
Ett verktyg (eller sak) som kan stödja grupper i deras arbete är grupprogram. Ett sådant kan bidra 
till att effektivisera samarbetet i gruppen. Nedan beskriver vi teorier som behandlar grupprogram. 

3.4 Grupprogram 
För att ge läsaren en förståelse för de program där fleranvändargränssnitt skall användas följer 
här en beskrivning av vad grupprogram är. Även denna teorimassa kommer vi att genomsöka och 
tolka för att försöka hitta kriterier för vår rekommendation. 
 
Det engelska ordet groupware har vi i denna uppsats valt att översätta till grupprogram. 
Grupprogram är enligt Chaffey (1998) i första hand en programvara för samarbete i grupper av 
människor. Exempel på grupprogram är First Class, Lotus Notes, Marratech Pro med flera.  
 
Khoshafian & Buckiewicz (1995) menar att grupprogram har sitt ursprung i två stora 
industritrender.  
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• Den första trenden är att chefer på medelnivå ersätts av team och arbetsgrupper. 
Hierarkiska strukturer ersätts med horisontella, mer demokratiska organisationer och 
ansvarsfördelningen ökar genom att ansvar delegeras till medlemmarna i arbetsgruppen. 

• Den andra trenden är nedskärningar (downsizing) vilken har sitt ursprung i att svåra 
ekonomiska situationer medfört att företag tvingas skära ned på sina resurser. Resultatet 
av nedskärningarna blir att ett mindre antal människor skall skapa samma resultat som 
tidigare fast med färre resurser. 

Khoshafian & Buckiewicz (1995) 
 
Enligt Jacobsen & Thorsvik (1998) är idén med grupprogram att de skall underlätta 
kommunikation och samarbete. Även om programmen kan skilja sig åt i utformning och 
detaljrikedom hävdar Coleman (1997) att det finns ett antal fördelar med grupprogram som 
framträder hos de allra flesta: 

• Knyter samman personer i nätverk (underlättar kommunikation). 
• Förmedlar information snabbt. 
• Samlar information från flera användare. 
• Lagrar information. 
• Delar information med många. 
• Ger och tar emot snabb återkoppling. 
• Gör stora mängder information tillgänglig. 

Coleman (1997) 
 
Khoshafian & Buckiewicz (1995) menar att det är fel att tro att användningen av grupprogram 
endast handlar om att välja rätt teknik. De anser att maskiner aldrig kan ersätta mötet mellan 
människor men tekniken kan hjälpa till att strukturera information och på detta sätt hjälpa 
människor att fatta rätt beslut. En arbetsgrupp som endast träffas genom datakommunikation har 
också annorlunda förutsättningar än en vanlig mötesgrupp. Arbetsgruppen som kommunicerar via 
datorer vinner enligt Khoshafian & Buckiewiez fördelar genom exempelvis mer flexibilitet och 
snabbare beslutsfattning, men med detta kommer även nackdelar som opportunism och 
svårigheter med att kontrollera projektet.  

3.4.1 Användningsområden för grupprogram 
Elektroniska möten (e-möten) är enligt Chaffey (1998) termen som används när människor 
använder grupprogram för att utbyta information eller kommunicera med varandra. E-möten kan 
delas in i fyra olika kategorier grundat på när och var de tar plats. Synkroniserade möten sker i 
realtid medan icke synkroniserade möten inte har krav på samordning i tid. Distribuerade möten 
är enligt Chaffey möten med deltagare på geografiskt skilda platser. Icke distribuerade möten är 
följaktligen möten där mötesdeltagarna finns på samma plats.  
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 Synkroniserat möte Icke synkroniserat möte 
 
Distribuerat möte 

 
Videokonferens 
 

 
E-post 

 
Icke distribuerat möte 

 
Traditionellt möte 
 

 
Skiftarbete 
 

Tabell 1. E-möten i två dimensioner. Fri tolkning av Chaffey (1998) 
 
Tabellen visar vilka olika typer av e-möten som finns. Som vi tidigare nämnt har vi avgränsat oss 
till att undersöka synkroniserade och distribuerade möten. Enligt tabellen ovan innebär detta 
möten av typ videokonferens, där deltagare kommunicerar med varandra över avstånd.  

3.5 Computer Supported Cooperative Work 
Vi vill undersöka om nedanstående teoridel kan stödja de kriterier som vi skall försöka finna för 
vår rekommendation. 
 
Enligt Lenman, Sallnäs, Serenius, Sundblad, Uhlin, Wadman & Winroth (1999) har man inom 
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) länge identifierat en viktig aspekt för samarbete 
och det är graden av medventenhetskänsla ”awareness”. Begreppet används i diskussionen om 
hur väl användaren ges information om vad som pågår hos de övriga individer denne samarbetar 
med. I en arbetsmiljö där alla individer som samarbetar befinner sig på samma geografiska plats 
har man enligt Lenman et al en god uppfattning om vad som pågår, dels i de andras arbete och 
dels för övrigt på arbetsplatsen. Då personer som samarbetar inte har möjlighet att få denna 
information, t.ex. om de arbetar distribuerat, har studier visat att de inte når samma kvalitet på 
gemensamma projekt. Lenman et al fortsätter att även om medvetenhetskänsla går förlorad vid 
distribuerat arbete är det dock möjligt att tillföra den artificiellt genom att informationen 
kontinuerligt ges till medarbetarna om vad som pågår hos de övriga i olika avseenden. 
 
Easterbrook (1993) föreslår en annan syn på CSCW och gör en ”politisk” kategorisering. Han 
menar att de flesta CSCW system kan delas in i följande kategorier: fascistisk, kommunistisk och 
anarkistisk. Till den fascistiska kategorin hör desktopsystem, där oftast en person är ordförande 
och har kontrollen över vad som händer på skärmen. I den andra kategorin är det enligt 
Easterbrook systemet som har kontroll. Vissa videokonferenssystem hamnar i denna grupp 
eftersom de har röststyrd talordning. Den sista kategorin är enligt Easterbrook mest känd som ”fri 
för alla” där ingen agerar som ordförande och alla har lika mycket kontroll över vad som händer. 
 
Nedan kommer vi att ta upp några koncept för CSCW. De är inte inbördes exklusiva, utan det 
finns flera överlappningar. Robinson (1991) menar att det är intressant att uppmärksamma deras 
närvaro eller frånvaro i speciella applikationer, och att beakta hur detta relaterar till deras 
användbarhet. De formar en preliminär agenda för forskning, design och implementation av 
andra generationens CSCW-applikationer. De koncept Robinson tar upp beskrivs nedan. 
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3.5.1 Articulation Work 
Med Articulation Work menas enligt Robinson (1991) att ingen representation av världen är vare 
sig komplett eller permanent. Istället är alla beskrivningar en bild av historiska processer i vilken 
olika synsätt, lokala eventualiteter och multipla intressen temporärt har förlikats. Även skenbart 
enkla delar av information såsom svar på fastlagda formulär är ett resultat av många 
förhandlingar. För att skapa adekvata representationer måste medarbetarna på något sätt förlika 
olika åsikter med kunskapsbaser som är inkonsekventa och under utveckling. Eftersom det enligt 
Robinson är omöjligt för någon centraliserad auktoritet att förutspå alla eventualiteter som kan 
uppstå lokalt så måste arbetarna alltid använda sitt omdöme när de beslutar hur förlikningen ska 
åstadkommas. Det kommer alltid att vara så att i alla lokala situationer kommer aktörer att skruva 
i eller ändra krav för att få sitt arbete utfört. Denna teori kan tolkas som att olika människor utför 
handlingar på olika sätt beroende på dennes egna referensramar.  

3.5.2 Situated Action 
Det är få fysiska aktiviteter som är en nödvändig del av exempelvis aktionen att sätta på lyset. 
Beroende på kontexten kan helt skilda beteendemönster klassificeras som samma aktion, till 
exempel innebär att sätta på lyset vanligen att trycka på lysknappen, men under vissa 
omständigheter kan det även inkludera att skruva i en glödlampa. Robinson (1991) menar att 
även om vi har kunskap om hur aktionen kan utföras, definierar inte detta vad aktionen är. 
Nyckeldefinitionen för att sätta på lyset tycks vara att personen ifråga utför någon aktivitet som 
orsakar att lyset, som var av när aktionen startade, är på när aktionen avslutas. Situated Action är 
alltså det bästa sättet att utföra en serie handlingar i den kontext man befinner sig i. 
 
3.5.3 Mutual Influence  
Med Mutual Influence menar Robinson att deltagare bör kunna ta tillbaka, återuttrycka, ändra 
eller byta åsikt efter att ha tagit till sig andras åsikter och känslor. Ett centralt problem för 
samarbete är att människor vanligtvis inte känner till tankar, intentioner, känslor eller fakta 
tillgängliga för andra i en speciell fråga. Dessa uppdagas under konversationen i formella och 
informella möten. Betoningen ligger här på den sociala kontexten av handlingar, planer och 
representationer; på processen av artikulation och förhandlingar snarare än de planer och 
handlingar som kommer ur dem.  

3.5.4 Shared Information Space 
Robinson hävdar med Shared Information Space att datorn ses som ett medium som kan 
användas dynamiskt för att hjälpa människor att dela sin syn på världen med andra genom delad 
manipulation av varje människas personliga modell av situationen. Thompson (1984) betonar 
behovet av att dela modeller. Han framhäver konceptet av en ökning av ”delat 
informationsutrymme” hos de kommunicerande parterna som en huvudegenskap för radikala 
innovationer i kommunikationsteknologi. Enligt honom orsakade övergången från tal, till skrift, 
till tryck tre betydande förändringar i den omgivande kulturen. En av förändringarna är lättheten 
med vilken den lagrade mänskliga erfarenheten kan accessas, en annan ökningen i storleken av 
det gemensamma informationsutrymmet vilket delas av de kommunicerande parterna, och den 
tredje en ökning i lättheten med vilken nya idéer kan propageras inom sammanslutningen.  



 21

3.5.5 Shared Material 
Man kan enligt Robinson (1991) identifiera två sätt av att koordinera samarbete. Ett genom 
explicit kommunikation om hur arbetet skall utföras. Den andra är mindre explicit, förmedlad 
genom det delade materialet (Shared Material) som används i arbetsprocessen. Ett exempel är 
sättet på hur två människor bär ett bord. En del av koordinationen kan vara explicit 
kommunikation, till exempel en diskussion om hur de skall få bordet genom en dörr. När de 
däremot bär bordet, kan de två människorna följa varandras handlingar eftersom handlingarna 
förmedlas genom det delade materialet. Denna koordination är inte nödvändigtvis explicit. Det 
har också blivit inlärt. Robinson fortsätter att det är en stor skillnad på hur två människor för 
första gången bär något tillsammans, och det sätt som människor med erfarenhet gör det. 
Inlärningen är både på individnivå och på gruppnivå. Mönstret av samarbete är inte fixerat, det är 
ofta definierat av aktörerna.  

3.5.6 Double Level Language 
Generellt sett, kan man enligt Robinson säga att vilken enkel kollektiv handling som helst kräver 
effektiv kommunikation som tillåter både tvetydighet och tydlighet. Dessa idéer kan utvecklas 
som de kulturella och formella aspekterna av språk som används av deltagare i projekt och 
organisationer. Med Double Level Language menas enligt Robinson att datorstöd är värdefullt 
såtillvida att det underlättar separationen och interaktionen mellan det formella och kulturella. 
Applikationer och restriktioner som stöder en nivå på bekostnad av en annan tenderar att 
misslyckas. Den formella nivån är grundläggande eftersom den erbjuder en gemensam 
referenspunkt för deltagarna. En sorts ”extern värld” som man kan peka på, vars beteende kan 
kontrolleras och förutses. Den kulturella nivån är en särskild typ av ”värld”. Robinson fortsätter 
att det är sammanvävning av åsikter i vilket det möjliga och det motsägande är lika viktigt som 
det ”givna”, tolkning och förhållningssätt tar rollen av regler och förutsägbarhet. 

3.5.7 Equality 
Applikationer misslyckas enligt Robinson (1991) eftersom det krävs att vissa människor måste 
göra extra arbete och dessa människor är inte de som får en direkt fördel av arbetet. 
Designprocessen misslyckas eftersom vår intuition gällande fleranvändarapplikationer är svag, 
beslutsfattare ser potentiella fördelar för människor som liknar de själva, men de ser inte att detta 
betyder extraarbete för andra. Datorstöd för aktiviteter i grupper kommer utan tvekan att ändra 
sättet på vilka människor lever. Equality, i den komplexa bemärkelsen av känsla för känslighet, 
intuitioner och perspektiv vilka inte nödvändigtvis är artikulerade, och inte vanligtvis betraktade 
som en del av arbetsprocessen, är ett nödvändigt tillstånd för att ”förstå och leda denna 
förändring”.  
(Robinson, 1991) 
 
I likhet med Robinson anser vi det vara av intresse att undersöka om dessa koncept påverkar 
användbarheten (och därmed kriterierna) för fleranvändargränssnitt. 
 
