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Abstract
Farming is considered as an important area for a sustainable society, and the need for proper
information and knowledge exchange among farmers through various forms of social learning
processes has been addressed. Beside learning from each other face to face and sharing
personal experiences of farming practices, Information and Communication Technology
(ICT) in the form of Computer Supported Collaborative Work (CSCW) systems provides
another possibility to share and exchange information and knowledge with other farmers. This
work demonstrates the necessary functions needed for a future CSCW system for farmers, as
a tool for social interaction and communication in agriculture, through which social learning
is fostered. The purpose is to stimulate social learning among farmers so they will develop
from passive readers to active contributors of information content in the proposed CSCW
system, which in the long run may have a positive impact on the overall purpose of farming –
increasing harvests. The main aim of this work is to stimulate social learning in agriculture,
where farmers’ social online learning processes is stimulated via a CSCW system that has
been developed and designed as a high-fi prototype, providing various functions that make it
possible to communicate among farmers and other stakeholders. In order to o stimulate socalled reading farmers into actively contributing farmers in the proposed CSCW-system this
work also provides some identified lessons learned. These lessons learned provide both design
guidelines as well as suggested behavioral changes of farmers and farming organisations in
order to foster the use of CSW systems a social interaction and social learning tools in farming
practices.

Keywords; Agriculture, social learning, communication, CSCL, CSCW, ICT, contribute to
content.

Populärvetenskaplig sammanfattning
Bönder som odlar genom Internet? Det låter som science fiction, men 2010-talet är enbart
början för lantbrukarnas kontaktnätverk och samarbete på Internet. Användandet av Internet
sker inte längre vid endast en stationär dator som på tidigt 1990-tal, idag finns Internet till och
med i armbandsur. Detta påverkar individen i vardagen i alla sammanhang idag och
lantbruksdomänen är inget undantag. Forskning har visat att olika informationsteknologiska
system (IT-system) har ökat inom lantbruks-domänen men används sällan eller väldigt lite i
praktiken. Som stöd för samarbete och framförallt lärande lantbrukare emellan bör IT-system
anpassas för lantbrukskontexten. Lantbrukare är geografiskt distanserade med många
personliga erfarenheter och lantbrukare bör därför ha en skräddarsydd användarportal där en
närmare och snabbare kontakt mellan lantbrukare är möjligt för att dela information med
varandra. Detta arbete innehåller en studie om vilka funktioner som kan stimulera lantbrukare
till att bli aktiva bidragare av innehåll i ett CSCW-system, det vill säga ett IT-system där
människor kan samarbeta och lära av varandra genom att utbyta erfarenheter och material
(texter och bilder) över tid och rum. Tidigare forskning visar att lantbrukare föredrar att lära av
varandra, helst genom ansikte-mot-ansikte som de är vana vid (Franz et al., 2010). Ett CSCWsystem som innehåller funktioner som gör det möjligt att dela information som text, bilder och
e-post för att nämna några, har visat sig att om det bara är tillgängligt för användaren så kan ett
litet bidrag från en igenkännande användare resultera i att motivera andra för att också använda
funktionerna och kommentera, hålla med, diskutera, förhandla genom information (Preece &
Schneiderman, 2009). Detta arbete är främst ett designarbete som undersöker och utformar
faktorer som stimulerar lantbrukare att dela med sig av personliga erfarenheter mellan
lantbrukare i en användarportal och hur designen kan utformas för att påverka denna utveckling
positivt. Baserat på det erhållna resultatet har ett antal lärdomar formulerats. Lärdomarna
påvisar att lantbrukare förutom ett väl fungerande CSCW-system i form av en användarportal
som kommunikationsverktyg, även behöver göra en beteendeförändring för att aktivt börja
använda ett CSCW-system. Olika stimulerande funktioner i ett CSCW-system för denna
förändring är exempelvis att kända förebilder kan starta den sociala kommunikationen och
erfarenhetsbytet som förhoppningsvis bidrar till att andra lantbrukare följer efter och ett
användbart gränssnitt. För att lyckas med detta behöver CSCW-systemet innehålla olika
kommunikations-funktioner som gör det tekniskt möjligt för att kunna dela information och
erfarenhet med varandra samt att dessa funktioner är designade för en god användbarhet. På så

