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Kontextstyrd heuristik – användbarhetsutvärdering 

av Alfresco 

Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete att undersöka om systemsuiten Alfresco uppfyller krav på 

användbarhet för dokumenthantering och samarbete i interaktiva miljöer. Vidare är syftet att 

analysera om heuristisk utvärdering en lämplig utvärderingsmetod för konsultbolag att 

använda sig av vid utvärdering av olika systemalternativ för dokumenthantering då kund och 

målgrupp är okänd. 

Detta undersöktes genom en heuristisk utvärdering baserad på tre olika ramverk lämpade för 

utvärdering av användbarhet, samarbete och dokumenthantering i interaktiva miljöer. 

Utvärderingen utfördes på två av Alfrescos applikationer; Alfresco Explorer och Alfresco 

Share.  

Resultatet visar att det finns en del brister i Alfresco kopplade till användbarhet, 

dokumenthantering samt samarbete. 15 av 62 heuristiker bedömdes som ej uppfyllda och 27 

av 62 som delvis uppfyllda men inget av dessa beror på allvarliga problem. 

Utvärderingsmetoden som användes har en hel del brister som gör att resultatet måste 

ifrågasättas och inte ses som definitivt. Även det faktum att utvärderingen endast utförts av en 

person gör att resultatens reliabilitet minskar. Vad som är viktigt att poängtera är att 

utvärderingen har påvisat användbarhetsbrister i gränssnitten samt avsaknad av funktioner 

som påverkar möjligheten för god kollaboration. Bristerna är dock inte så allvarliga vilket gör 

att bedömningen är att Alfresco uppfyller grundläggande krav för dokumenthantering och 

samarbete. 

Contextual heuristics – usability evaluation of 

Alfresco  

The aim of this thesis is to analyze if Alfresco meets the basic requirements for document 

management and collaboration. Furthermore, the aim is to analyze whether the heuristic 

evaluation is an appropriate evaluation method for consulting firms to use when evaluating 

different options for document management systems where customer and target audience is 

unknown. 

 

This was examined by a heuristic evaluation based on three different frameworks suited to 

evaluation of usability, collaboration and document management in interactive environments. 

The evaluation was performed on two of Alfrescos applications; Alfresco Explorer and 

Alfresco Share. 

 

The result shows that there are some deficiencies in and Alfresco related to usability, 

document management and collaboration. 15 of 62 heuristics were assessed as not met and 27 

of 62 partially met but none of these are due to serious problems. 

The evaluation method used has a lot of flaws which leads to the conclusion that the results 

must be questioned and not be seen as definitive. The fact that the evaluation only was carried 

out by a person decreases the reliability of the results. What is important to point out is that 
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the evaluation has demonstrated the lack of features that affect the ability for good 

collaboration but the deficiencies are not so serious which leads to the conclusion that 

Alfresco meets the basic requirements for document management and collaboration. 
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1 Inledning 
”Teknik utvecklas och används av människor. Det är i människors bruk av tekniken som dess 

värde uppstår. Det sker i kontrollrummet, i verkstaden, på planeringskontoret och i butiken 

liksom i arbetslaget och på ledningsgruppsmöten av enskilda och grupper av anställda, chefer 

och medarbetare.” (Tengblad & Walldius, 2007) 

Som det inledande citatet antyder; det är när teknik brukas som dess värde uppstår. Därför är 

det viktigt att teknik uppfyller grundläggande krav på användbarhet. Kontexten för detta 

arbete är att utvärdera om dokumenthanteringssystemet Alfresco uppfyller grundläggande 

användbarhetskrav för dokumenthantering i en interaktiv miljö innan en upphandlingsprocess 

är startad, då kund och målgrupp för implementationen är okänd. 

System som syftar till att skapa goda förutsättningar för dokumenthantering och samarbete 

benämns ofta med samlingstermen Enterprise Content Management (ECM) och har blivit en 

viktig del av företags arbete i strävan av att bli effektivare.  

Beställare av denna utvärdering var Qurius, ett konsultbolag med en tydlig Microsoft-profil 

som tidigare hade använt programvaruverktyget SharePoint vid införande av ECM-lösningar. 

För att kunna erbjuda flera och förhoppningsvis mer kunddrivna lösningar valde de att 

utvärdera Alfresco som alternativ till SharePoint. Då debitering hos kund hade högre prioritet 

än interna projekt på Qurius var det en utmaning att få tillgång till resurser under detta arbete. 

Detta är en vanlig situation på konsultbolag vilket ställer krav på utvärderingsmetoder som 

kan genomföras med ett fåtal personer och utan slutanvändare.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att presentera en utvärderingsmetod för 

dokumenthanteringssystem ur ett användbarhetsprespektiv och att applicera metoden i 

utvärderingen av Alfresco. Vidare är syftet att analysera om denna utvärderingsmetod är 

lämplig och anpassad för att användas av konsultbolag för att på ett effektivt sätt utvärdera 

olika systemalternativ för dokumenthantering innan det finns ett konkret uppdrag och kund 

och målgrupp för implementationen är okänd. 

1.2 Frågeställningar 
I detta arbete ämnar jag att besvara följande frågeställningar: 

● Uppfyller Alfresco grundläggande användbarhetskrav för dokumenthantering och 

samarbete? 

● Är heuristisk utvärdering en lämplig utvärderingsmetod för konsultbolag att använda 

sig av vid utvärdering av olika systemalternativ för dokumenthantering innan det finns 

ett konkret uppdrag och kund och målgrupp för implementationen är okänd? 

1.3 Disposition 
Rapporten inleds med teori och bakgrund till heuristisk utvärdering, 

dokumenthanteringssystem och Alfresco samt relationen mellan konsultbolag och beställare. 
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Sedan följer ett kapitel som går igenom metod och genomförande av utvärderingen av 

Alfresco. Därefter presenteras undersökningens resultat. Rapporten avslutas med en 

diskussion av utvärderingen som helhet, metodval och metodutförande samt resultat och 

summeras sedan med en slutsats.   
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2 Teori och bakgrund 
Kapitlet inleds med teori kring dokumenthantering och Alfresco. Sedan beskrivs relationen 

mellan konsultbolag och beställare följt av teori kring heuristik utvärdering.  

2.1 Dokumenthanteringssystem 
Dokumenthanteringsystem (DMS) är informationssystem för att administrera dokument och 

andra elektroniska media inom en organisation. 

Idag har många företag ett intranät där ledningen kommunicerar ut viktig information till sina 

anställda och anställda kommunicerar med varandra. Ett intranät är ett socio-tekniskt system 

och kräver således en utformning som stödjer kommunikation och interaktivitet. Alfresco som 

utvärderas i detta arbete är ett sådant system. 