Grupprogram och CSCW hanterar alltså kommunikation inom grupper där deltagarna är 
geografiskt åtskilda. Detta ger vid hand att kommunikation är en viktig del av vårt område, och 
därför följer här teori beträffande kommunikation. 



 22

3.6 Kommunikation 
Eftersom kommunikation utgör en viktig del när grupper arbetar tillsammans med stöd av ett 
grupprogram, kommer vi här att beskriva hur kommunikationsprocessen går till. Även denna del 
av teorin skall vi undersöka om det finns något vi kan ta upp som ett kriterium i vår 
rekommendation. 

3.6.1 Kommunikationsprocessen 
Enligt Hägerfors (1995) utgör kommunikation en bas för samverkan. Kommunikation fyller flera 
funktioner, som till exempel förmedling av information, tankar, idéer, känslor och värderingar. 
Kommunikation består av både verbal (med ord) och icke-verbal (alla budskap som inte 
förmedlas med hjälp av ord, till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck, klädsel) kommunikation 
mellan personer. Icke-verbala budskap är mångtydiga och därmed mer svårtolkade än de verbala 
och sammanhanget som de kommuniceras i har betydelse för tolkning av budskapet. Hägerfors 
(1995) ger som exempel att en skakning på huvudet i vissa kulturer betyder ja och i vissa kulturer 
betyder det nej. Båda dessa kommunikationssätt är viktiga och om förmedling av budskap skall 
fungera problemfritt bör kommunikationssätten säga samma sak. Konflikter kan annars enligt 
Hägerfors uppstå då människor inte förstår vad som sägs eftersom personen i fråga säger en viss 
sak verbalt men kroppsligt uttrycker den totala motsatsen. 
 
Dimbleby & Burton (1995) beskriver hur människan kommunicerar för att skapa kontakter med 
andra personer eller grupper. Genom kontakterna flödar idéer, trosuppfattningar, åsikter och 
information. Kommunikation är en aktiv social handling; det är något vi gör, skapar och 
bearbetar. Människor söker sig till varandra för att genom social interaktion och ömsesidigt 
samspel skapa sin identitet och världsuppfattning. Information om omvärlden är nödvändig för att 
människor ska kunna skapa gemensamma referensramar och kunna fungera som medlemmar i ett 
samhälle. Dimbleby & Burton (1995) beskriver vidare kommunikation som en process där idéer, 
fakta och åsikter utväxlas i ett aktivt flöde. I denna utbytesprocess förmedlas budskap som gör 
det möjligt att utbyta tankar, åsikter, information, upplevelser, känslor, attityder och 
trosföreställningar.  
 
Fiske (1998) menar att kommunikation kan handla om en mängd olika saker som till exempel att 
prata med varandra, sprida information, television, din frisyr, litteraturkritik med mera. Listan 
kan göras oändlig lång. På grund av denna bredd är det svårt att göra en exakt definition men en 
allmän definition som finns ser kommunikation som en social samverkan med hjälp av 
meddelanden (Fiske, 1998). Denna definition sätter Fiske i samband med ett antal förutsättningar. 
Bland dessa nämner han förutsättningen att all kommunikation inbegriper tecken och koder, att 
dessa överförs till eller görs tillgängliga för andra. Denna överföring eller mottagning är 
detsamma som utövning av sociala relationer. Vidare förutsätter författaren att kommunikationen 
är av central betydelse för livet i vår kultur och dess överlevnad. Därför innefattar studien av 
kommunikationen även studier av den kultur i vilken den är integrerad. 

3.7 Teoretisk analys och diskussion 
Detta kapitel har tagit upp teorier som rör arbete i grupp över dator. Då vi i vår undersökning 
skall se vilka kriterier som är viktiga för att bygga upp ett fleranvändargränssnitt har vi jämfört de 
teorier som vi tagit upp för att se om något saknas och i sådana fall vad som saknas i kriterierna 
som Baker et al (2001) ställt upp. Vi anser som vi tidigare nämnt i likhet med Baker et al att 
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Nielsens enanvändarkriterier kan gälla som grund för de fleranvändarkriterier vi kommer att visa 
på. Detta avsnitt är en analys av teorin vi hittills tagit upp, som görs för att hitta kompletterande 
teorier till Baker et als kriterier. Genom att studera områden som behandlar gruppinteraktion, 
kommunikation och jämföra dessa mot Baker et als fleranvändarkriterier har vi försökt hitta 
brister i dessa kriterier. Denna jämförelse har vi gjort genom att hitta egenskaper i teorierna som 
inte behandlas av Baker et als fleranvändarkriterier. Gällande gruppinteraktion har vi funnit att en 
viktig förutsättning för att grupper skall interagera samstämmigt är att det skall finnas tydliga 
riktlinjer för gruppmedlemmarnas uppgifter i arbetet. Detta ser vi saknas i Baker et als 
fleranvändarkriterier och därför menar vi att det borde undersökas för att se om det har någon 
inverkan för att ett fleranvändargränssnitt skall verka funktionellt. En annan viktig del gällande 
gruppinteraktion är att det skall finnas klara riktlinjer för gruppen om vilket och vad målet med 
uppgiften är. Detta kriterium saknas också i Baker et als fleranvändarkriterier och därför tar vi 
även med detta i vår undersökning. Vi har även funnit att för att en grupp skall kunna agera 
kongruent behövs ett stöd för att gruppmedlemmarna skall ha tillgång till samma information. 
Inte heller detta finns med i Baker et als fleranvändarkriterier. Vad vi hittat är, och vad som alltså 
kommer att vara med i vår undersökning förutom de fleranvändarkriterier Baker et al hittat är: 
 

• Tillhandahålla stöd för gruppstruktur. En grupp har behov av klara riktlinjer för att veta 
vem som bestämmer, vilka roller och specialiteter deltagarna i gruppen har samt tydligt 
visa vem som ingår i gruppen. Detta kriterium kommer ur Nilssons (1996) faktorer som 
påverkar en grupp, där författaren menar att igenkännandet av sina gruppkamrater skapar 
en gruppidentitet, vilken behövs för att uppnå gemensamma mål och behov. Nilsson 
menar också att roller gör att individerna visar upp ett väntat och regelbundet 
beteendemönster. Även Granströms (1992) teori om gruppstorlek visar på behovet av 
gruppstruktur, grupper med inbördes personliga relationer till varandra och med möjlighet 
att urskilja enskilda individer fungerar bättre än grupper som inte har det. . 

• Tillhandahålla stöd för måluppfyllelse. Grupprogrammet bör visa vad målet med en 
specifik uppgift är. Det bör finnas en beskrivning på vad som ska göras för att målet med 
uppgiften ska anses vara uppfyllt. Nilsson (1993) menar att målen talar om varför gruppen 
finns och vilka uppgifter och funktioner den skall fylla, detta är viktigt för att det 
möjliggör för gruppmedlemmarna att skapa ordning och organisera arbetet samt att fatta 
beslut. Wirtberg & Pettit (1981) betonar att det är viktigt att gruppledaren klart och tydligt 
definierar för alla vilket mål han eller hon har i tankarna. Bäst resultat uppnås om alla i 
gruppen känner delaktighet i målsättningen och i definierandet av hur målet bäst kan 
uppfyllas. I Baker et al Stödja människor i koordinationen av deras handlingar uppges att 
deltagarna bland annat ska kunna se vad som är kvar att göra på arbetsuppgiften, men vi 
anser att gruppdeltagaren får en bättre förståelse om han/hon faktiskt kan se vad målet är.  

• Tillhandahålla stöd för delning av bakgrundsinformation. När en deltagare ser vad en 
annan gjort kan det verka helt irrelevant utifrån dennes referensramar. För att skapa en 
förståelse sinsemellan bör deltagarna i så stor utsträckning som möjligt kunna ha tillgång 
till samma bakgrundsinformation. Robinson (1991) tar i flera av CSCW-koncepten upp 
att deltagare bör kunna dela sin syn på världen och ha tillgång till samma kunskapsbas 
(Articulation Work, Mutual Influence och Shared Information Space). Robinson menar 
bland annat att deltagare bör kunna ta tillbaka, återuttrycka, ändra eller byta åsikt efter att 
ha tagit till sig andras åsikter och känslor.  
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Ovanstående kriterier är alltså de vi själva kommit fram till i vår genomgång av de fyra sista 
teoriavsnitten (gruppinteraktion, grupprogram, CSCW och kommunikation). Dessa kriterier är 
delslutsatser som tillsammans med Baker et als kriterier skall fungera som vårt intervjuunderlag 
(se Bilaga 1) när vi utför vår undersökning, för att se om de är spelar in när det gäller 
funktionalitetsaspekter för grupprogram.  

3.8 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi tagit upp de teorier som vi anser är relevanta för vårt fortsatta arbete. Vi har 
beskrivit traditionell gränssnittsdesign för att ge en bild av vilka kriterier ett traditionellt 
gränssnitt baseras på. Vi har även tagit upp kriterier för fleranvändargränssnitt för att visa att de 
krävs ett annat förfarande vid utveckling av ett sådant gränssnitt. Sedan har vi även behandlat 
teorier som vi anser skall komplettera de befintliga kriterierna för fleranvändargränssnitt. De 
teorier som vi tagit upp är gruppinteraktion, grupprogram, CSCW och kommunikation. Slutligen 
har vi även sammanställt vad vi hittat i dessa teorier till tre egna kriterier som vi anser bör 
beaktas utöver Baker et als kriterier vid utformning av ett fleranvändargränssnitt. Dessa har vi 
även funnit stöd för i teorin. 
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4 Empiri 
Under detta kapitel presenteras de företag och de respondenter där vi gjort vår undersökning. 
Därefter redovisas svaren kortfattat i matrisform. Sedan följer en utförligare beskrivning av 
resultatet från vår undersökning. Slutligen följer ett sammanfattande diagram på hur viktiga 
kriterierna uppfattades från respondenternas sida. För att materialet skulle bli mer levande har 
vi valt att i vissa fall lägga in direkta citat från respondenterna, dessa redovisas med kursiv stil.  

4.1 Val av undersökningsenhet 
För att välja ut företag som passade in i vårt syfte med undersökningen var ett kriterium som 
måste uppfyllas att företagen använde en grupprogramvara i sitt arbete. Vi har sökt på Internet 
efter företag som använder sig av grupprogram och tagit kontakt med dessa. Ett antal företag gick 
med på att ingå i vår undersökning, och vi valde tre av dessa. Dessa är; Arrowhead, MPC (Media 
och musikproduktionscentra) samt Luleå Tekniska Universitet. Nedan kommer vi att beskriva de 
organisationer som ingått i undersökningen och ge en sammanfattande bild av vad dessa arbetar 
med. 

4.1.1 Arrowhead  
Tillsammans med Song Networks är Arrowhead en av marknadens kraftfullaste operatör och 
kapacitetsleverantör. Arrowheads stamnät på 7 500 kilometer täcker större delen av Sverige, från 
Malmö i söder till Luleå i norr. De erbjuder kommunikationslösningar baserade på eget stamnät, 
driftstradition och stabil teknik till företag, organisationer och operatörer. Arrowhead levererar 
kommunikation som enar företag. Arrowhead skapar säkra och kostnadseffektiva förbindelser via 
virtuella privata nätverk för företag för två eller flera kontor. 

4.1.2 MPC   
MPC (Media och musikproduktionscentra) har som målsättning att konkurrera med stolthet, pris 
och hängivenhet. De arbetar med bland annat utbildning av studenter inom media, teknik och 
musik men handhar även användbarhetsproblem hos användare av grupprogram. De producerar 
även CD ROM-presentationer och digitala visitkort. 

4.1.3 Luleå Tekniska Universitet 
Inom Luleå Tekniska Universitet finns en unik kombination av stark teknisk forskning med 
världsrykte och en spännande flora av andra ämnen: lärande, samhällsvetenskap och hälsa. 
Genom att sammanföra dessa olika ämnen i nya breda kunskapsområden skapas här nya 
mötesplatser och helt nya möjligheter. Med gränsöverskridande breda kunskapsområden tar 
Luleå Tekniska Universitet ett steg mot framtidens öppna universitet. De erbjuder även 
utbildningar på distans där grupprogram är ett viktigt hjälpmedel. 

4.2 Val av respondenter 
För att kunna få fram ett resultat som svarade på syftet med denna uppsats, krävdes det intervjuer 
med användare av grupprogramvaror. Ett kriterium för urvalet av användare var att de skulle ha 
använt programmet en längre tid och även i sitt dagliga arbete. Med längre tid menar vi minst ett 
halvår. Ett annat kriterium var att de skulle ha god datorvana i övrigt. Med god datorvana menar 
vi att de skall hålla på med datorer dagligen och att de skulle ha gjort detta i fler än två år.  
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Med hjälp av de kontaktpersoner vi erhållit samt namn som vi funnit på nätet, fick vi tag på ett 
antal tänkbara respondenter för vår undersökning. Vi kontaktade dessa personer via telefon och 
gjorde i samband med detta miniintervjuer för att se om de passade in enligt våra kriterier. Om 
personerna i fråga var villiga att ställa upp för intervju och kriterierna samtidigt stämde, 
bestämdes det att vi senare skulle kontakta dessa via telefon för att boka in tid. Några dagar innan 
intervjuerna utfördes, skickade vi intervjufrågorna till respondenterna via e-post för att de skulle 
ha möjlighet att förbereda sig för frågorna. 