2.2 Alfresco 
Alfresco grundades 2005 av John Newton och John Powell. Deras syfte med Alfresco är att 

utgöra en motpol mot de kommersiella ECM systemen som finns ute på marknaden, till 

exempel Microsofts SharePoint som har fått ett stort genomslag på marknaden de senaste 

åren.
1
 

Alfrescos systemarkitektur är uppbyggt på tre lager; ett logiklager, ett servicelager och ett 

applikationslager. Logiklagret lagrar all data och tillhörande metadata. Här finns även de 

processer som är knutna till data. Ovan detta finns en servicenivå som fungerar som ett 

kommunikationslager mellan topp- och bottenlagret. Applikationslagret tillhandahåller 

gränssnitt som presenterar data och metadata för användarna.
2
 

På applikationsnivå består Alfresco av tre delar. Dessa är dokumenthantering, samarbete och 

interaktion samt webbhantering/publiceringsverktyg. I detta arbete beskrivs de två första 

delarna. Funktioner och tjänster inom Alfresco som inte beskrivs nedan beskrivs detaljerat på 

Alfrescos hemsida 
1
. 

2.2.1 Dokumenthantering – Alfresco Explorer  

Alfrescos grund bygger på dess dokumenthantering. Dokumenthantering kan ske på ett antal 

olika sätt; delad mapp, genom ett webbgränssnitt eller genom tredjepartsapplikation. 

Dokumenthanteringen i Alfresco är uppbyggd på ett sätt som ska likna ”delade mappar”. 

Nedan följer några rubriker som förklarar viktiga delar i Alfrescos dokumenthantering. 

2.2.1.1 Egen startsida 

Det första användaren ser efter att ha loggat in är en konfigurerbar personlig startsida. I figur 

1 visas ett exempel där användaren valt att visa två komponenter på startsidan. Till vänster 

listas de uppgifter som är knutna till användaren. Dessa kan vara att användaren har fått i 

                                                 
1
 www.alfresco.com 

2
 http://docs.alfresco.com/3.4/concepts/apps-about.html 

http://www.alfresco.com/
http://docs.alfresco.com/3.4/concepts/apps-about.html
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uppgift att korrekturläsa ett dokument eller publicera en pressrelease. Till höger finns en 

sökfunktion där användaren kan söka efter dokument eller andra användare. 

 

Figur 1. Startsida efter inloggning. 

2.2.1.2 Delade mappar 

Delade mappar bygger på en teknik där filerna finns på en server. Filerna hämtas sedan till 

valfri mapp på användarens dator genom att använda olika protokoll. Alfresco stödjer 

filöverförning med en rad olika protokoll: FTP
3
, SMB/CIFS

4
 samt WebbDAV

5
. 

För att föra över filer med FTP krävs ett tredjepartsprogram likt FileZilla
6
. SMB/CIFS går ut 

på att användaren skapar en nätverksmapp på sin dator, ställer in rätt serverrättighet och 

adress. Filerna visas sedan i datorns egna filsystem och kan användas av applikationer som 

stödjer dess filformat. En Word-fil kan till exempel öppnas med Microsoft Word eller något 

annat program som stödjer ”.doc” format. 

2.2.1.3 Regler för innehållsapplikationer 

I Alfresco har man möjlighet att skapa regler för dokument (figur 2). Ett exempel på en sådan 

regel kan vara att när ett dokument av typen Word läggs till i en mapp så ska det automatiskt 

skapas en pdf-kopia som sedan mailas till ett bestämt antal användare. Denna funktion gör att 

det går att skapa automatiserade arbetsflöden. 

Figur 2. Menyval för att skapa en regel till en mapp. 

                                                 
3
 http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html  

4
 https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365233(v=vs.85).aspx  

5
 http://webdav.org/  

6 https://filezilla-project.org 

http://www.faqs.org/rfcs/rfc959.html
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365233(v=vs.85).aspx
http://webdav.org/
https://filezilla-project.org/


 

10 

 

 

Figur 3. Skapa en regel till en mapp. 

Till vänster i figur 3 visas vilka steg som användaren ska sig igenom innan regeln är skapad.  

Till höger i figur 3 finns en navigationsmeny med möjlighet att gå vidare till nästa steg, återgå 

till föregående steg samt att avbryta regelskapandet.  

2.2.2 Samabete och interaktion - Alfresco Share 

Alfrescos applikation för samarbete och interaktion heter ”Alfresco Share” och baseras på 

projektytor under vilka användare kan samla dokument, länkar, events och diskutera och 

kommentera det som händer inom projektet. 

Användarna har egna sidor (se figur 4) som aggregerar allt projektinnehåll som tillhör dem. 

Sidan kallas ”My dashbord” och kan på ett flexibelt sätt konfigureras av användarna. 

Figur 4. Första vyn i ”My dashboard” 
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Varje komponent som kan installeras under ”My dashboard” kallas för en dashlet. Dashlets 

består av Javascript och Freemarker
7
 templates.  

2.2.2.1 Dokumentbibliotek 

En projektyta kan ha ett dokumentbibliotek (se figur 5) där projektdeltagarna laddar upp olika 

dokument som tillhör projektet. Dokumenten kan sedan taggas, kommenteras och bli belagda 

med en uppgift som skall utföras av någon i projektet.  

Till exempel kan person A ladda upp en pressrelease som måste godkännas av person B. 

Person A lägger då till denna regel vid filuppladdningen vilket får följden att person B får ett 

meddelande om att det finns en uppgift som väntar samt djupare information. 

 

Figur 5. Uppladdade dokument. 

Dokumentbiblioteket tillåter även användaren att ladda upp eller flytta flera filer samtidigt, 

kommentera uppladdade filer, tagga innehåll och se innehållet med förhandsvisning. 

Förhandsvisning basers på tekniken Flash och möjliggör att användare kan läsa dokument 

utan installerade program som Word. Förhandsvisning är dock begränsad till att läsa 

dokumentet, editering är inte möjligt.  

  

                                                 
7
  http://www.freemarker.org 

http://www.freemarker.org/
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2.2.2.2 Aktivitetsströmmar 

I figur 6 visas vad som pågår i de projekt en användare är involverad. Den visar information 

om vad som sker, vem som utfört vad samt tidsplanering av fortsatt arbetsflöde. Funktionen är 

tänkt att underlätta för projektdeltagarna att skapa en överblick över vad som pågår samt 

enkelt kunna se vad som gjorts av vem och när.  

 

Figur 6. Olika typer av aktivitetsinformation. Placerade efter eget val. 

2.2.2.3 Virtuella grupper 

Virtuella grupper fungerar som projektytor. Till dessa är det möjligt att bjuda in andra 

användare och ge dem olika roller. Alfresco har funktioner som kan läggas till i projektytorna, 

dessa är: wiki, blogg, kalender, dokumentbibliotek och länksamling. Funktionerna/verktygen 

är tänkta att underlätta kommunikation inom gruppen. Figur 7 visar en startsida för en 

projektgrupp.   

Figur 7. Startsida för en projektgrupp. 
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2.2.2.4 Konfigurerbar arbetsyta 

Den personliga arbetsytan ”My dashboard” går att konfigurera på ett flexibelt sätt. 

Användarna kan välja hur många spalter som sidan ska ha (se figur 9), vad som ska visas i 

spalterna och i vilken ordning dessa ska visas.  

I figur 8 kan vi se att utseendet som används nu är ett trekolumnsystem. Där kolumn ett har 

fyra komponenter, kolumn två har två komponenter och kolumn tre har tre komponenter. 

Komponenterna går enkelt att byta plats på genom drag and drop. Med detta menas att 

användaren håller in muspekaren över en av komponeterna och drar sedan den till den plats 

som önskas eller till papperskorgen om komponenten inte längre är önskad. 