4.3 Diskussion av bakgrundsvariabler 
När en undersökning som vår utförs finns ett antal variabler som kan påverka respondenternas 
svar. Dessa är exempelvis organisationen, systemet och miljön. När vi valde företag har vi sett till 
att de företag som skall ingå i vår undersökning har i grunden likvärdiga system. Detta är viktigt 
för att studien skall visa ett så rättvisande resultat som möjligt. Beträffande organisationen har vi 
inte gjort någon indelning, våra undersökningsenheter har olika typer då ett är ett litet företag, ett 
annat är större och det tredje är ett universitet. Vi har istället riktat in oss på att försöka hitta en 
samstämmig användningssituation, det vill säga att respondenterna skall använda sina 
grupprogram på ett likvärdigt sätt och i likvärdiga syften; att hålla möten utan att fysiskt träffas. 
Detta innebär att i vissa fall är medlemmarna inbördes kända i gruppen medan de i andra fall kan 
vara okända för varandra. Här kan respondenternas svar skilja sig åt, att kommunicera med någon 
man känner kan möjligen skilja sig ifrån att kommunicera med en okänd människa.  

4.4 Sammanställning av intervjuer 
Den första respondenten är 47 år gammal och har jobbat inom IT-branschen i sju år. 
Respondenten har även arbetat på CEMTEC i fyra års tid och är utbildad bergsingenjör. För 
närvarande arbetar respondenten med affärsstödsfunktioner, affärsutveckling och 
tjänsteutveckling. Respondenten menar att de har kontakter med ett stort antal andra orter i 
Sverige med hjälp av ett grupprogram.  
 
Den andra respondenten arbetar som lärare och är 24 år gammal. För närvarande håller 
respondenten på med ett utvecklingsprojekt och denne har arbetat inom IT-branschen i tre års tid. 
Respondenten arbetar med grupprogrammet dagligen, åtta timmar om dagen och har då kontakt 
med 24 andra personer - dennes elever. Grupprogrammet fungerar här som ett lektionsstöd och 
eleverna är utspridda i tolv olika kommuner utspridda över västerbotten.  
 
Den tredje respondenten arbetar med användbarhetsproblem för ett grupprogram och har en 
teknisk utbildning som ingenjör. Respondenten är 31 år gammal och har varit inom IT-branschen 
i 5 år. Denne arbetar med grupprogrammet dagligen och har enligt egen utsago mycket god 
datorvana eftersom denne i stort sett hållit på med datorer hela sitt vuxna liv.  
 
Den fjärde respondenten berättar att denne är universitetslektor och avdelningschef på 
mediateknikgruppen. Respondenten har varit universitetslektor i tre år och använder 
grupprogrammet i sitt dagliga arbete för att hålla kontakt med sina arbetsgrupper. Grupperna 
består vanligtvis av mellan 10-20 personer som finns utspridda i Sverige. 
 
I våra intervjuer bad vi respondenterna att förutom svara på frågorna vi ställde (se bilaga 1) ange 
hur viktigt de ansåg att respektive kriterium var. Vi kommer här inledningsvis att visa våra 
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resultat i matrisform för att ge en lättöverskådlig illustration över vad som framkommit. Efter 
denna kommer så intervjuerna i löptext, vilket ska ge en tydligare bild av empirin. Slutligen finns 
ett diagram som visar inbördes förhållanden mellan kriterierna. Vi använde av denna anledning 
en betygsskala där respondenternas svar betygssattes. 
3 = Väldigt viktigt kriterium, måste finnas med i programmet. 
2 = Rätt så viktigt, inte kritiskt men bra om det finns. 
1 = Ingen större betydelse, kan vara bra i vissa lägen. 
0 = Helt oviktigt, ingen som helst betydelse. 
 
 Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 
Verbal 
kommunikation 

Kritiskt kriterium 
för grupprogram, 
den absolut 
viktigaste 
funktionen. 
Betyg 3 

Gör att man får 
känslan av en 
traditionell lektion. 
Betyg 3 

Finns inte denna 
funktion måste 
deltagarna ändå 
träffas fysiskt. 
Betyg 3 

Det är nyckeln till att 
man kan 
kommunicera. Lätt 
sätt att ta kontakt med 
varandra. 
Betyg 3 

Gester i 
kommunikationen 

Olika viktigt 
beroende på 
mötessituation. 
Förhöjer 
närvarokänslan. 
Betyg 2 

Viktigt att se 
varandra för att se 
om andra deltagare 
har förstått. 
Betyg 3 

Viktigt med 
kroppsspråk för att 
inte missa detaljer. 
Betyg 2 

Mindre viktigt än ljud 
men bör finnas med i 
kommunikationen. 
Betyg 2 

En individs 
förkroppsligande 

Oviktigt att se 
rummet som 
deltagarna sitter i. 
Upp till var och en 
vad man vill 
förmedla. 
Betyg 0 

Inte så viktigt att se i 
vilken miljö 
deltagare befinner 
sig. Kan vara bra i 
vissa situationer. 
Betyg 2 

Inte något som helst 
behov av det. 
Räcker att se varann 
i ansiktet. 
Betyg 0 

Inte speciellt viktigt, 
men kan ha ett visst 
socialt värde att se om 
någon annan finns i 
rummet. 
Betyg 1 

Delade artefakter Viktigt för att 
överhuvudtaget 
kunna hänga med i 
mötet. 
Betyg 3 

Ser vad som görs, 
inte vem. Bra om 
program kan visa 
vem som håller på 
med inlägg. 
Betyg 3 

Information om vem 
som ändrar borde 
förbättras för att 
sammanhanget skall 
bli begripligt. 
Betyg 3 

Viktigt att kunna se 
ändringar fort och 
vem som gjort dem. 
Betyg 3 

Tillhandahålla skydd Bra funktion, men 
kan hämma 
skapandeförmågan. 
Betyg 1 

De flesta människor 
vet ändå vilka regler 
som finns. 
Betyg 1 

På en whiteboard 
behövs inget 
upphovsskydd. 
Annorlunda med 
filer. 
Betyg 1  

Programmet innebär 
en social interaktion 
och då behövs inget 
skydd. 
Betyg 1 

Matris 1. Sammanställning av intervjuer del 1. 
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Hård och lös 
kollaboration 

Skulle bli för 
mycket 
information att se 
vad alla håller på 
med. Går att 
koppla privat om 
nödvändigt. 
Betyg 1 

För storebroraktigt 
att se vad alla gör. 
Skulle kunna vara 
bra, men inkräktar 
på privatliv. 
Betyg 1 

Ser inte vad de gör, 
men det kan man ju 
fråga dem. Därför 
behövs inte 
informationen. 
Betyg 2 

Skulle gärna vilja att 
man kunde se vad de 
andra är inne på för 
sida när de pratar. 
Betyg 2 

Koordination av 
handlingar 

Projektstyrning är 
nödvändigt, men 
kanske inte 
speciellt stöd i 
programmet. 
Betyg 2 

Alla arbetar 
individuellt i 
lärandesituation, 
ingen koordination 
av handlingar 
behövs. 
Betyg 1 

Ser inte vad som är 
kvar på viss 
arbetsuppgift, men 
man kan ju fråga 
någon. 
Betyg 1 

Finns många andra 
verktyg till att hantera 
projektstyrning. 
Betyg 0 

Etablera kontakt Att alla kan säga 
precis vad de 
tycker är väldigt 
viktigt. 
Betyg 2 

Hela idén med 
programmet är att 
stödja spontana 
frågor. 
Betyg 3 

Informell 
kommunikation är 
avgörande för att 
kunna utföra 
effektiva möten. 
Betyg 3 

Mycket viktigt 
kriterium, kritiskt till 
om programmet ska 
fungera bra. 
Betyg 3 

Gruppstruktur Rollstruktur 
underskattar 
deltagarnas 
intelligens. 
Betyg 1 

Viktigt att se vem 
som bestämmer. 
Även grupp-
tillhörighet bör 
finnas. 
Betyg 2 

Vid större möten 
ökar behovet att få 
information om 
vilka egenskaper 
deltagarna har. 
Betyg 2 

Viktigt med 
spontanitet, att man 
har fritt i mötet.  
Betyg 1 

Måluppfyllelse Räcker om man 
kan beskriva mål 
på whiteboard, 
inget speciellt stöd 
behövs, men bra 
att veta mål. 
Betyg 2 

Bör kunna framföra 
vad målet är på 
något sätt, men 
whiteboard är 
tillräckligt. 
Betyg 2 

Bra om man kunde 
ha agenda inför 
mötet, där klart står 
vad som ska göras 
och när målet 
uppfyllts. 
Betyg 2 

Finns inte, inte vid 
fysiska möten heller. 
Man förlitar sig på det 
sociala protokollet. 
Betyg 1 

Bakgrunds-
information 

Viktigt med 
samma 
bakgrundsinfo för 
att få samma 
förståelse. 
Betyg 3 

Det finns ett antal 
andra, effektiva sätt 
att dela info. Kunde 
i och för sig vara bra 
om det fanns i 
programmet. 
Betyg 2 

För mycket 
bakgrundsinfo till 
varje litet problem 
inte bra, bättre att be 
om att få den. 
Betyg 1 

Bra att kunna följa 
med när exempelvis 
en person klickar sig 
genom webbsidor. 
Betyg 2 

Matris 2. Sammanställning av intervjuer del 2. 
 
 
Nedan beskriver vi mer utförligt vad som framkommit i våra intervjuer. Vi redovisar för varje 
kriterium vad samtliga respondenter svarat. 

4.4.1 Medel för verbal kommunikation 
Grupprogrammet har stöd för verbal kommunikation och den första respondenten berättar att man 
kopplar in mikrofonen och då är det bara att prata, man behöver inte klicka för att det man säger 
skall höras. Respondenten menar att man hör vad alla säger och att:  
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Det är som att sitta i ett vanligt rum och prata, det är jättebra för det liknar en 
vanlig mötessituation. 
 

Respondenten menar att detta stöd är ett mycket väsentligt sådant och att man även kan ha privata 
konversationer med de personer man vill. Respondenten betonar att det är ett kritiskt kriterium 
för att grupprogrammet skall fungera och menar att det är den absolut viktigaste funktionen. 
 
Den andra respondenten berättar att det finns stöd för ljudöverföring i grupprogrammet och att 
det är väldigt effektivt. Denne fortsätter att det är som att sitta och kommunicera i samma rum 
som deltagarna, precis som en ”traditionell lektion”.  På samma sätt kan även respondenten prata 
privat med en enskild person om denne önskar. Respondenten anser att det är en viktig funktion 
som bör finnas med i ett grupprogramgränssnitt men det kan ibland vara en nackdel att alltid höra 
vad alla andra säger runtomkring. Det finns möjlighet att stänga av individuella deltagare, men 
inte alla för då måste man gå in och stänga av alla individuella. Respondenten menar att det 
skulle vara en önskvärd funktion som borde finnas med, möjlighet att stänga av ljudet på övriga 
deltagare. Det som verkligen är en fördel är att deltagarna slipper skicka exempelvis mail om de 
har en enkel fråga, respondenten finns då tillgänglig direkt och kan också besvara frågan direkt.  
 
Den tredje respondenten säger att det finns stöd för ljudöverföring i grupprogrammet och betonar 
att det är den absolut viktigaste funktionen för ett grupprogram. Finns inte denna funktion måste 
deltagarna ändå träffas på ett traditionellt sätt och då har man ändå inte vunnit något. Denne 
berättar att det är precis som att ha ett sådant traditionellt möte, enda skillnaden är att man inte 
behöver förflytta sig till detta möte. Respondenten kan även utföra privata informationsutbyten 
med enskilda personer om detta skulle vara önskvärt.   
 
Den fjärde respondenten menar att man kan prata med hela gruppen eller från person till person. 
Denne menar att det är ett jätteviktigt kriterium: 
 
 Det är nyckeln till att man kan kommunicera. 
 
Det beror även på vilken situation, ibland kan man sitta i flera dagar utan att kommunicera också. 
Kör man det som ett möte är det jätteviktigt menar respondenten, man kan på ett lätt sätt ta 
kontakt med varandra.  

4.4.2 Medel för avsiktliga gester 
Gällande videoöverföring berättar den förste respondenten att det finns ett stöd även för detta i 
grupprogrammet. Vad man ser beror på hur kameran är placerad. Respondenten berättar också att 
detta kriterium är olika viktigt beroende på vilket slags möte som skall utföras och menar att om 
man är några personer som skall ha ett möte är det väldigt bra att se dessa. Om det däremot är en 
större konferens med ett stort antal personer är det inte lika viktigt att se alla deltagare men då 
kan det även behövas kompletterande text i anslutning till bilden för att deltagarna skall förstå 
vem det är som syns på skärmen. Respondenten menar att det är möjligt att ställa in 
grupprogrammet så att det är den som pratar som syns på skärmen men det är också möjligt att 
välja vem som skall synas på skärmen. Om det är flera som pratar samtidigt är det den som talar 
först som syns. Denne anser att detta kriterium är mindre viktigt än ljud, men det är ändå ett 
viktigt kriterium eftersom det förhöjer närvarokänslan. 
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Den andra respondenten berättar att det finns möjlighet att ställa in vem man vill skall synas på 
skärmen. Denne förklarar att: 

 
Den som pratar högst, mest och läckrast syns på skärmen, men det går även att låsa  
på specifika personer. 

 
Denne menar att det är viktigt att även kunna se kroppsspråk och gester för att förstå att 
deltagarna har förstått det som respondenten vill föra fram. Respondenten menar att det är 
oviktigt om man ser hela rummet där deltagarna sitter, det viktigaste är att det finns möjlighet att 
se deltagarna i halvkroppsfigur. Denne menar även att det är upp till varje deltagare vad de vill att 
de andra skall se, det beror på hur de placerar webbkameran. Respondenten menade att det är 
mycket viktigt att se de andra deltagarnas reaktion på det som behandlas, exempelvis en 
instämmande nick. 
 
Den tredje respondenten menar att det finns stöd för att se andra deltagare i mötet. Denne hävdar 
att man själv bestämmer vem som skall synas på skärmen. Vanligast är dock att man gör 
inställningen så att det är den som för tillfället pratar som syns på skärmen. Respondenten menar 
att:  
 

Det är ju oftast den som pratar som har något viktigt att förmedla. 
 
Respondenten tycker att det är mycket viktigt att se övriga deltagare och deras kroppsspråk när 
man utför en session, detta för att inte missa viktiga detaljer som kanske annars hade blivit 
negligerade. 
 
Gällande videoöverföring menar den fjärde respondenten att man ser ansiktet på de som är med i 
mötet. Man ser alla samtidigt och sedan kan man även ta upp specifika personer och zooma in 
dessa, och det följer automatiskt den som pratar för tillfället. Denne menar också att det är mindre 
viktigt med bild än med ljud men anser att det bör finnas med i ett grupprogram. Respondenten 
menar att det är personen man vill se, ansiktsuttryck eller den tomma stolen.  

4.4.3 Kommunikation av en individs förkroppsligande 
Den första respondenten menar att det är oviktigt om man ser hela rummet där deltagarna sitter, 
det viktigaste är att det finns möjlighet att se deltagarna i halvkroppsfigur. Denne menar även att 
det är upp till varje deltagare vad de vill att de andra skall se, det beror på hur de placerar 
webbkameran. 
 
Den andra respondenten anser att det är beroende på uppgiften vad man vill se, i respondentens 
sammanhang är det viktigt att ha ögonkontakt med personen ifråga. I dennes fall skulle det vara 
oviktigt att se i vilken miljö deltagarna befinner sig i. Respondenten förklarar att denna möjlighet 
inte är speciellt viktig eftersom det ändå finns möjlighet att fråga deltagarna om man inte förstått 
vad de menat. Respondenten berättar att: 

 
Om det däremot finns flera deltagare i samma sal, då kan det vara bra om webbkameran 
är monterad på ett mer överskådligt sätt. Att ha kameran på det sättet när jag pratar med 



 31

deltagare som enskilda individer som sitter hemma, då anser jag att det kan verka lite 
storebroraktigt.  

Den tredje respondenten menade han inte kunde se något som helst behov av att se rummet som 
de andra satt i, det räcker gott och väl att kunna se dem i ansiktet. 
 
Den fjärde respondenten hävdar att det inte är speciellt viktigt att se rummet där personen ifråga 
befinner sig, denne menar att det kan ha ett visst socialt värde om det är någon annan i rummet. 
Om det är flera stycken i rummet kan det vara väsentligt. I övrigt anser denne inte att det är ett 
viktigt kriterium. 

4.4.4 Kommunikation av delade artefakter 
Beträffande om det finns möjlighet till att se vad andra håller på med menar den förste 
respondenten att det finns ett sådant stöd och det visas i realtid vad som görs på en så kallad 
whiteboard. Här finns möjlighet att lägga in bilder, texter och vad man än kan hitta på. Denna 
whiteboard har flera sidor, man kan styra så att man kan titta på vilken sida man vill eller enbart 
det som händer just nu. Är personen ifråga inne på en annan sida och tittar får denne ingen 
anmärkning om att det ändras på den sidan som det arbetas med men respondenten menar att om 
man är med på ett möte så följer man naturligtvis detta och går inte in på andra sidor av 
whiteboarden. Det går även att se vem som har skapat det som visas på whiteboarden, däremot 
visas inte vem som gjort ändringar. Respondenten menar att detta kriterium är viktigt i en 
mötessituation. 
 
Vill man (och kan man) så kan man enligt den andre respondenten få reda på vem som har skapat 
ett objekt, men det syns inte vem som håller på med en specifik uppgift. Whiteboarden används 
mycket för att illustrera saker men det finns ingen möjlighet att lägga upp filer som andra kan 
arbeta med, det är istället endast det som lagts upp på whiteboarden som de övriga deltagarna kan 
skriva på, men inte alltid gå in och ändra i. Ändringar som tillåts görs på whiteboarden och syns 
direkt, men det finns ingen information att tillgå om vem som gör ändringarna. Här tyckte 
respondenten att en brist låg, det skulle vara önskvärt att grupprogrammet visade för i princip 
varje tecken vem som hade infört det. 
 
Den tredje respondenten berättar att det enda sättet för en deltagare att ta del av andras arbeten är 
att någon lägger upp detta på whiteboarden. Då kan deltagarna ta del av denna information men 
de har ingen möjlighet att gå in och ändra på något, endast skaparen till detta har möjlighet att 
göra så. Respondenten menar att man ser om någon lägger upp något på whiteboarden i realtid. 
Däremot syns inte vem som gör det, och då kan man behöva fråga vem som ändrar för att 
informationen ska bli begriplig. Respondenten tyckte att det borde förbättras i programmet. 
 
Beträffande om man ser när objekt ändras berättar den fjärde respondenten att man enbart ser 
infomration om den som äger objektet när det skapas, men om flera personer går in och redigerar 
objektet så ser man inte detta lika tydligt. Den som skapar det blir ägare. Respondenten menar att 
detta är ett mycket viktigt kriterium och det bör således finnas med i grupprogrammet. 

4.4.5 Tillhandahålla skydd 
Den första respondenten berättar att det är möjligt att lägga upp bilder och respondenten berättar 
att om denne exempelvis vill visa ett excelark kan man klippa ut det som skall visas och sedan 
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lägga upp det på whiteboarden. Det är möjligt att sätta spärr så att ingen annan kan gå in och 
ändra i detta ark och på så sätt är det skyddat. Om respondenten lägger upp en del av ett 
worddokument på whiteboarden medger spärren att det bara är möjligt för de andra deltagarna att 
titta på det, ingen annan än respondenten kan ändra på det. Denne respondent ansåg att detta var 
en bra funktion. Någon ytterligare samtidighetskontroll finns inte, men respondenten ansåg inte 
detta vara nödvändigt, utan först till kvarn får först mala.  
 
Den andra respondenten berättar att det inte är så viktigt att kunna ge rättigheter och på det sättet 
kunna skydda sitt arbete. Denne menar att det kan vara uppgiftens natur som bestämmer hur 
viktigt detta är. I det program som respondenten använder finns ingen sådant stöd, men denne 
anser inte att det heller är speciellt viktigt. Respondenten menar att: 

 
De allra flesta människor vet vilka regler som finns om hur man skall bete sig, de vill inte 
med flit förstöra andras arbete. 

Den tredje respondenten tyckte att då inga filer delas behövs inget skydd för att spärra 
whiteboarden. Skulle de dela filer tyckte respondenten dock att en spärr skulle vara nödvändig. 
 
Det går inte att låsa ett objekt och lägga skydd på det enligt den fjärde respondenten. Det är det 
sociala protokollet som styr vem som får skriva och inte skriva. Respondenten anser inte att det är 
ett viktigt kriterium, denne menar att det finns många verktyg som är utformade så att man skall 
ha skydd, att man låser objekt. Respondenten menar att detta är en social interaktion och då 
behöver man inget skydd. 

4.4.6 Hårt och löst kopplad kollaboration 
Den första respondenten berättar att det går att se de övriga deltagarna men man ser inte vad de 
håller på med just då. Om man vill kan man gå in i en privat session och fråga den personen vad 
denne håller på med. Enligt respondenten är inte detta ett kritiskt kriterium eftersom det skulle bli 
för mycket information om alla skulle veta vad alla höll på med just nu. Det räcker att se att 
personen sitter framför skärmen och jobbar. 
 
Den andra respondenten säger att det alltid finns en deltagarlista tillgänglig som beskriver vem 
som är inloggad, däremot finns inget stöd som visar vad denna person håller på med, arbetar med. 
Däremot finns en uppradad sekvens på skärmen där alla deltagare finns uppradade och därigenom 
kan man ändå se om de sitter vid datorn, men ingenting annat. Det är enligt respondenten viktigt 
att inte alltid se vad deltagarna gör eftersom vissa av deltagarna även arbetar deltid som 
journalister och respondenten menar att: 
 

De måste ju få ta sig tid att sitta och arbeta med det också. 

Den tredje respondenten menar att det går att se de övriga deltagarna men man ser inte vad de 
håller på med just då. Om man vill kan man gå in i en privat session och fråga den personen vad 
denne håller på med. Enligt respondenten är inte detta ett jättekritiskt kriterium eftersom det 
skulle bli ganska mycket information om alla skulle veta vad alla höll på med just nu. Det räcker 
att se att personen sitter framför skärmen och jobbar. Som det ser ut idag kan det alltså vara svårt 
för respondenten att veta vem som håller på med vilken del av uppgiften som ska lösas. 
Respondenten menar att han vid arbete med användbarhetsproblem gärna skulle vilja veta vad de 
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övriga i gruppen arbetar med, detta för att underlätta vem han skall kontakta angående ett visst 
användbarhetsproblem. 
 
Den fjärde respondenten berättar att man inte kan se vad de andra deltagarna gör om de inte är 
aktiva. Denne kan inte se vilken whiteboardsida de är inne på men respondenten menar att det är 
ett kriterium som de i framtiden skulle vilja ha. Respondenten menar att det skulle kunna tillföra 
något om det fanns möjlighet till detta. 
 

4.4.7 Koordinationen av människors handlingar 
Den första respondenten berättar att det inte finns möjlighet att se specifikt vad som skall göras 
på en uppgift, vad som är kvar att göras och vad som görs just nu. Däremot menar respondenten 
att det går att dela ut arbetsuppgifter till alla deltagare om vad som skall göras och sedan kan 
detta redovisas i realtid. Denne menar att det inte är ett problem att det inte finns möjlighet till 
denna projektstyrning eftersom: 
 

Det är ofta något som inte är realtidsbundet, projektstyrning är något som görs regelbundet 
men inte inom programmet. 

Respondenten fortsätter att förändringar i projektet inte behövs göras i realtid utan detta kan 
göras när som helst. Däremot kan man ha en agenda inför mötet och sedan skriva anteckningarna 
på whiteboarden, då får alla samtidigt delta i utformningen, hur man formulerar dem. På detta sätt 
vinns enligt respondenten mycket tid, alla ser det samtidigt och alla påverkar objektet samtidigt.  
 
Beträffande hur arbetsgången ser ut menar den andra respondenten att det finns en funktion 
avseende detta men i respondentens fall används inte detta stöd. Detta för att alla deltagare 
arbetar individuellt och man vill inte få en situation som skulle innebära att de känner som att 
någon inkräktar på deras territorium. Respondenten menar att om det däremot rör sig om ett 
elevgrupparbete, då skulle detta kunna vara användbart. 
 
Den tredje respondenten menar att det inte går att se vad som är kvar att göra på en uppgift, 
däremot ser man om någon lägger upp något på whiteboarden i realtid. Enligt respondenten kan 
man ändå ta reda på vad som skall göras med uppgiften eftersom man är uppkopplad i sessionen, 
det är bara att fråga någon och därför anser denne inte att det är ett kritiskt kriterium.  
 
Enligt den fjärde respondenten finns det ingen möjlighet till projektstyrning i programmet och 
respondenten menar att det finns många andra verktyg till att hantera sådant. Denne tycker att det 
inte är något som behövs i detta program. Det går att använda andra verktyg till detta.  

4.4.8 Etablera kontakt 
Den förste respondenten berättar att det är realtidskommunikation, där alla kan säga i princip vad 
som helst och menar att det i högsta grad stödjer informell kommunikation och detta är ett 
mycket viktigt kriterium. 
 