Alfresco kommer med ett antal komponenter förinstallerade. För att skapa egna komponenter 

måste användarna utveckla “Dashlets” vilket kräver kunskap i JavaScript, HTML och 

Freemarker
3
.  

 

Figur 8. Konfigurering av arbetsyta 

 

Om användaren väljer att ändra utseendet med ”Change layout” kommer följande sida upp. 

Figur 9. Bilden visar fyra tillgängliga utseenden. 
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Om det utseendet som väljs har färre kolumner än det som används för tillfället varnar system 

användaren att eventuella komponenter i den överblivna kolumnen kommer att försvinna och 

således måste väljas igen. 

2.2.2.5 Blogg 

En blogg är ett publiceringsverktyg som möjliggör publicering av enklare texter och 

tillhörande media så som bilder och videos. I Alfresco baseras bloggverktyget på en 

WYSIWYG (What You See Is What You Get) editor som är en ordbehandlare där användaren 

ser texten i det format som slutgiltigt kommer att visas. Det finns även möjligt att publicera 

direkt till externa bloggplattformar så som WordPress och TypePad. 

2.2.2.6 Wiki 

En wiki är ett publiceringsverktyg som gör det möjligt att skapa innehåll som kan editeras av 

en eller flera personer.  

2.2.2.7 Kalender 

Varje projektyta har möjlighet att ha en kalender där viktiga datum för projektet kan sättas 

upp. Kalendern innehåller funktioner som notifiering och export till iCal-format. 

2.2.2.8 Diskussioner 

Det finns även en möjlighet att starta trådade diskussioner inom projektytan. 

2.3 Relationen mellan beställare och konsultbolag 
Idag är företag ofta beställare av tjänster och lösningar och får därmed rollen som kravställare. 

Att vara kravställare är inte enkelt och kräver kunskap kring många områden (Tengblad & 

Walldius, 2007). 

Tidigare forskning (se exempelvis Marksten, 2005) har fokuserat på att anpassa den 

kravprocess som de beställande företagen genomgår innan en upphandling så att 

användarkrav såväl som organisatoriska krav tas i beaktning. Detta för att öka möjligheten till 

att uppnå god användbarhet och således uppnå ett användarvärde.  

Ett införande av en användarcentrerad process där företaget tar fram de krav som skall ställas 

under en upphandling kan motverka problem som ofta uppkommer senare under  

upphandlingsprocessen. Tydliga och välformulerade krav ger konsultbolagen bättre 

beslutsunderlag när tidsuppskattning och resursåtgång skall bestämmas. Som konsultbolag är 

det viktigt att inte skilja sig allt för mycket i tidsuppskattning från sina konkurrenter, något 

som kan bidra till att bristfälliga kravspecifikationer kan förbises för att vinna upphandlingen. 

(Markensten, 2005)   

Tidigare forskning (Nielsen, 1992) har visat att det går att utvärdera ett webbaserat system på 

ett billigt sätt utan inblandning av slutanvändare genom att låta användbarhetsexperter utföra 

heuristiska utvärderingar.  
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2.4 Heuristisk utvärdering 
Heuristisk utvärdering är en utvärderingsteknik skapad av Jacob Nielsen och hans kollegor 

(Nielsen, 1994a) där experter utifrån ett antal användbarhetsprinciper kallade 

heuristiker/tumregler utvärderar ett gränssnitt. En användberhetsprincip beskriver viktiga 

egenskaper som systemet måste uppfylla för att vara ett relevant stöd till ett specifikt område.  

En heuristisk utvärdering bör göras av en person med god vetskap om hur gränssnitt byggs 

upp och vilka principer som bör följas för att god användbarhet ska uppnås. Under 

genomförande av en heuristisk utvärdering är det viktigt att vara noggrann och systematisk. 

Det är även bra om flera personer genomför utvärderingen (Preece, Rogers & Sharp, 2002).  

Eftersom det är svårt för en utvärderare att hitta alla användberhetsproblem så är det bra om 

flera utför utväreringen. Enligt Nielsen (1992) hittar en ensam utvärderare med stor kunskap 

om användbarhet, heuristiker och systemet som sådant i snitt 65 procent av 

användbarhetsproblemen. Samma studie visade även att fem utvärderare utan kunskap om 

användberhet och systemet som sådant i snitt finner 50 procent av användberhetsproblemen. 

Expertutvärerarna hittade även merparten av de allvarliga problemen.  

Heuristisk utvärdering är en populär utvärderingsteknik bland konsulter då den inte kräver 

involvering av användare och anses vara billig och snabb att genomföra (Preece et al., 2002). 

2.4.1 Jacob Nielsens 10 användbarhetsprinciper 

Jacob Nielsen har tagit fram tio användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994a) som kan användas 

för att hitta designproblem i ett webbgränssnitt. Två av dessa användbarhetsprinciper är att 

använda ett språk som användaren förstår samt att skapa en enkel och naturlig dialog. Med 

detta menas att information som presenteras för användaren ska vara naturlig och logisk, inte 

systemorienterad samt att endast visa information som är nödvändig eftersom all information 

som är irrelevant riskerar att ta fokus från relevant information. Samtliga 

användbarhetsprinciper finns beskrivna i bilaga 8.1. 

2.4.2 Heuristik utvärdering av samarbete i IT-system 

Samarbete är en komplex social företeelse som ur ett utvärderingsperspektiv är svår att 

analysera. Om detta dessutom ska göras på ett ”billigt” sätt, med metoder som heuristisk 

utvärdering, krävs det en tydlig nedbrytning av samarbetets beståndsdelar. Detta för att få 

fram de beståndsdelar som alltid finns i samarbete och interaktion. Dessa beståndsdelar kan 

sedan ligga till grund för principer i en heuristisk utvärdering. (Pinnelle & Gutwin, 2003;  

Baker, Greenberg & Gutwin 2001).  

Baker et. al. (2001) presenterar i en studie åtta beståndsdelar för samarbete och interaktion: 

stöd för verbal kommunikation, stöd för medvetna gester (kroppslig kommunikation), 

förmedling av individernas kontextuella närvaro, förmedling av kommunikation uppkommen 

vid artefaktanvändning, stöd för nära och avlägset samarbete (Coupling), stöd för 

koordinering av handlingar, stöd för kontaktinformation och kommunikation samt stöd för 

skydd och säkerhet. För djupare beskrivning av de åtta beståndsdelarna se bilaga 8.2.  

Vidare menar Baker., et al, (2001) att kontextuell påverkan som organisationskultur, 

personlighet och gruppdynamik är viktiga faktorer i detta sammanhang. I en studie gjord av 

(Gutwin, Greenberg, 2000) påvisades att det är möjligt att använda sig av 

utvärderingsmetoder som bortser från kontextuell påverkan då det finns samarbetsproblem 
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som är knutna till att systemet inte stödjer basala beståndsdelar för samarbete snarare än 

kontextuell problematik. 