Den andra respondenten menar även denne att hela idén med grupprogrammet är att stödja 
informell kommunikation, och betonar att det i allra högsta grad även gör detta. I och med att alla 
kan säga vad de vill, när de vill, i realtid menar denne att det verkligen stöder informell 
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kommunikation. Respondenten fortsätter att det är ett av de viktigaste kriterier funktionellt sett 
som denne kan tänka sig. Respondenten jämför detta med en chat, där deltagarna kan ta del av det 
som sägs men inte själv kan inflika med samtycke eller missnöje på ett enkelt sätt.  
 
Den tredje respondenten menar att hela vitsen med grupprogrammet är att stödja informell 
kommunikation. Denne fortsätter att det är ett mycket viktigt kriterium, faktiskt avgörande om 
man skall kunna utföra effektiva möten. 
 
Den fjärde respondenten menar att de arbetar med tre huvudområden när de använder 
grupprogrammet, dessa är e-learning (nätbaserat lärande), rena möten och e-korridoren (då är 
man uppkopplad hela dygnet). Vid alla dessa former förekommer mycket informell 
kommunikation, främst då i e-korridoren. Denne menar att det är ett mycket viktigt kriterium, 
kritiskt för om programvaran skall fungera bra. 

4.4.9 Stöd för gruppstruktur 
Enligt den första respondenten finns inget speciellt stöd i grupprogrammet som visar vem som 
leder mötet utan detta är i förhand bestämt och ofta är det den som kallat till mötet som leder 
mötet. Respondenten fortsätter att berätta att det inte finns något stöd för att visa vilka roller de 
olika mötesdeltagarna har och hur strukturen i gruppen är ordnad. Det är enbart den styrning som 
sker under själva mötet, av deltagarna själva. Respondenten medger dock att: 
 
 Ibland blir det som någon slags polsk riksdag. 
 
Respondenten menar att det är att underskatta deltagarnas intelligens om grupprogrammet skulle 
visa denna rollstruktur och mindre synpunkter skulle komma fram på detta sätt. Respondenten 
anser även att det är en nackdel att det inte finns någon möjlighet att se andra deltagare i övriga 
sessioner, utan bara den avgränsade grupp man befinner sig i för tillfället.  
 
Gällande gruppstruktur menar den andra respondenten att det inte går att visa vem som har vilken 
roll, däremot kan man lägga till titel eller exempelvis ort under namnet som visar varje deltagare. 
Ingen av deltagarna har speciella privilegier, ingen kan styra rättigheter och säga vem som skall 
prata, vem som har ordet. Det syns tydligt vem som ingår i gruppen, däremot ser man inte alla 
som är inloggade i andra sessioner. Respondenten berättar att man kan delta i flera sessioner 
samtidigt men då ser man bara de som är i just den sessionen som man är inne på just då. Det 
skulle enligt respondenten vara en fördel om det fanns möjlighet att se alla som är inloggade, men 
samtidigt anser denne att eftersom man bara fysiskt kan vara på ett ställe åt gången, kanske det 
skulle bli förvirrande att virtuellt befinna sig på olika möten. Respondenten anser att det definitivt 
skulle vara önskvärt att ha klart fastlagda roller inom gruppen och menar att det är bra att man i 
programmet visar vilka som deltar i gruppen. Respondenten nämner ett exempel när en ny elev 
ska ansluta sig till sessionen, eleven förstår då inte alltid direkt vem det är som är läraren. 
Gällande storleken på gruppen brukar det gå bra att ha ända upp till 24 elever. 
 
Den tredje respondenten menar att det inte finns något stöd för gruppstruktur. Ingen av 
deltagarnas roller finns definierade i grupprogrammet men denne anser att det självklart skulle 
vara en fördel. Att se vem som kallat till mötet och därför ”bestämmer” kunde vara bra. Skulle 
det bli för alltför fastlagda ramar på att någon ska bestämma vem som ska prata är det inte heller 
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bra, utan någon medelväg är nog bäst. Om det skulle vara ett större möte ökar behovet av att se 
vilka egenskaper mötesdeltagarna har, vilken position i företaget de har, vilka deras 
arbetsuppgifter är med mera. Vid små möten känner man oftast alla. 
 
Gällande gruppstruktur menar den fjärde respondenten att de inte finns i programmet, utan de 
förlitar sig på det sociala protokollet, att man kan som i ett fysiskt möte kan utföra detta muntligt 
eller via whiteboarden. Respondenten menar att detta inte är ett viktigt kriterium, inte något som 
behövs.  
 

Jag tror att det är väldigt viktigt med den här spontaniteten, att man har fritt i mötet. 
 
Däremot syns det väldigt tydligt vilka som är med i mötet, respondenten berättar att man väldigt 
tydligt ser tidsstämplar, när de gick med i mötet och när de gick ur mötet och menar att detta är 
ett viktigt kriterium.  

4.4.10 Stöd för måluppfyllelse 
Den förste respondenten berättar att det inte finns något stöd i programmet specifikt för 
måluppfyllelse men respondenten menar att det är möjligt att lägga upp vilken som helst 
information på whiteboarden, vill man då visa vilket målet är för den uppgiften är det bara att 
lägga upp detta. Inget speciellt stöd behövs för att visa målen. 
 
Den andra respondenten berättar att det inte finns något stöd för måluppfyllelse, vill man visa 
vilket målet är med uppgiften kan man däremot lägga upp detta på whiteboarden så att alla kan ta 
del av det. Respondenten fortsätter: 
 

Man kan även spara en whiteboard och ta hem den till sin egen burk för att kunna titta på 
den. Det går även att skriva sina whiteboard som man vill lägga upp offline, även fast man 
inte är inloggad i sessionen. 

Respondenten anser att det inte är speciellt viktigt med ett speciellt stöd för måluppfyllelse 
eftersom man ändå kan visa vad man vill på whiteboarden.  
 
Den tredje respondenten anser att det inte finns något specifikt stöd för måluppfyllelse i 
programmet. Denne menar att det skulle vara bra om man exempelvis kunde ha en slags agenda 
inför mötet där det klart står vad som skall göras, när man nått sitt mål. Det är något som 
verkligen skulle spara tid eftersom det ofta kommer frågor från flera håll om vad den och den 
skall göra. Enligt respondenten är det ett viktigt kriterium men hävdar också att det inte är kritiskt 
för att grupprogrammet skall fungera bra. 
 
Den fjärde respondenten menar att det inte finns något speciellt stöd för måluppfyllelse, där får 
man förlita sig på de sociala protokollet. Vid ett fysiskt möte finns inte något sådant heller, utan 
sådant får man prata med varandra om. Denne menar att det inte finns något behov av att ha ett 
sådant stöd.  

4.4.11 Stöd för delning av bakgrundsinformation 
Den första respondenten menar att det är väldigt viktigt att kunna ta del av andras 
bakgrundsinformation om en specifik uppgift för att få samma förståelse om fenomenet och 
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fortsätter att detta är möjligt i och med att man kan lägga upp den informationen på whiteboarden. 
Denne hävdar att det är kritiskt om alla deltagare skall få samma inställning till uppgiften. 
 
Gällande bakgrundsinformation berättar den andra respondenten att allt man vill förmedla läggs 
på whiteboarden. Man kan använda sig av flera whiteboards om man vill lägga upp 
bakgrundsfakta. Respondenten menar att det är mycket viktigt att kunna ta del av andras 
kännedom om en viss uppgift så att man får samma förståelse. Fildelning är inte möjligt för de 
deltagande utan detta görs istället via en hemsida som finns tillgänglig för alla. Respondenten 
menar här att det vore önskvärt och underlättande om det skulle finnas en sådan funktion. Mycket 
tid skulle kunna sparas för samtliga deltagare men denne fortsätter att det inte är en av de mer 
kritiska funktionerna för att mötet skall utföras: 
 
 Det finns ett antal andra, effektiva sätt att göra det på. 
 
Beträffande stöd för delning av bakgrundsinformation anser den tredje respondenten att det finns 
stöd för detta i och med att man kan lägga upp vad man vill på whiteboarden. Det finns inget 
explicit stöd i själva programmet men vill man ha någons bakgrundsinformation så går det att få, 
enda grejen är att man måste be att få det. Denne menar att: 
 

Det skulle bli för mycket information om man skulle bli bombarderad med allas 
bakgrundsinformation till varje litet problem. 

 
Vidare berättar den tredje respondenten att dennes företag inte har installerat 
fildelningsfunktionen. Denna funktion finns tillgänglig, om man vill, men i respondentens fall har 
denna funktion inte varit nödvändig- eller kritisk, eftersom: 
 

Det finns redan så bra program som utför den delen, man kan alltid använda e-mail eller 
ftp om man vill överföra filer på det sättet. 

 
Beträffande bakgrundsinformation finns det enligt den fjärde respondenten möjlighet att dela 
denna med andra. En hel del filer går att plocka in på whiteboarden och dela med sig till andra, 
exempelvis worddokument, excelfiler, power-point etcetera. Sedan finns även möjlighet att köra 
så att en hämtar webbsidor som sprids ut till alla andra, då kan alla följa med en person när denne 
klickar sig igenom webbsidan och alla kan ta del av den informationen som presenteras. På så sätt 
kan man dela allt som man ser själv. Respondenten menar att detta är en bra funktion för att dela 
bakgrundsinformation, ett viktigt kriterium.  

4.4.12 Övriga synpunkter 
Den första respondenten hävdar att ett problem som finns med grupprogrammet är att det inte är 
möjligt att se alla deltagare i samma portal, man ser bara de som är inne i samma möte som en 
själv. Det skulle vara en fördel om denne kunde se när alla deltagare loggar in eftersom man kan 
delta i flera sessioner samtidigt och då är det bra om man exempelvis väntar på en speciell person, 
då kan man gå till den sessionen och ta kontakt med denne. Det skulle enligt respondenten kunna 
vara en lista med inloggade människor, ungefär som i ICQ. Vill man ha tag i en person som 
också är inloggad men i en annan session uppstår här enligt respondenten problem. Detta är 
definitivt något som det borde finnas stöd för i grupprogrammet avslutar respondenten. 
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Respondenten menar att en verkligt stor fördel med grupprogrammet är att om en mötesdeltagare 
skulle missa ett möte är det möjligt att spela in hela mötet så att denne kan se vad mötet 
behandlade, däremot går det inte att spela in de privata konversationerna.  
 
Den andra respondenten betonar att det skulle vara en fördel om programmet var mer kompatibelt, 
att man skulle kunna ta ner olika slags filer och lägga upp de på whiteboarden. En annan fördel 
skulle vara om det var möjligt med fildelning i programmet. Denne menade att en annan fördel 
som inte framkommit under intervjun var att ett helt möte kan sparas för att spelas upp senare för 
intressenter som inte kunde delta i mötet.  
 
Den tredje respondenten hävdar att det skulle vara önskvärt med någon slags funktion där man 
kan se vem som är inloggad, och även information om den personen är available eller not 
available. Respondenten menar att om denne exempelvis är på lunch: 
 

Då kan det vara bra med någon funktion som kan visa att jag är på lunch och 
kommer tillbaks den och den tiden. 
 

Den fjärde respondenten menar också att en av de finurligaste saker med programmet är att det 
finns möjlighet att elektroniskt spela in allt som sägs, lagra detta för senare åtkomst. Detta är 
oerhört viktigt speciellt när det gäller lärandesituationen, att man kan spela in för att senare ta del 
av informationen. Säkerheten är även den en viktig bit, hävdar respondenten. Det finns stor 
möjlighet att gå in och kryptera allting så att man verkligen är säker att det som skickas över nätet 
inte görs tillgängligt för alla. Detta är ett mycket viktigt kriterium avslutar respondenten.  

4.5 Viktning av kriterier 
Nedan presenterar vi en tabell där våra respondenter viktat de kriterier som vi använt oss av i vår 
undersökning. Orsaken att vi presenterar denna tabell är att det tydligt framkommer hur viktigt 
varje kriterium är och även vilka avvikelser som framkommit. För att namnet på varje kriterium 
skulle rymmas i tabellen har vi varit nödsakade att förkorta de olika kriterierna. Vi anser att det 
ändå tydligt framkommer vilket kriterium som menas i tabellen. 
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Respondenters viktning av kriterier
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Tabell 1. Viktning av kriterer. 
 

4.6 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi redovisat de resultat som framkommit av vår fallstudie. Vi har redovisat 
dessa resultat utifrån den kategorisering som vi utfört. Vi har försökt att ge läsaren en utförlig 
beskrivning av hur vi gjort när vi valt respondenter samt vilka synpunkter dessa framförde. Vi har 
försökt förtydliga resultaten genom att på flera olika sätt beskriva dessa med olika förstoringsgrad. 
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5 Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera de resultat vi kommit fram till. Vi kommer att ta upp de 
olika kriterier vi undersökt och analysera respondenternas svar. Som vi tidigare nämnde i 
metodavsnittet skall vi när vi analyserar resultatet från datainsamlingen utgå ifrån de kategorier 
(eller kriterier) som vi kommit fram till.  