Heuristiska utvärderingar kring samarbete och interaktion tar inte hänsyn till kontext. De är 

utformade till att utvärdera huruvida gränssnittet stödjer de grundläggande beståndsdelar som 

uppstår vid samarbete och interaktion. Exempel på sådana beståndsdelar är det talade ordet, 

det skrivna ordet, basal medvetenhet, skicka ett föremål och ta emot ett föremål. Pinnelle och 

Gutwin (2003) har sammanställt dessa beståndsdelar i ett ramverk för samarbete och menar 

att de kan ligga till grund för billiga utvärderingar av en prototyp eller ett gränssnitt. 

Tidigare studier visar att det går att skapa heuristiker genom att uttrycka Gutwin och 

Greenbergs (2000) riktlinjer för samarbete och interaktion som frågor. Frågorna kan sedan 

användas för att utvärdera om ett system eller programvara innehar de basala funktionerna 

som krävs för att stödja samarbete och interaktion. En utvärdering (Baker, Greenberg & 

Gutwin 2001) av dessa heuristiker visar även att de stödjer Nielsens syn på hur heuristiker bör 

vara designade. 

Tidigare studier av heuristiker baserade på ramverk för samarbete och interaktion (Gutwin & 

Greenberg, 2000) visar två tendenser. Den första tendensen är att de problem som en 

utvärderare finner under en utvärdering till större del är allvarliga brister. Detta tyder på att 

allvarliga problem är lättare att finna än mindre problem vilket gör att flera utvärderare 

troligen kommer att finna allvarliga problem oftare än mindre allvarliga problem. Den andra 

tendensen är att flera utvärderare av ett gränssnitt kommer att leda till merparten av de 

allvarliga problem som upptäcks kommer att hittas av de flesta utvärderarna och de mindre 

allvarliga problemen endast hittas av ett fåtal. Resultaten från dessa studier visar även att 

metoden är effektiv ur ett kostnadsperspektiv samt att tre till fem utvärderare kommer att 

finna 40 – 60 % av användbarhetsproblemen där merparten av dessa kommer att vara av typen 

allvarliga problem. 

2.4.3 Change Awareness - Ramverk för dokumenthantering 

IT-system som erbjuder kollaborativa funktioner för dokumenthantering är interaktiva 

miljöer. För att den här typen av system skall fungera bra krävs att en rad olika aspekter 

fungerar bra och smidigt. Change Awareness (ändringsmedvetenhet) som beskrivs i helhet i 

bilaga 8.3 är möjligheten att se vilka ändringar som gjorts i en interaktiv miljö med asynkrona 

händelser. Tam och Greenberg (2006) har utvecklat ett ramverk som beskriver vilka 

informationselement som behövs för att uppnå god ändringsmedvetenhet i en interaktiv miljö. 

Informationselementen beskriver vad som har ändrats och av vem, vart/när/hur ändringen 

skett samt varför har ändringen utförts. Tam et. al. (2006) menar även att användare av 

kollaborativa dokumenthanteringssystem behöver se ändringar ur olika perspektiv: en 

“Artifact-based view”, en “Person-based view” samt en “Workspace-bases view”. Vidare har 

Tam et. al. (2006) brutit ner varje informationselement i ett antal olika frågor som sedan är 

länkade till ett perspektiv. Exempel på frågor länkade till “Vart”-perspektivet; vart var 

dokumentet när jag lämnade senast (“Artifact-based view”) och vart har användare varit 

(workspace-based view). Beskrivning av samtliga informationselement, perspektiv och frågor 

finns som bilaga.    

Under samarbete krävs det ofta tillgång till olika objekt för att en uppgift skall vara möjlig att 

lösa. Om denna tillgång på något sätt inte möjliggörs så kommer detta att påverka individens 

och i slutändan gruppens möjlighet att slutföra uppgiften. Ur ett digitalt perspektiv kan detta 
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uppkomma om någon glömt att ladda upp filer eller om rätt personer inte har 

editeringsmöjligheter (Whalen et al, 2008). Detta är ofta en konsekvens av avsaknad av 

medvetenhet kring dokumenten men även en följd av sättet personer arbetar. För att stödja 

användaren krävs det ett sofistikerat system som synliggör dokumentets restriktioner och 

egenskaper för dess användare. Tidigare forskning visar att användare ofta glömmer bort 

vilken säkerhetsnivå dokumenten tillhör och således delar ut dokument utanför den grupp som 

får läsa den (Whalen et al, 2008). 
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3 Metod 
Utvärderingen har utförts på två av Alfrescos applikationer; Alfresco Explorer och Alfresco 

Share. Utvärderingarna utfördes separat och innehöll heuristiker lämpade till utvärdering av 

användbarhet, samarbete och dokumenthantering.  

Heuristikerna i utvärderingen av respektive applikation var uppdelade i tre delar.  Den första 

delen var en utvärdering med Jakob Nielsens 10 användbarhetsregler, den andra var en 

utvärdering med ramverk för samarbete och interaktion (Baker et al, 2001) och den tredje 

utvärderingen baserades på ramverket “Change Awareness” (Tam et al, 2006).  

Varje heuristik har bedömts utifrån tre kategorier: helt uppfylld, delvis uppfylld och ej 

uppfylld.  

En heuristik var helt uppfylld om inga problem med den heuristiken påträffades under 

utvärderingen. Om det uppkom problem som gick att lösa genom att utföra arbetet på ett 

annorlunda sätt så var heuristiken delvis uppfylld. Om problemet var av sådan art att det inte 

gick att lösa problemet var inte heuristiken uppfylld. 

3.1 Heuristisk utvärdering – Nielsens 

användbarhetsprinciper 
Samtliga delar av Alfresco Shares och Alfresco Explorers gränssnitt utvärderades med 

Nielsens användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994a): 

● Ge återkoppling  

● Använda ett språk användaren förstår  

● Möjlighet att avsluta och ångra  

● Vara konsekvent  

● Förebygga fel  

● Minimera användarens minnesbörda  

● Använda snabbkommandon 

● Skapa enkel och naturlig dialog  

● Använda tydligt formulerade felmeddelanden  

● Tillhandahålla hjälp och dokumentation 

För att utvärdera Alfresco Explorer och Alfresco Share efter Jacob Nielsens 

användbarhetsprinciper utfördes olika uppgifter samtidigt som användbarheten bedömdes 

efter hur väl användbarhetsprinciperna uppfylldes.  

3.2 Heuristisk utvärdering – samarbete och 

interaktion 
Denna utvärdering baseras på åtta basala beståndsdelar (Baker et al, 2001) för samarbete och 

interaktion. Syftet var att undersöka om Alfresco stödjer de beståndsdelar som är 

grundläggande för ett kollaborativt arbete.  

De åtta beståndsdelarna som undersöktes var: 
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● Stöd för verbal kommunikation 

● Stöd för medvetna gester (kroppslig kommunikation) 

● Förmedling av individernas kontextuella närvaro 

● Förmedling av kommunikation uppkommen vid artefaktanvändning 

● Stöd för nära och avlägset samarbete (Coupling) 

● Stöd för koordinering av handlingar 

● Stöd för kontaktinformation och kommunikation 

● Stöd för skydd och säkerhet 

Eftersom Alfresco bygger på asynkron kommunikation användes endast “Stöd för 

koordinering av handlingar”, “Stöd för kontaktinformation och kommunikation” och “Stöd 

för skydd och säkerhet” under utvärderingen. Övriga beståndsdelar är kopplade till 

realtidskommunikation.  

 

Under utvärderingen avgör utvärderaren själv vilka beståndsdelar som är relevanta att 

utvärdera för det aktuella gränssnittet. Det underlättar om varje beståndsdel forumleras som 

en fråga exempelvis: ”Finns det stöd för verbal kommunikation”?  

3.3 Heuristisk utvärdering – dokumenthantering 
För att utvärdera om Alfresco Share och Alfresco Explorer uppfyller grundläggande 

användbarhetskrav för välfungerande dokumenthantering användes ett ramverk (Tam & 

Greenberg, 2006) framtaget för att lyfta fram viktiga egenskaper som ett 

dokumenthanteringssystem bör innehålla för att kollaboration skall vara möjligt. 

 

Utvärderingen baserades på följande övergripande frågor: 

● Vart har ändringar skett? 

● Vem har gjort ändringarna 

● Vad är det som har ändrats 

● Hur har ändringarna skett 

● När skedde ändringarna 

● Varför skedde ändringarna 

Eftersom dokumenthantering sker i både Alfresco Share och Alfresco Explorer har båda dessa 

utvärderas med heuristiker kring dokumenthantering. Utvärderingen har skett på tre olika 

nivåer: personlig-, projekt- och dokumentnivå. Tam et. al. (2006) har även lagt till mer 

deltaljerade frågor till respektive nivå som användes som stöd till de övergipande frågorna 

ovan under utvärderingen. Samtliga frågor finns beskrivna i bilaga 8.3. I utvärderingen av 

Alfresco Explorer utvärderades endast personlig och dokumentnivå då det inte fanns någon 

tydlig projektnivå.  
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4 Resultat 
Resultatdelen beskriver huruvida Alfresco Explorer och Alfresco Share uppfyller de 

tumregeler som presenteras i metoddelen. Resultatet presenteras per applikation där varje del 

följs av en djupare beskrivning av tumregler som delvis eller inte alls uppfyllts.   

Några av de problem som hittades under utväderingen fanns i Alfresco Explorer och Alfresco 

Share vilket leder till att några av problembeskrivningarna i avsnitt 4.1 och 4.2 är lika.  

4.1 Utvärdering av Alfresco Explorer 

# Tumregel Är tumregeln uppfylld? 

1 Ge återkoppling Delvis 

2 Använda ett språk användaren förstår Ja 

3 Möjlighet att avsluta och ångra Ja 

4 Vara konsekvent Delvis 

5 Förebygga fel Nej 

6 Minimera användarens minnesbörda Delvis 

7 Använda snabbkommandon Nej 

8 Skapa enkel och naturlig dialog Delvis 

9 Använda tydligt formulerade felmeddelanden Delvis 

10 Tillhandahålla hjälp och dokumentation Ja 

11 Stöd för koordinering av handlingar Ja 

12 Stöd för kontaktinformation och kommunikation Delvis 

13 Stöd för skydd och säkerhet Ja 

14 Vart har ändringar skett? Delvis (person- och dokumentnivå) 

15 Vem har gjort ändringarna? Ja (person- och dokumentnivå) 

16 Vad är det som har ändrats? 
Ja (dokumentnivå) 

Delvis (personnivå) 

17 Hur har ändringarna skett? 
Delvis (dokumentnivå) 

Nej (personnivå) 

18 När skedde ändringarna? Ja (person- och dokumentnivå) 

19 Varför skedde ändringarna? 
Ja (dokumentnivå) 

Nej (personlignivå) 

Tabell 1. Resultatsammanställning för utvärdering av Alfresco Explorer 

 

Funna problem för tumregler i (Tabell 1) som bedömts som delvis eller ej uppfyllda: 
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1. Ge återkoppling. Denna tumregel anses vara delvis uppfylld eftersom användaren inte får 

information om vad som pågår när en sida ”Laddar”. Det enda som visas är webbläsarens 

egna ”Ladda”-symbol. 

 

4. Vara konsekvent. Färgen på länkarna varierar mellan svart och blå och begreppet för 

användare varierar mellan ”People”, ”Members” och ”Users” vilket leder till att denna 

tumregel anses vara delvis uppfylld.   

 

5. Förebygga fel. Det är möjligt att lägga till applikationer till den privata ”Dashboarden” 

trots att dessa inte finns att tillgå. Detta leder till att användaren får en felkod istället för att 

sidan laddas om. 

 

6. Minimera användarens minnesbörda. Alfresco saknar navigering som visar vart i 

sid/dokumenthierarkin som användaren befinner sig. Det saknas även besökshistorik så visar 

vart användaren har varit tidigare vilket leder till bedömningen att tumregeln delvis är 

uppfylld.  

 

7. Använda snabbkommandon. Det finns ingen möjlighet till snabbkommandon vilket 

begränsar möjligheterna för expertanvändare att effektivisera sin användning av gränssnittet. 

 

8. Skapa enkel och naturlig dialog. Att ändra antal dokument som visas på en sida är inte 

intuitivt. Användaren kan enkelt fylla i antalet dokument som skall visas men det finns ingen 

knapp för att ladda om sidan med det nya resultatet. Om användaren använder webbläsarens 

egna ”Ladda om” sidan funktion händer ingenting. För att ändringen skall visas så krävs det 

att användaren trycker på ”Enter” efter att siffrorna fyllts i. En annan klar brist är då en 

användare endast har läsrättigheter till en mapp. Då visas menyvalet ”Create” för användaren 

men det händer ingenting när användaren klickar på menyvalet. Ytterligare en brist är när en 

användare ska ladda upp dokument då det inte framgår vad som följer i nästa steg.  

 

9. Använda tydligt formulerade felmeddelanden. De felkoder som presenteras för användaren 

beskriver inte vad som gått fel eller hur det kan åtgärdas på ett bra sätt. 

 

12. Stöd för kontaktinformation och kommunikation. Användarinformation som e-postadress 

och telefonnummer finns tillgänglig men det finns ingen information om en användares 

aktuella status och när användaren senast var inloggad vilket gör att det är svårt att veta om 

någon är en aktiv användare.  

 

14. Vart har ändringar skett? På personnivå kan en användare se vart ett dokument befinner 

sig men inte vart dokumentet har varit eller vad som har hänt med dokumentet sedan den 

senaste inloggningen. På projektnivå är det möjligt att se vad en användare har tittat på och 

vilka ändringar som har gjorts men det går inte att se vilka delar av projektnivån som 

användaren har besökt.  

 

16. Vad är det som har ändrats? En användare kan se vilka dokument som användaren har 

ändrat eller titta på men inte vilka dokument som användaren är involverad i vilket leder till 

bedömningen att tumregeln endast delvis är uppfylld. 

 



 

22 

 

17. Hur har ändringarna skett? En användare har möjlighet att kommentera ett dokument och 

på så vis beskriva hur en ändring gått till men det finns inga funktioner som är till för att 

förmedla just detta vilket leder till bedömningen att tumregeln delvis är uppfylld. Vidare är 

det inte möjligt att se vilka ändringar en användare har gjort på personnivån. 

 

19. Varför skedde ändringarna? Det finns ingen information på personnivån om varför en 

användare har gjort en ändring. 