5.1 Medel för verbal kommunikation 
Vad gäller verbal kommunikation så kan vi ur våra intervjuer se att våra respondenter samtliga 
tyckte att detta var kanske det viktigaste kriteriet för grupprogram. Respondenterna tyckte att 
möjligheten till verbal kommunikation gav känslan av att sitta i samma rum, precis som ett möte 
traditionellt bedrivs. Att kunna höra någon prata samtidigt som man såg förändringar på en 
whiteboard bidrog i mycket hög grad till att förståelsen för vad som förmedlades ökade. Detta 
överensstämmer också med Hägerfors (1995) teori om arbetsgrupper, för att nå ett bra resultat 
finns behovet av att samlära, vilket innefattar att lyssna aktivt och kommunicera öppet. Även 
Coleman (1997) visar på behovet för ett grupprogram att förmedla information snabbt samt att ge 
och ta emot snabb återkoppling. Enligt Baker et al (2001) finns tre typer av avsiktlig 
kommunikation verbalt;  

1. Människor talar om explicit vad de gör och var de arbetar inom en delad arbetsplats. 
2. Människor lyssnar och tillgodogör sig andras konversation. 
3. Människor lyssnar på de pågående kommentarer som andra vanligtvis generar vid sidan 

av sina handlingar. 
Vi har i intervjuerna sett att samtliga av dessa typer finns stöd för i grupprogrammen, och kan 
också se att verbal kommunikation används för att etablera en ömsesidig förståelse av en 
arbetsuppgift. Detta står i direkt relation till Baker et al (2001) kriterium tillhandahålla medel för 
avsiktlig och lämplig verbal kommunikation.  

5.2 Medel för avsiktliga gester  
Våra intervjuer visar att respondenterna tycker att videoöverföring är ett mycket värdefullt stöd 
vid virtuella möten. Det har även framkommit att behovet styrs av situationen i mötet. Vid ett 
större möte tyckte någon att det kunde verka förvirrande att se vem som pratade hela tiden, och 
att det då inte var lika viktigt som vid ett mindre möte, där man har en personlig relation till de 
övriga mötesdeltagarna. Det framkom även att vid ett större möte så kan kompletterande text vara 
nödvändigt i anslutning till bilden för att deltagarna ska förstå vem det är som syns på skärmen. 
Sammantaget menade samtliga respondenter att det var viktigt att kunna se gester på den man 
kommunicerar med för att inte missa viktiga detaljer. Detta står i direkt relation till Hägerfors 
(1995) teori som menar att kommunikation består av både verbal (med ord) och icke-verbal (alla 
budskap som inte förmedlas med hjälp av ord, till exempel kroppsspråk, ansiktsuttryck, klädsel) 
mellan personer. 
 
Baker et al (2001) menar att explicita gester används tillsammans med språket för avsiktlig 
kommunikation som ett medel för att direkt stödja konversationen och förmedla information. Vår 
undersökning visade att samtliga respondenter tyckte att det ökade förståelsen i mötessituationen. 
En av respondenterna menade att det var mycket väsentligt att se de övriga deltagarnas reaktion, 
kanske en instämmande nick åt det respondenten ville föra fram. Detta stöds av Baker et al 
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(2001) som hävdar att illustration används för att ge eftertryck åt talet och emblem används när 
handlingar ersätter ord (exempelvis nicka på huvudet). 

5.3 Kommunikation av en individs förkroppsligande 
Baker et al (2001) hävdar att ett kriterium som är viktigt vid utformning och utvärdering av 
användargränssnitt för grupprogram är att tillhandahålla konsekvent kommunikation av en 
individs förkroppsligande. Med detta menas att alla i gruppen skall kunna se hela arbetsrummet 
där den man pratar med sitter och jobbar. Vår undersökning motsäger detta. De respondenter vi 
talat med ansåg inte att det var ett viktigt kriterium, de viktigaste var att kunna se deltagarna 
ansikte-mot-ansikte. Detta kan förklaras med att våra respondenter ofta satt i mindre grupper, de 
har invanda sociala regler som gör att de förstår varandra bra utan en massa kameror. Någon 
tyckte också att antingen ser man ansiktet på personen som sitter där, eller så ser man den tomma 
stolen, det är allt man behöver veta. Nilsson (1996) menar också att normer och regler skapas då 
gruppen träffas kontinuerligt och har gemensamma mål. Reglerna låser gruppkonstruktionen och 
normerna anger vad som är normalt beteende i gruppen. En grupp som träffas ofta har således 
inte samma behov av att se miljön där de andra deltagarna befinner sig. 
 
Vår empiri visar också ett avvikande svar på detta kriterium, av diagrammet kan utläsas att en av 
respondenterna tyckte att det var rätt så viktigt att kunna se rummet beroende på situationen. 
Denna respondent var den som arbetade som lärare med hjälp av grupprogrammet, och här tyckte 
respondenten att om flera elever sitter i samma rum kan det vara bra att få en övergripande bild 
av hela rummet. Respondenten ansåg här att det kunde spara tid då denne kunde upptäcka 
problem tidigare.  

5.4 Kommunikation av delade artefakter 
Enligt Baker et al (2001) är ett kriterium för grupprogramgränssnitt att tillhandahålla konsekvent 
kommunikation av delade artefakter. Detta kriterium innebär att fysiska artefakter avger 
information då de ändras. Enligt våra respondenter är detta ett viktigt kriterium i en 
mötessituation. Ändringar som gjordes syntes direkt på skärmen och det ansågs också vara av 
avgörande betydelse för att kunna hänga med i mötet, däremot uttryckte flera respondenter att 
stödet borde involvera att information om vem som utförde handlingen visades. Detta stöds av 
Baker et al (2001) som menar att identifiera människan som ändrar artefakten hjälper att förstå 
aktionen och att förmedla interaktionen. Även Coleman (1997) hävdar att ge och ta emot snabb 
återkoppling är i ett grupprogram av avgörande betydelse. 

5.5 Tillhandahålla skydd 
Vårt resultat visar att kriteriet tillhandahålla skydd inte är avgörande för att grupprogrammet 
skall fungera bra. Respondenterna menade att de allra flesta människor vet vilka regler som finns, 
de vill inte med flit förstöra andras arbete. Detta bekräftas av Hägerfors (1995) som menar att 
arbetsgrupper bildas för att de medverkande tillsammans skall nå ett bra resultat och detta 
innefattar även bland annat att lära sig att arbeta bra tillsammans, att lyssna aktivt, att 
kommunicera öppet samt att hantera konflikter. Detta bekräftas även av Nilsson (1996) som 
menar att normer och regler skapas då gruppen träffas kontinuerligt och har gemensamma mål. 
Reglerna låser gruppkonstruktionen och normerna anger vad som är ett normalt beteende i 
gruppen. Enligt Hägerfors (1995) är detta förbudsnormer. Dessa normer anger de gränser som 
finns för accepterat beteende.  
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5.6 Hårt och löst kopplad kollaboration 
Vårt resultat visar att samtliga respondenter ansåg att kriteriet klara av övergångarna mellan hårt 
och löst kopplad kollaboration inte var ett kritiskt kriterium för att kunna utföra ett e-möte. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara att samtliga respondenter menade att det skulle bli för 
mycket information om de hela tiden, i realtid skulle få information om vad alla deltagare i mötet 
arbetade med. Detta motsägs till viss del av Baker et al (2001) som menar att för att deltagare 
skall klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration, måste människor 
bibehålla medvetenhet av andra, var de arbetar och vad de gör. Samtidigt stöds vårt resultat av 
Baker et al som även menar att människor känner igen när det är lämpligt med hårdare koppling 
själva, när de nått ett stadie i sin arbetsuppgift som kräver en annan människas inblandning. Vårt 
resultat bekräftas av detta eftersom respondenterna menade att de kunde ta reda på vad övriga 
deltagare arbetade med genom att gå in i en privat session och fråga denne, det behövdes inte ges 
information kontinuerligt om detta.  
 
En av respondenterna uttryckte även att det ibland kunde vara jobbigt att alltid höra vad som 
sades och att det skulle finnas möjlighet till en ”stänga-av knapp”. Detta kan vi koppla till Baker 
et al som menar att det är graden av koppling med vilken människor arbetar tillsammans innan 
denne behöver diskussion etcetera. 

5.7 Koordination av människors handlingar 
Den respondent som jobbade som lärare genom grupprogrammet ansåg att det inte behövdes 
någon koordination mellan deltagarnas handlingar för att veta vad som gjorts eller kommer att 
göras med mera. Lärande sker till stor del individuellt men funktionen skulle dock möjligen bli 
användbar vid elevgrupparbeten. De övriga respondenterna var ganska överens om att det inte 
behövdes ett sådant stöd. Detta motsägs av Baker et al (2001) som menar att människor 
organiserar sina handlingar för att undvika konflikter, och att koordinera handlingar involverar att 
se till att arbetsuppgifter sker i rätt ordning och vid rätt tid. En förklaring till detta kan vara att de 
kunde ta reda på vad som var kvar att göra på en uppgift och vad någon gör för tillfället på en 
uppgift på andra sätt.  

5.8 Etablera kontakt 
Vårt resultat visar att samtliga respondenter ansåg att hela iden med grupprogrammet var att 
stödja informell kommunikation och att detta även var ett mycket viktigt kriterium. Detta står i 
direkt relation till Robinson (1991) som hävdar att deltagare bör kunna ta tillbaka, återuttrycka 
ändra eller byta åsikt efter att ha tagit till sig andras åsikter och känslor. Robinson menar att 
datorn kan ses som ett medium som kan användas dynamiskt för att hjälpa människor att dela sin 
syn på världen med andra. Även Thompson (1984) betonar behovet av att dela en människas 
personliga modell av situationen.  

5.9 Stöd för gruppstruktur 
Vårt resultat visar att grupprogrammets gränssnitt inte hade något stöd för gruppstruktur. Våra 
respondenter visar dock en tendens att vilja ha någon slags struktur för att undvika som det 
uttrycks ”polsk riksdag”. Detta har enligt Easterbrook (1993) att göra med den anarkistiska 
kategorin systemet kan klassificeras in i. I flera fall önskades en ledare som gick att vända sig till 
vid tveksamheter. Här överensstämmer vårt resultat med Lennér-Axelsson & Thylefors (1993) 
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som menar att en arbetsgrupp har en riktning, vilken definieras av ledningen. Dock kom det fram 
att gruppen inte får bli för styrd då detta mer skulle hindra arbetet än att hjälpa det. Detta kan vi 
stödja med en av Khoshafian & Buckiewicz (1995) industritrend, nämligen att chefer på 
medelnivå ersätts med team och arbetsgrupper. Hierarkiska strukturer blir således ersatta med 
horisontella, mer demokratiska organisationer. Även Rollofs (1999) teori berör detta ämne, i en 
grupp tenderar ofta några personer att dominera och de kan blockera andras initiativ till sin egen 
fördel. Med ett grupprogram utan en alltför hård styrning kan deltagarna lättare komma till tals. 
Vad gäller roller så fanns ett behov av att veta vem de övriga var i gruppen särskilt vid större 
möten, vid mindre möten uppgavs att alla kände alla och därför behövdes ingen presentation 
inom programmet. Här kan vi referera till Hägerfors (1995) som menar att roller skapas utifrån 
olika faktorer, vilka de förväntningar är som andra har på personen i fråga. Vid ett mindre antal 
deltagare där man känner alla finns redan förväntningar på varandra outtalade inom gruppen, 
medan en större grupp inte har dessa inbördes förhållanden, och därför behöver fastställa dessa 
roller på något sätt. Detta fastställs ytterligare av Granström (1992), som menar att en grupp på 
uppåt tjugo personer förändras såtillvida att den personliga kommunikationen mellan varje 
medlem blir liten. En av våra respondenter menar dock att en grupp på 24 elever fungerar väldigt 
bra. Vi anser här att skillnaden är för liten för att dra någon slutsats om att förkasta teorin, och 
anser teorin hålla. En förklaring till att det fungerar så bra kan också vara att denna virtuella klass 
träffas regelbundet och kommunicerar i huvudsak enbart med läraren, vilket innebär att 
kommunikationsbehovet sinsemellan blir väldigt litet. 
 
Vidare uttryckte flera respondenter en önskan att kunna se flera grupper i programmet, och alltså 
inte bara den grupp man deltog i för tillfället. Det finns för flera respondenter möjlighet att delta i 
flera möten samtidigt, och det medför en önskan att i samma fönster simultant kunna se när det 
händer något i respektive grupp, och tydligt också visa vem som ingår i de olika grupperna. Detta 
står i korrelation med Lennéer-Axelsson & Thylefors (1993) definition av arbetsgrupper, där 
författarna trycker på att det är viktigt att individerna bland annat är medvetna om varandra på ett 
psykologiskt plan samt uppfattar sig själva som en grupp. 