4.2 Utvärdering av Alfresco Share 

# Tumregel Är tumregeln uppfylld? 

1 Ge återkoppling Delvis 

2 Använda ett språk användaren förstår Delvis 

3 Möjlighet att avsluta och ångra Ja 

4 Vara konsekvent Delvis 

5 Förebygga fel Nej 

6 Minimera användarens minnesbörda Delvis 

7 Använda snabbkommandon Nej 

8 Skapa enkel och naturlig dialog Ja 

9 Använda tydligt formulerade felmeddelanden Delvis 

10 Tillhandahålla hjälp och dokumentation Ja 

11 Stöd för koordinering av handlingar Delvis 

12 Stöd för kontaktinformation och kommunikation Delvis 

13 Stöd för skydd och säkerhet Ja 

14 Vart har ändringar skett? 
Delvis (projekt- och dokumentnivå) 

Nej (personnivå) 

15 Vem har gjort ändringarna? 
Ja (projekt- och dokumentnivå) 

Nej (personnivå) 

16 Vad är det som har ändrats? 

Ja (dokumentnivå) 

Delvis (projektnivå) 

Nej (personnivå) 

17 Hur har ändringarna skett? 
Delvis (projektnivå) 

Nej (person- och dokumentnivå) 

18 När skedde ändringarna? 
Ja (projekt- och dokumentnivå) 

Nej (personnivå) 

19 Varför skedde ändringarna? 
Delvis (dokumentnivå) 

Nej (person- och projektnivå) 

Tabell 2. Resultatsammanställning för utvärdering av Alfresco Share 

 

Funna problem för tumregler i (Tabell 2) som bedömts som delvis eller ej uppfyllda: 

 



 

23 

 

1. Ge återkoppling. Länkarna i vänstermenyn under blogg och dokumentbibliotek markeras 

inte när muspekaren är över länken. Eftersom övriga länkar har förväntat beteende så är 

bedömningen att tumregeln delvis är uppfylld. 

 

4. Vara konsekvent. Länkfärg varierar mellan svart och blå och begreppet för användare 

varierar mellan ”People”, ”Members” och ”Users”. Då andra delar av gränssnittet är 

konsekvent så är bedömningen att tumregeln är delvis uppfylld.  

 

5. Förebygga fel. Det är möjligt för användare utan editeringsmöjligheter att editera ett event 

men det händer ingenting när användaren sparar ändringen. 

 

11. Stöd för koordinering av handlingar. Det går inte att se vilka regler som är kopplade till 

ett dokument. Vidare saknas det stöd för att ändra vem som ska utföra en regel. Eftersom det 

går att komma runt problemet genom att ta bort regeln och skapa en ny så är bedömningen att 

tumregeln delvis är uppfylld. 

 

12. Stöd för kontaktinformation och kommunikation. Användarnamn saknar länk till 

användarensprofilsidan i dokumentvyn vilket gör att det inte går att på ett enkelt sätt komma 

åt kontaktinformation. Problemet går att komma runt genom att söka på namnet via Alfrescos 

sökfunktion. 

 

14. Vart har ändringar skett? På den personliga startsidan går det varken att se var en 

användare har varit, vilka dokument som användaren tittat i eller vilka ändringar en användare 

har gjort. Projektsidan visar information om vilka dokument som har ändrats men det saknas 

relevant information om vilka dokument kopplade till projektet som har öppnats samt vilka 

användare som har varit inne på projektsidan. I dokumentvyn är det tydligt var dokumentet 

befinner sig och det går att jämföra olika versioner av ett dokument men det är inte möjligt att 

se vad som har hänt sedan användaren senast var inne i dokumentet.  

 

16. Vad är det som har ändrats? På projektnivå går det att se vilka dokument som har ändrats 

men inte vilka dokument som endast har öppnats vilket gör att bedömningen är att tumregeln 

endast delvis uppfylls. På personnivå går det varken att se vad en användare har tittat på, vilka 

dokument som användaren har editerat eller vilka aktiviteter som användaren är involverad i 

vilket gör att tumregeln inte uppfylls på personnivå. 

 

17. Hur har ändringarna skett? Användaren kan se kommentarer på dokument men inte vilka 

ändringar som har gjorts på projektnivå vilket gör att tumregeln endast delvis uppfylls. Vidare 

är det inte möjligt för en användare att se hur ett dokument har ändras på dokument- och 

personnivå.  

  

19. Varför skedde ändringarna? Användaren uppmanas inte att beskriva varför ändringar 

gjorts men kan själv beskriva detta genom kommentarsfältet vilket gör att tumregeln bedöms 

som delvis uppnådd på dokumentnivå. På projekt- eller användarnivå finns ingen information 

om varför ändringar har skett. 
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5 Diskussion 
Kapitlet inleds med en diskussion kring metodval och metodutförande och avslutas med en 

diskussion om utvärderingens resultat. 

5.1 Metodkritik 
Då systemutvärderingar utan användare utförs så uppkommer en tydlig problematik kring vad 

som går att utvärdera utan att förlora reliabilitet. 

För att ta fram nya heuristiker krävs kunskap om Människa-datorinteraktion i allmänhet och 

heuristik i synnerhet. Heuristikerna som har använts i denna rapport avser att utvärdera 

dokumenthantering och kollaboration. Andra system med annan funktionalitet kräver att 

ytterligare eller helt nya uppsättningar av heuristiker definieras inför en eventuell utvärdering. 

Detta gör att metoden inte går att skala upp utan kunskap om heuristik, vilket gör att tröskeln 

för att använda sig av metoden fullt ut troligen blir för hög för ett konsultbolag.  

Ett problem som uppstod under denna utvärdering var att hälften av de heuristikerna som 

användes för kollaborationsutvärdering var direkt knutna till en realtidssituation. Alfresco är 

helt baserad på asynkron kommunikation, vilket gör att heuristiker för realtidskommunikation 

rat inte är relevanta för detta arbete. 

För att avgöra om frågorna i ramverket Change Awareness (Tam et al, 2006) fungerar som 

valida och reliabla heuristiker behövs vidare undersökning av frågorna där flera utvärderare 

använder ramverket för att sedan analysera vilken typ av problem som hittas, om problemen 

bedöms på samma sätt samt om utvärderarna tolkar frågorna lika. I detta examensarbete har 

jag valt och utvärderat själv och på så vis fungerar heuristiker kring dokumenthantering bra 

givet den kunskap jag har kring Alfresco och heuristikerna.      

5.1.1 Val av heuristiker 

Nielsens användbarhetsprinciper lämpar sig väl för att utvärdera uppgiftsutövning som utförs 

av en användare. Detta är relevant att utvärdera i ett kollaborationsverktyg och 

dokumenthanteringssystem. Om inte dessa principer följs blir det svårt för användarna att 

utföra det individuella arbete som krävs för att ett grupparbete skall gå att genomföra. Därför 

blir en heuristisk utvärdering med Nielsens användbarhetsprinciper en naturlig startpunkt för 

en utvärdering likt den som är utförd i denna rapport. Eftersom Nielsens principer inte kan 

användas för utvärdering av kollaboration och dokumenthantering är det nödvändigt att 

komplettera med andra heuristiker framtagna för att utvärdera dessa. 

För att göra detta användes två olika ramverk som tagits fram inom tidigare forskning kring 

dokumenthantering och samarbete i IT-system. Det ena ramverket beskriver de principer som 

behövs för att användare ska få medvetenhet kring filer i ett dokumenthanteringssystem med  

asynkron kommunikation. För att utvärdera kollaboration så användes heuristiker framtagna 

för att utvärdera realtidskollaboration. En del av dessa heusristiker är direkt relevanta att 

använda vid utvärdering av asynkron kollaboration medan andra saknar relevans. Till 

exempel så saknar Alfresco stöd för att förmedla gester vilken är en av heuristikerna för 

realtidskollaboration. Detta är en viktig del i realtidskommunikation men saknar relevans i 

asynkron kommunikation då gester ofta är något som är till för att förstärka den direkta 
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kommunikationen. Den enda möjliga appliceringen jag kan se i Alfrescos fall skulle vara om 

någon skulle vilja sätta någon typ av smiley efter en kommentar för att understryka en 

känslostämning. Till exempel en smiley som blinkar med ena ögat för att visa att 

kommentaren inte skall tas så allvarligt. 

5.1.2 Bedömningskriterier 

Valet av tre bedömningsnivåer: helt uppfylld, delvis uppfylld och ej uppfylld blir subjektivt 

och är svårt att generalisera. Det lämnar ett stort tolkningsutrymme för den som utvärderar 

vilket gör att det blir svårt att jämföra resultat från olika utvärderingar. Eftersom 

utvärderingen endast är utförd av en person går det inte att diskutera om tolkningarna som 

gjorts är korrekta. Samma gäller för bedömning av allvarlighetsgrad.  

5.1.3 Utvärderingens resultat 

Eftersom de heuristiska utvärderingarna endast är utförda av en person är det troligt att  endast 

20 – 25 % av bristerna i systemet är upptäckta. Något som skulle kunna öka på procentsatsen 

upp till 50 % i detta fall är att kunskapen kring de aktuella heuristikerna och Alfresco i detta 

fall varit stor. Utvärderarens kunskap kring systemet eller verktyget som utvärderas kan få 

stor påverkan på resultatet av utvärderingen då en van användare av systemet ofta har lärt sig 

hur det går att gå runt vissa problem och således inte uppfattar dessa som lika problematiska 

som en utvärderare som inte har lika stor kunskap. 

Eftersom en stor del av arbetet i detta fall gått ut på att hitta lämpliga heuristiker att utvärdera 

med så har kunskapen kring dessa varit hög, vilket är en förutsättning för att en valid 

utvärdering ska vara möjlig att utföra. Om personen inte förstår innebörden av en heuristik så 

blir det direkt svårt att utvärdera funktionalitet kring denna.  

Om utvärderingen utförts av två till fyra personer till samt att heuristikerna kring 

dokumenthantering utvärderats skulle en diskussion kring generalisering av metoderna vara 

givande att ge sig in på. Nu är resultaten för osäkra för att en sådan diskussion skulle vara 

trovärdig eller givande. 

Att resultatet endast baseras på en persons tolkning av tumreglerna bör ses som en svaghet 

och ifrågasätter utvärderingens reliabilitet eftersom det inte går att jämför de problem som har 

hittats och på så sätt verifiera att ett problem verkligen är ett problem. Om det hade varit flera 

personer som utfört utvärderingen, skulle de funnit samma brister? Hade de bedömt bristernas 

prioritet på samma sätt? Förekomsten av här typen av frågeställningar bidrar självklart till att 

undersökningens resultat kan ifrågasättas.  

Då utvärderingen är utförd med hög kunskap om Alfresco och de heuristiker som har använts 

talar för att de brister som har hittats är reella problem vilket ger resultatet en validitet. 

Det är även viktigt att betona att dessa resultat mer visar om Alfresco har potential att 

implementeras hos kund snarare än att visa hur vida Alfresco kommer vara lämplig för en 

framtida implementation. För att bedöma detta är det av stor vikt att användningskontexten 

och alla utmaningar som kommer med den tas i beaktning. För att göra detta krävs det att den 

faktiska kontexten existerar. För ett konsultbolag innebär det att en användarcentrerad 

utvärdering bör utföras då det finns en tydlig beställning från en kund.  
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5.2 Diskussion av resultat 
Sammanfattningsvis kan man efter denna undersökning dra slutsatsen att det finns en del 

brister i Alfresco kopplade till användbarhet, dokumenthantering samt samarbete och 

interaktion då 15 av 62 heuristiker bedömdes som ej uppfyllda och 27 av 62 som delvis 

uppfyllda. De största bristerna kring användbarhet är kopplade till att; Alfresco inte hanterar 

fel på ett sätt som underlättar för användaren, att det saknas stöd för kortkommandon samt att 

personvyn i Alfresco Share helt saknar stöd för användbarhetskrav för dokumenthantering. 

Ingen av bristerna beror på allvarliga problem vilket leder till bedömningen att Alfresco 

uppfyller grundläggande krav för dokumenthantering och samarbete. 
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6 Slutsats 
Syftet med detta arbete var att presentera en utvärderingsmetod för att utvärdera 

dokumenthanteringssystem. Vidare var syftet att analysera om heuristisk utvärdering är 

lämplig och anpassad för att användas av konsultbolag för att på ett effektivt sätt utvärdera 

olika systemalternativ för dokumenthantering innan en upphandlingsprocess är startad, då 

kund och målgrupp för implementationen är okänd.  

Utvärderingsmetoden som användes har en hel del brister som gör att resultatet måste 

ifrågasättas och inte ses som definitivt. Även det faktum att utvärderingen endast utförts av en 

person gör att resultatens reliabilitet minskar. Vad som är viktigt att poängtera är att 

utvärderingen har påvisat användbarhetsbrister i gränssnitten samt avsaknad av funktioner 

som påverkar möjligheten för god kollaboration. Bristerna är dock inte så allvarliga vilket gör 

att bedömningen är att Alfresco uppfyller grundläggande krav för dokumenthantering och 

samarbete. 

En heuristisk utvärdering är lämplig att använda som utvärderingsmetod hos ett konsultbolag 

eftersom utvärderingen kan göras av ett fåtal personer utan användare men bara när det finns 

färdiga heuristiker att använda. Att skapa heuristiker för nya utvärderingsområden kräver stor 

kunskap kring användbarhet, forskningsmetodik och hur enkla och lättförstådda heuristiker 

designas vilket leder fram till slutsatsen att heuristik utvärdering hos konsultbolag endast är 

lämpligdå heuristiker redan är framtagna för det specifika området.  

Framtida arbete som skulle vara relevant är att utvärdera heuristikerna för dokumenthantering 

för att verifiera dessas lämplighet på ett mer generellt plan samt att utveckla 

bedömningskriterna så att resultatet enklare kan jämföras mellan olika utvärderingar. 
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Bilaga 1 - Jacob Nielsens 

användbarhetsprinciper (Nielsen, 1994a) 

 

1. Visibility of system status 

Översättning: Ge återkoppling  

Beskrivning: Systemet ska informera användaren om vad som händer. 

2. Match between system and the real world 

Översättning: Använda ett språk användaren förstår.  