5.10 Stöd för måluppfyllelse 
Ingen av respondenterna menade att det fanns stöd för måluppfyllelse i grupprogrammet. Tre av 
de tillfrågade menade att det inte alls behövdes ett sådant stöd. Detta kan till viss del bero på att 
det ändå gick att visa vad de ville på whiteboarden, ville de visa vilket målet var, kunde de bara 
lägga ut detta på whiteboarden. En av respondenten ansåg däremot att det skulle vara bra med ett 
stöd för måluppfyllelse och ansåg detta vara ett viktigt kriterium. Detta kan förklaras med att 
denne respondent tyckte att det ibland kunde innebära problem när vissa deltagare inte var klara 
över vilket målet var. Detta bekräftas av Wirtberg & Pettit (1981) som betonar att det är viktigt 
att gruppledaren klart och tydligt definierar för alla vilket mål han eller hon har i tankarna.  

5.11 Stöd för delning av bakgrundsinformation 
Med Mutual Influence menar Robinson (1991) att deltagare bör kunna ta tillbaka, återuttrycka, 
ändra eller byta åsikt efter att ha tagit till sig andras åsikter och känslor. Ett centralt problem för 
kollaborativt samarbete är att människor vanligtvis inte känner till tankar, intentioner, känslor 
eller fakta tillgängliga för andra i en speciell fråga. Vår undersökning visar tendenser att det är 
viktigt att kunna ta del av den bakgrundsinformation de andra deltagarna besitter. Flera av 
respondenterna menade att det är kritiskt om de skall ha möjlighet att få samma förståelse av ett 
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fenomen. Detta bekräftas av Dimbleby och Burton (1995) som menar att information om 
omvärlden är nödvändig för att människor skall kunna skapa gemensamma referensramar. 
Robinson (1991) menar även att för att skapa adekvata representationer måste människorna 
förlika olika åsikter med olika kunskapsbaser. Han framhäver även konceptet av en ökning 
av ”delat informationsutrymme” hos de kommunicerande parterna som en huvudegenskap. Flera 
av respondenterna menade också att det inte fanns någon specifik funktion som gav stöd åt detta 
men det finns andra sätt i programmet att kunna ta del av bakgrundsinformationen. Övriga 
menade samtidigt att det fanns i och med fildelning och whiteboardfunktionen. 

5.12 Övriga synpunkter 
En av respondenterna menade att det skulle vara önskvärt med någon slags funktion som visade 
om denne fanns tillgänglig eller inte. Här har vi gjort en distinktion mellan arbetssituationen och 
arbetsplatsen, i kriteriet Klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration av 
Baker at al (2001) uttrycks att människor måste bibehålla medvetenhet av andra: var de arbetar 
och vad de gör. Detta anser vi gälla arbetssituationen och behandlar detta kriterium utifrån denna 
premiss. Åsikten om en funktion för att visa tillgänglighet anser vi däremot gälla arbetsplatsen 
och sorteras därför inte in under samma kriterium. En sådan funktion ansågs av vår respondent 
kunna underlätta för arbetsgruppen på så sätt att det visas vilka gruppmedlemmar som finns 
tillgängliga för tillfället. Respondenten menade att även fast denne sitter på sin arbetsplats och 
jobbar kan det finnas andra viktiga ärenden som påkallar uppmärksamhet. Det kan då vara bra att 
kunna visa för sina möteskollegor att man inte är tillgänglig längre. 
 
Samtliga respondenter ansåg att ett viktigt kriterium med grupprogrammet var att det fanns 
möjlighet att spela in ett möte för att senare ta del av detta. De menade att det var väldigt viktigt 
att kunna ta del av ett möte fastän de kanske inte kunde närvara i realtid. Ett annat önskvärt 
kriterium som framkommit av vår undersökning var att programmet borde vara mer kompatibelt 
med olika slags filer. Slutligen menade vår sista respondent även att ett av de viktigaste 
kriterierna enligt honom var möjligheten att kryptera det som skickades på elektronisk väg. 

5.13 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi kopplat vårt resultat till de teorier som vi tagit upp i teoriavsnittet. Vi har 
tagit upp de olika kriterier vi utgått ifrån och även visat på övriga synpunkter som våra 
respondenter hade. Som vi tidigare nämnde i metodavsnittet har vi när vi analyserat resultatet 
från datainsamlingen utgått ifrån de kategorier som vi kommit fram till när empirin utfördes. 
Därefter har vi sökt likheter och samband mellan våra empiriska data och de forskningsresultat 
och teorier som vi refererat till. 



 44

6 Slutsatser och egna reflektioner 
I detta kapitel kommer vi att beskriva de slutsatser och tendenser som vi kunnat se med denna 
undersökning. Sedan följer en del där vi tar upp våra egna reflektioner som även följs av en 
metoddiskussion där vi diskuterar kvalitén på vårt arbete. Slutligen ger vi förslag på intressanta 
vinklar på fortsatt arbete för forskare som intresserar sig för detta område. 

6.1 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att utveckla en rekommendation för kriterier att användas vid 
utveckling och utvärdering av fleranvändargränssnitt samt att värdera hur viktiga dessa kriterier 
är. 
 
Följande kriterier har vi i vår undersökning kommit fram till att de är kritiska för att 
grupprogrammet skall fungera tillfredsställande; 
 
Tillhandahålla stöd för verbal kommunikation, det vill säga att kunna höra de andra deltagarna 
har vi i våra intervjuer fått veta förstärker den sammantagna kommunikationen och det är 
möjligtvis därför det uppfattas vara ett så viktigt kriterium, nämligen ett av de viktigaste. Att 
kunna prata med varandra under tiden ett arbete utförs berikar kanalen för informationsöverföring. 
Jämfört med ren dataöverföring, där enbart synen används, kommer här ett annat av människans 
sinnen att hjälpa till att berika informationen, nämligen hörseln.  
 
Ett annat viktigt kriterium har visat sig vara tillhandahålla medel för avsiktliga gester, det vill 
säga att kunna se den man pratar med och även dennes gester. Detta kriterium har också med 
kommunikation att göra. Här berikar den bild som visas av den pratande parten det som sägs, för 
att skapa en bättre förståelse hos de som lyssnar. Vår undersökning visar alltså att detta upplevs 
som ett av de viktigaste kriterierna, och det beror enligt oss på att ett fysiskt möte efterliknas i 
väldigt hög grad med dessa två första kriterier.  
 
Ytterligare ett kritiskt kriterium har visat sig vara tillhandahålla konsekvent kommunikation av 
delade artefakter, det vill säga att kunna se när ett objekt ändras. Även detta kriterium har visat 
sig ha kritisk betydelse för genomförandet av ett e-möte. När något skrivs inom programmet så 
innebär detta kriterium att det direkt visas för samtliga av de andra mötesdeltagarna. Denna 
egenskap kan enligt oss liknas vid en overhead-apparat i ett traditionellt mötesrum, alla måste få 
samma information för att förstå innebörden av det som presenteras.  
 
Slutligen har även kriteriet underlätta att hitta kollaboratorer och att etablera kontakt, alltså stöd 
för informell kommunikation, visat sig vara ett mycket viktigt kriterium. Detta visar på 
betydelsen av att kompensera för bristen av fysisk närhet. Eftersom alla människor är olika och 
förstår saker efter sina egna referensramar har vi funnit att det är av stor vikt att deltagare i ett e-
möte närhelst andan faller på kan kommunicera fritt med sina kollegor. 
 
Vidare har vi kommit fram till att följande kriterier är önskvärda men inte kritiska för att 
grupprogrammet skall fungera bra; 
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Klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration, med detta menas bibehålla 
medvetenheten av andra, var de arbetar och vad de gör. Detta kriterium är ett av de kriterier som 
inte ansågs vara av kritisk vikt, men ändå uppfattades som önskvärt. Här menas att människor 
skall kunna växla mellan samarbete med andra och arbete individuellt. För att klara av 
övergångarna mellan dessa arbetsformer anser Baker et al (2001) att människor måste bibehålla 
medvetenhet av andra; var de arbetar och vad de gör. Vår undersökning visade dock att detta som 
sagt inte var av kritisk vikt. En förklaring till detta kan vara att vår undersökning riktade sig mot 
e-möten, dessa e-möten anser vi vara av en mer generell karaktär för arbetsgruppen, 
mötesdeltagarna vill med e-mötet veta vad som skall göras, och inte nödvändigtvis hur. Detta 
innebär att arbetet inte utförs i lika stor utsträckning inom ramen för grupprogrammet. Att kunna 
se vad de andra gör får en underordnad betydelse då mötesdeltagarna förutsätter att de andra 
följer med mötet på samma sätt som de själva gör. 
 
Ett annat kriterium som vi funnit är önskvärt är att tillhandahålla stöd för gruppstruktur, det vill 
säga visa vem som bestämmer, vilka roller deltagarna har och tydligt visa vilka medlemmar som 
ingår i gruppen. Detta är ett av våra egna kriterier. Vi har med hjälp av våra teorier sett att det hos 
grupper som träffas fysiskt finns behov av att någon är utsedd ledare och därigenom styr mötet, 
att gruppmedlemmarnas roller är tydligt fastlagda och att grupptillhörigheten är fastställd för alla 
medlemmar i gruppen. Vår undersökning visar att detta kriterium inte är av kritisk vikt, men våra 
respondenter tycker att dessa egenskaper hos ett grupprogram kan berika upplevelsen. En 
anledning till varför respondenterna inte värderade kriteriet högre kan vara att ingen av 
respondenterna hade möjlighet att i sina program se vem som var ledare eller vilka roller 
gruppmedlemmarna hade. Vanans makt är stor och då respondenterna uttryckte en belåtenhet 
med sina program ser de nog inte ytterligare funktioner som en kritisk faktor. Trots detta såg 
många respondenter fördelar med en tydlig struktur på gruppen. Vi anser också att det beror på 
uppgiftens beskaffenhet hur hård struktur som krävs för att genomföra uppgiften på bästa sätt, 
men att ha möjlighet till struktur kan inte vara fel. 
 
Kriteriet tillhandahålla stöd för måluppfyllelse har även detta visat sig vara önskvärt. Även detta 
är ett av de kriterier vi hittat själva efter att ha sökt i teorin om grupper. Med detta kriterium 
menas att grupper som tydligt kan se målet med uppgiften de utför blir effektivare i sitt arbete, de 
ser en mening med vad de gör. Vår undersökning visar att detta kriterium visst kan ha betydelse 
för mötesdeltagarna, men de tycker inte att det är något som krävs. Ingen av respondenterna hade 
något speciellt stöd för att kunna visa målen med uppgiften, men de ansåg att detta kriterium 
kunde uppfyllas ändå genom att visa målen på en delad whiteboard eller skriva dem i en 
chatfunktion. Som vi tidigare angett så undersökte vi e-möten, och även detta kriterium är enligt 
oss beroende på uppgiftens beskaffenhet. Vid ett program mer inriktat på själva genomförandet 
av uppgiften ökar betydelsen av att säkerställa att alla är medvetna om vilka mål som gäller. Vi 
anser därmed att nuvarande lösning håller för tillfället för just den typen av möten den ska. I 
längden blir det dock besvärande om nya deltagare ska be om denna information, då är det bättre 
om den finns tillgänglig i för ändamålet speciellt avsett stöd. 
 
 Slutligen har även kriteriet tillhandahålla stöd för delning av bakgrundsinformation visat sig 
vara ytterligare ett önskvärt kriterium. Detta innebär att samtliga kriterier som vi själva funnit har 
visat sig vara önskvärda funktionalitetsaspekter i ett fleranvändargränssnitt. Detta kriterium 
innebär att deltagare i ett möte bör kunna ta tillbaka, återuttrycka, ändra eller byta åsikt efter att 
ha tagit till sig andras åsikter och känslor. Ett centralt problem för kollaborativt samarbete är att 
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människor vanligtvis inte känner till tankar, intentioner, känslor eller fakta tillgängliga för andra i 
en speciell fråga. Detta stöd skall medge att gruppmedlemmar kan lägga upp artiklar och annan 
litteratur i form av filer i programmet för att andra ska kunna se utifrån vilka premisser beslut 
med mera kommer till. Vår undersökning visar som nämnts att detta kriterium inte är av kritisk 
vikt, men är önskvärt. Att resultatet inte blev högre anser vi kunna bero på att ingen sådan 
funktion fanns för respondenterna. Eftersom respondenterna var nöjda med sina program infann 
sig inte någon önskan för förbättring i lika stor utsträckning som det kanske skulle ha gjort annars. 
Som det är nu får dock deltagarna i ett möte ta vad som sägs för vad det är, många anser dock att 
det hör till sociala normer och regler att ha belägg för det man säger, och anser det vara en 
oskriven lag att andra deltagare delar denna uppfattning. Denna lösning går säkert bra inom små 
företag i program där deltagare känner de andra deltagarna personligen, och jobbar tillsammans 
kontinuerligt. Ska en grupp jobba tillsammans där man inte känner varandra vet ju inte deltagarna 
hur de andra tänker och behovet av bakgrundsinformation ökar. 
 