Beskrivning: Information ska vara naturlig och logisk och inte systemorienterad.  

3. User control and freedom 

Översättning: Möjlighet att avsluta och ångra  

Beskrivning: Om användaren av misstag gjort ett felval ska det vara möjligt att ångra eller gå 

tillbaka. 

4. Consistency and standards 

Översättning: Vara konsekvent  

Beskrivning: Begrepp, situationer och aktiviteter ska vara det samma i hela systemet.  

5. Error prevention 

Översättnig: Förebygga fel 

Beskrivning: Systemet ska hjälpa användaren att göra rätt från början. Tillexempel genom att 

kontrollera indata innan den skickas vidare i systemet.  

6. Recognition rather than recall 

Översättning: Minimera användarens minnesbörda. 

Beskrivning: Systemet ska hjälpa användaren att komma ihåg tidigare ifylld information och 

val.  

7. Flexibility and efficiency of use 

Översättning: Använda snabbkommandon 

Beskrivning: Snabbkommandon låter expertanvändare snabba upp interaktionen med 

systemet. 

8. Aesthetic and minimalist design 

Översättning: Skapa enkel och naturlig dialog  
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Beskrivning: Visa endast information som är nödvändig. All information som är irrelevant 

riskerar att ta fokus från relevant information. 

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors 

Översättning: Använda tydligt formulerade felmeddelanden  

Beskrivning: Felmeddelanden ska i klartext och beskriva vad som gått fel och hur det kan 

lösas. Felmeddelanden ska inte vara felkoder.   

10. Help and documentation 

Översättning: Tillhandahålla hjälp och dokumentation 

Beskrivning: Hjälpdokumentation ska vara enkel att söka i och fokusera på användarens 

aktiviteter och steg för steg beskriva hur en aktivitet ska utföras.  
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Bilaga 2 – Översättning samt förklaring av 

heuristiker kring kollaboration (Baker et al, 2001) 

8. Provide the means for intentional and appropriate verbal communication 

Svenska: Stöd för verbal kommunikation 

2. Provide the means for intentional and appropriate gestural Communication 

Svenska: Stöd för medveten kroppslig kommunikation 

Förklaring: När grupparbete sker i en verklig kontext, dvs. när de som samarbetar är fysiskt på 

samma plats sker inte kommunikation verbalt. Den verbala kommunikationen förtydligas ofta 

med ett medvetet kroppsråk. Ett exempel på detta skulle vara om en person pekar på ett 

föremål och säger ”precis som den”. I en virtuell värld där deltagarna inte befinner sig på 

samma plats blir dessa gester svåra att ta del av och måste således förmedlas. 

3. Provide consequential communication of an individual’s embodiment 

Svenska: Förmedling av individernas kontextuella närvaro 

Förklaring: När flera personer befinner sig i samma rum och sammarbetar kring något 

uppfattas positioner och rörelser av personerna i rummet och ger alla en medvetenhet kring 

vilka uppgifter som varje person arbetar med. 

4. Provide consequential communication of shared artifacts (i.e. artifact feedthrough) 

Svenska: Förmedling av kommunikation uppkommen vid artefaktanvändning. 

Förklaring: Under uppgiftsutförande är det vanligt att personer använder sig av olika 

artefakter. Detta leder ofta till ljud uppkommer, något som de övriga i gruppen kan associera 

med en speciell uppgift. Ett exempel på detta skulle kunna vara om någon skriver på en white 

board. Detta ger ofta upphov till ett karaktäristiskt ljud. Kommunikationen till gruppen leder 

då till insikten ”Ahh ok, nu skriver A på tavlan.” 

5. Provide Protection 

Svenska: Stöd för skydd och säkerhet. 

Förklaring: När personer samarbetar i en fysisk kontext är det naturligt att vissa uppgifter 

endast kan utföras av en person i taget. Det bildas då en turordning som bestämmer vem som 

skall utföra uppgiften och när. I en virtuell kontext är blir denna problematik inte lika tydlig. 

Ofta är det möjligt för flera personer att arbeta med samma dokument. Det är då viktigt att 

systemet skyddar användarna från att skriva över eller påverka (negativt) varandras arbete.  

6. Management of tightly and loosely-coupled collaboration 

Svenska: Stöd för nära och avlägset samarbete 

Förklaring: När vi arbetar i grupp utförs uppgifterna med olika nivå av 

uppgiftsdelning/uppgiftskoppling. Vissa uppgifter klarar vi av att lösa själva medans vissa 

kräver inblandning av flera parter. För att stödja detta beteende krävs det att systemet 

möjliggör fokusering på delar av arbetsytan för att samtidigt ge en överblick av arbetet som 

utförs i övriga delar av projektytan. 

7. Allow people to coordinate their actions 
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Svenska: Stöd för koordinering av handlingar. 

Förklaring: För att en uppgift skall genomföras krävs det ofta att flera deluppgifter utförs med 

lyckat resultat. För att detta skall vara möjlig att genom föra krävs det ofta att dess utförande 

planeras och kordineras. Vilken uppgift utförs av vem och när.  

8. Facilitate finding collaborators and establishing contact  

Svenska: Stöd för kontaktinformation och kommunikation. 

Förklaring: Vid grupparbete är det av stor vikt att alla inom projektet har kännedom om allas 

tillfälliga status och hur man kan kommunicera med personen ifråga. 
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Bilaga 3 - Change Awareness i helhet (Tam & 

Greenberg, 2006)  
 Artifact-based view Person-based view Workspace view 

Specific questions for ‘where’ Where was this artifact (when I 

left)? 
Where is the artifact now? 
Where has this artifact been 

during the time that I have been 
away? 

Where in the workspace has a 

person visited? 
Where in the workspace has a 

person looked at? 
Where in the workspace has a 
person made changes? 

Where have people been in the 

workspace? 
Where were artifacts in the 

workspace? 
Which parts of the workspace 
have people looked at? 
Which parts of the workspace 

have people made changes in? 

Specific questions for ‘who’  Who has looked at this artifact? 
Who has changed this artifact? 

Who has this person interacted 

with? 
Who made changes with this 

person? 

Who has been in the 

workspace? 
Who has looked at the 

workspace? 
Who has made changes to the 
workspace? 

Specific questions for ‘what’ What changes have been made 
to the artifact? 

What artifacts has a person 
looked at? 
What artifacts has a person 

changed?  
What activities has a person 

engaged in? 

What changes have occurred in 
the workspace? 
What artifacts were viewed? 

What artifacts were changed? 

Specific questions for ‘how’ How has this artifact changed?  How has a person changed 

things? 
How has the workspace 

changed? 

Specific questions for ‘when’ When was this artifact changed? 
When was a particular change 

to this artifact made? 
In what order were changes 

made to this artifact? 

When did a person make 

changes? 
When did a person make a 
particular change? 
In what order did this person 

make changes? 

When were changes made to 

the workspace? 
When did a particular change in 
the workspace occur? 
In what order did changes to the 

workspace occur? 

Specific questions for ‘why’ Why was this artifact changed? Why did a person make that 

change? 
Why was that change made in 

the workspace?  

Tabell 3. Sammanställning av Change Awareness (Tam & Greenberg, 2006) 
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