Följande kriterier uppfattades som mindre nödvändiga eller av ringa betydelse; 
 
Tillhandahålla stöd för en individs förkroppsligande, det vill säga att man skall se hela rummet 
som personerna befinner sig i. Vår undersökning har visat att detta kriterium har att göra med 
vilken uppgift som skall lösas och därför är detta kriterium olika viktigt vid olika tillfällen. Här 
menar Baker et al (2001) att en människas kropp som interagerar med en fysisk arbetsplats är en 
fortlöpande och omedelbar informationskälla. Människans kroppsliga handlingar avger 
oavsiktligt information om vad som pågår, vem som är på arbetsplatsen, var de är och vad de gör. 
Vår undersökning visar dock på att detta är för gruppmedlemmar irrelevant information, då bara 
en av våra respondenter kunde se någon mening i att få se en övergripande bild av arbetsplatsen. 
Detta kan bero på att de arbetsplatser som ingått i vår empiri inte i så hög utsträckning är fysiska, 
i alla fall inte i samband med mötet. Det vill säga att våra respondenter under tiden som mötet 
äger rum inte rör sig från stolen de sitter på. Detta har förstås att göra med typen av arbete som 
utförs. Ett möte sker under en begränsad tid, och då kan alla deltagare sitta framför sin skärm och 
följa med i vad som pågår. Möjligtvis ökar betydelsen av att kunna se arbetsplatsen hos de andra 
gruppmedlemmarna om gruppen är sammankopplade under längre tidsperioder, kanske hela 
dagar i sträck.  
 
Ett annat kriterium som inte betraktades som viktigt var att tillhandahålla skydd, med detta 
menas att kunna ge skriv- och läsrättigheter på ett objekt. När det gäller detta kriterium visade det 
sig att också detta har liten betydelse. Vi menar här att skyddet av information givetvis hör ihop 
med vad som faktiskt ska skyddas. I fallet med våra respondenter hade de i sina program bara en 
whiteboard där de delade information, och fildelning gjordes på annat sätt. Ska fildelning ingå i 
programmet tyckte också våra respondenter att det kan finnas behov att skydda sina filer. Som vi 
ser det hänger detta kriterium ihop med exempelvis kriteriet om bakgrundsinformation, finns 
möjlighet att lägga upp filer inom programmet kommer också behovet att kunna skydda dessa att 
infinna sig. 
 
Ytterligare ett kriterium som visat sig vara mindre betydelsefullt är stödja människor i 
koordinationen av deras handlingar, det vill säga att se till att arbetsuppgifter sker i rätt ordning 
och i rätt tid. Kriteriet innebär att handlingar koordineras för att se till att arbetsuppgifter sker i 
rätt ordning och vid rätt tid. Grupper reorganiserar regelbundet uppdelningen av arbete beroende 
på vad andra deltagare gör och har gjort, vad de kommer att göra och vad som är kvar att göra på 
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arbetsuppgiften. Att vår undersökning visar på denna ringa betydelse menar vi beror på att det i 
ett e-möte inte finns något större behov av att koordinera handlingar. En mötesdeltagare säger 
vad den vill, lägger upp bilder och visar dessa, för att turen sedan ska gå över till nästa deltagare. 
Man kan tycka att också detta är ett slags koordination av handlingar, och att ett möte behöver 
koordineras för att bestämma vem som har ordet. På detta sätt sammanflätas detta kriterium också 
något med behovet av gruppstruktur. Ett möte kan dock på ett annat sätt förlita sig på sociala 
regler, så därför behövs inte en koordination av handlingar i samma utsträckning här. I och med 
att samtliga respondenter ansåg att det fanns möjlighet att ta reda på vad andra deltagare arbetade 
med och hur långt de hunnit kan man ändå på sätt och vis säga att detta kriterium kunde uppfyllas 
i grupprogrammet, men det var inget våra respondenter ansåg vara av större vikt. 
 
För att sammanfatta de olika kriterierna illustrerar vi nedan en punktlista med de viktigaste, de 
önskvärda och de mindre viktiga kriterierna. 
 
De viktigaste, mest kritiska kriterier för ett gränssnitt för grupprogram är: 

• Tillhandahålla medel för verbal kommunikation 
• Tillhandahålla medel för avsiktliga och lämpliga gester i kommunikationen 
• Tillhandahålla konsekvent kommunikation av delade artefakter 
• Underlätta att hitta kollaboratorer och att etablera kontakt 

 
De kriterier som uppfattas som önskvärda, men ej kritiska för ett grupprogramgränssnitt är: 

• Klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration 
• Tillhandahålla stöd för gruppstruktur 
• Tillhandahålla stöd för måluppfyllelse 
• Tillhandahålla stöd för delning av bakgrundsinformation 

 
Följande kriterier ansågs inte önskvärda eller kritiska för att grupprogrammet skulle fungera bra: 

• Tillhandahålla stöd för en individs förkroppsligande 
• Tillhandahålla skydd 
• Stödja människor i koordinationen av deras handlingar 

 

6.2 Egna reflektioner 
Sammanfattningsvis för de viktigaste kriterierna kan sägas att vad de har gemensamt är att de 
efterliknar det traditionella mötet i väldigt hög utsträckning. Deltagarna hör och ser varandra, ser 
allihopa vad som presenteras för tillfället och kan fritt tala med varandra. 
 
Beträffande de önskvärda kriterierna kan sägas att samtliga av våra egna kriterier hamnade inom 
denna kategori. Detta tror vi kan bero på den något uppgiftsberoende karaktär som dessa kriterier 
uppvisar. Med detta menar vi att kriterierna kanske inte är generella för alla typer av grupparbete, 
utan mer viktiga i speciella situationer. Vi har sett av vår undersökning att ju mer komplex en 
arbetssituation blir, desto större blir behovet av egenskaper (eller uppfyllda kriterier) för 
användarna. 
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Sammanfattningsvis för de kriterier som inte har någon större betydelse för att programmet skulle 
fungera bra kan vi även här reflektera över uppgiftens betydelse. Vilket stöd som behövs är 
beroende på vad som faktiskt skall göras, eller vilken typ av möte som skall genomföras. 
 
En av tendenserna vi har sett är att en grupp där individerna är väl sammansvetsade med varandra 
inte har lika starka krav på funktioner i grupprogrammet. Med detta menar vi att en grupp som 
träffas kontinuerligt och är vana med varandra inte har samma behov. Detta innebär till exempel 
att de inte behöver se miljön där andra arbetar, inte skydda det arbete de håller på med och inte 
heller kunna se i programmet vem ledaren är, det vet de ändå. 

6.3 Metoddiskussion 
När studenter utför en undersökning som denna finns det risk att de slutsatser som dras och de 
resultat som framkommit inte är sanningsenliga och generellt gångbara. Vi kommer här att 
diskutera vilka åtgärder vi vidtagit för att påvisa kvalitén på vårt arbete. Under denna rubrik avser 
vi att ta upp metodiska problem som vi stött på under arbetets gång, detta för att öka 
trovärdigheten på vårt arbete.  

6.3.1 Validitet 
Den undersökning vi gjort har innefattat att vända oss till tre företag vilket kan vara i minsta laget 
för att kunna dra generella slutsatser. Vi har enbart intervjuat fyra personer inom dessa företag, 
vilket innebär att de kan ge en något snäv bild av förhållandena. En trovärdig generalisering 
skulle kräva fler fall på andra företag. Ett argument för trovärdigheten är att de utfrågade 
framförde liknande tankar och uppfattningar om vilka kriterier som anses vara kritiska, önskvärda 
samt mindre önskvärda. Vi anser att metoden vi valt gällande datainsamlingen – nämligen genom 
personliga intervjuer, är en idealisk metod för att uppnå vårt syfte. Detta på grund av att det är 
viktigt att kunna förtydliga frågan om missförstånd uppstår samt att ställa följdfrågor inom 
frågeställningen om inte allt är nämnt som var tänkt med intervjun. Det är upp till läsaren att 
avgöra generaliserbarheten i denna undersökning. Vi har försökt att visa på hur vi har gått 
tillväga under hela processen och vi har samtidigt strävat efter att ärligt redovisa de problem vi 
stött på. Det är ändå vår förhoppning at vi satt ord på vilka kriterier som bör beaktas när 
utvecklare skall utforma gränssnitt för grupprogram och att detta tillför läsarna någon form av ny 
kunskap. 

6.3.2 Reliabilitet 
För att få en god reliabilitet vid våra intervjuer har vi använt oss av en minidisk med en separat 
mikrofon för att spela in dessa. Kvaliteten på ljudet var mycket bra och tack vare detta tycker vi 
att vi fått med allt som respondenterna sagt. Vidare har vi även skickat våra utskrifter från 
intervjuerna till respondenterna för att dessa skulle få möjlighet att rätta till eventuella 
missuppfattningar.  

Något som kan ha påverkat reliabiliteten negativt är att vi båda saknat erfarenhet när det gäller att 
göra intervjuer. Detta var vi medvetna om och studerade därför litteratur i intervjuteknik för att 
förbättra vår kunskap i detta ämne. Dock anser vi att det krävs många år av praktisk träning för 
att bli riktigt bra på detta. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi anser att det skulle vara mycket intressant att undersöka djupare för ett, eller ett par kriterier 
och explicit titta på hur viktigt detta eller dessa är för användargränssnitt för grupprogram. Vår 
undersökning är av mer generell karaktär, vi ville undersöka vilka kriterier som skall beaktas vid 
utformning av ett fleranvändargränssnitt. Vi skulle ha kunnat välja bort de kriterier som kan anses 
vara uppenbara, exempelvis stöd för verbal kommunikation och stöd för avsiktliga och lämpliga 
gester i kommunikationen och fokuserat oss på de kriterier som man kan anta är svagare, plus 
våra egna kriterier. En annan intressant vinkling kan vara att nappa på det som framkommit 
gällande lärandesituationen, att det i detta sammanhang kan tyckas viktigare med att se rummet 
där personerna befinner sig i, tillhandahålla stöd för en individs förkroppsligande. Här skulle det 
vara av intresse att undersöka vid vilka arbetsuppgifter som detta kriterium kan anses vara viktigt. 
 
En annan intressant vinkling kan vara att göra undersökningen med en annan typ av program som 
grund för att se om kriterierna har en annan uppdelning betydelsemässigt. Vi tror att med ett 
grupprogram som är mer inriktat på själva genomförandet av arbetet, hur arbetet genomförs 
istället för att som vi gjort undersöka program för e-möten, som är av mer generell karaktär, vad 
ska göras, kan flera kriterier öka i betydelse. 

6.5 Sammanfattning 
I detta kapitel har vi visat på vilka slutsatser vi kunnat dra av vårt arbete. Här har vi även fört en 
metoddiskussion över kvalitén på arbetet och även kommit med våra egna reflektioner. Slutligen 
har vi även gett förslag till fortsatt forskning.  
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Bilaga 1. Intervjumall 
 

1. Tillhandahålla medel för avsiktlig och lämplig verbal kommunikation. Finns det stöd för 
verbal kommunikation? Hör deltagaren något bara när någon i gruppen vill säga något till 
denne eller ligger en förbindelse fast så att man kan gå in och lyssna på vem man vill (i 
princip). 

 
2. Tillhandahålla medel för avsiktliga och lämpliga gester i kommunikationen. Ser 

deltagarna personer man pratar med i ansiktet eller kan man se deras skärm, från sidan. 
 

3. Tillhandahålla konsekvent kommunikation av en individs förkroppsligande. Kan man se 
hela arbetsrummet där den man pratar med sitter och jobbar?  

 
4. Tillhandahålla konsekvent kommunikation till delade artefakter. Kan man se vilka 

föremål som genomgår förändring och vem som utför denna förändring? Tex att någon 
håller på med en textmassa? 

 
5. Tillhandahålla skydd. Hur skyddas arbetet från att oavsiktligt förstöras eller ändras? Tex 

att två personer samtidigt håller på med samma del, rättigheter på samma mening etc. 
 

6. Klara av övergångarna mellan hårt och löst kopplad kollaboration. Kan en deltagare se 
var de andra mötesdeltagarna arbetar och vad de gör? 

 
7. Stödja människor i koordinationen av deras handlingar. Finns det stöd för att visa vad som 

gjorts med arbetsuppgiften, vad som görs just nu, vad som kommer att göras och vad som 
är kvar att göras? Dvs en översikt över arbetsgången och arbetsfördelningen.  

 
8. Underlätta att hitta kollaboratorer och etablera kontakt. Finns det ett forum som stöder 

informell kommunikation? 
 

9. Tillhandahålla stöd för gruppstruktur. Finns en utsedd ledare som bestämmer om man 
exempelvis är osäker på vad som skall göras? Är gruppdeltagarnas roller definierade i 
grupprogrammet, att man ser vem som kan göra vad? Visas det tydligt vem som ingår i 
gruppen? Finns det ett forum som stöder informell kommunikation? 

 
10. Tillhandahålla stöd för måluppfyllelse. Finns stöd för att hjälpa användaren se vad målet 

med uppgiften är? 
 

11. Tillhandahålla stöd för delning av bakgrundsinformation. Finns möjlighet att i 
grupprogrammet ta del av andras bakgrundsinformation i form av filer etc? 

 
12. Övriga funktioner som finns/ni anser borde finnas stöd för i grupprogram? 

 
 
 