vis stimulera till att skapa nya kunskaper som kan bidra till lantbrukarnas övergripande mål om
ökade skördar. Detta arbete har bedrivits som en fallstudie där sockerbetsodlares
kommunikationsvägar via nätet har identifierats vilka sedan har fungerat som underlag för att
designa en prototyp för ett möjligt framtida CSCW-system. De erfarenheter som framkommit
under arbetet har formulerat som ett antal lärdomar, för andra att ta del av. Dessa lärdomar,
behöver inte enbart användas inom lantbruket, utan kan också appliceras i andra domäner.
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1. Inledning
Dagens moderna IT-system har utvecklas från att vara en informationskanal till att möjliggöra
socialt deltagande via nätet. Åtminstone kan Internet bidra till lantbrukets mål med ökad skörd
för lantbrukarna genom att lära av varandra, dela erfarenheter, idéer, visioner och kunskap. Det
finns positiva idéer inom lantbruksdomänen med IT-system som verktyg; att kunna öka skörden,
att minska miljöpåverkan, kunna förutspå skörd efter väder och att ta del av lantbrukarnas flera
generationer av erfarenhet, mycket är möjligt idag med teknikens tillgång. IT-systemets roll
inom lantbruk är ett relativt nytt forskningsområde. Att lära sig via teknik, både formellt och
informellt via ett socialt nätverk är dock inte nytt för den enskilda individen. Lärprocesser kan
studeras inom olika perspektiv.
Användbarhet har en central roll i människa-datorinteraktion (MDI). Den ursprungliga
definitionen för användbarhet är att IT-system ska vara lätt att använda, lätt att lära sig, flexibel
och skapa en god attityd hos användarna (Benyon, 2010). Inom området MDI och
interaktionsdesign
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fram
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användbarhetsaspekter även fokuserar på användarnas subjektiva upplevelser av systemet, så
kallade hedonistiska aspekter (Kujala, Roto, Väänänen-Vaino-Mattila & Sinnelä, 2015). Enligt Aubert,
Schroder och Grimaudo (2012) behöver specialister på MDI-design också vara experter på
arkitektur av relationer, lärande-processer och miljön som direkt möter lantbrukares behov
genom att katalysera transformativt lärande. Aubert et al. (2012) menar att det är viktigt att
designers förstår lantbrukskontexten och lantbruksanvändarna som IT-systemet ska användas
för samt deras syfte och mål. Lundström, Lindblom, Ljung, och Jonsson (2011) skriver att det
finns enorma utmaningar inom lantbruk för att öka matproduktionen i dagens samhälle, där
flera ämnen måste tas i åtanke; biologisk mångfald, miljöpåverkan, klimatförändringar och
landsbygds-utveckling för att nämna några exempel.
Andersén (2011) skriver att för att något skall klassas som kunskap krävs att kunskapen delas
av flera, i en gemenskap. För att kunna dela information och lära av varandra måste de
undersökas vad det är som gör att människor vill dela information med andra. Lärprocesser
skiljer sig ifrån varandra och varierar beroende på kontext, perspektiv och om det är formellt
eller informellt lärande. För att kunna lära sig något behövs en social kommunikation och ett
kunskapsdelande mellan individer. Sociala lärandeprocesser inom IT-system har utvärderats
och forskats om på senare tid, och genom olika domäner kan forskning göras om lärande1

processer med IT som verktyg. Hemsidor utvecklas från att vara en ren informationskanal till
att vara interaktiva och fungerar som förmedlare mellan kunskapsbyten, kunskapsbyggande och
erfarenhetsbyte.
Ren, Kraut och Kiesler (2007) påpekar att det finns ett stort utbud på interaktiva
användarportaler på nätet som finns tillgängliga för olika typer av användare. Internet har
introducerat nya och spännande medel för kunskapsdelning samt nya strukturer av medierade
kunskapsskapande samhällen (Rafeli & Ariel, 2008). Oftast finns ett tema som är grund för
användare oavsett om det är på fritiden som kunskapsutbytet sker eller inom studier, yrken och
forskning. Basen, eller teman, kan variera; intresse, hobby, politisk åsikt eller i yrkesnätverk.
Ren et al. (2007) hävdar att människor som definierar och kategoriserar sig själva som medlem
av en grupp jämför sig själva med medlemmar från andra grupper och skapar en integritet inom
sin egen grupp.

Sociala medier såsom Facebook, Skype, Twitter, Instagram och Wikipedia bidrar till att
kunskaper förmedlas och framförallt motiverar och inspirerar användare till att dela kunskaper,
erfarenhet, bakgrund, vardag och mycket annat med varandra. Det sociala behovet och
användandet av Internet har fullständigt exploderat de senaste tio åren (Preece & Schneiderman
2009; Xu & Li 2015). Miljarder människor deltar i sociala nätverk på nätet idag och de flesta
deltar genom att läsa diskussioner, läsa bloggar, e-post eller tittar på foton som andra delar med
sig av. Prevalensen av öppet innehåll, publikt för alla besökare har ökat dramatiskt (Xu & Li,
2015). Användarna börjar främst som läsare och de flesta av dessa passiva läsare blir sedan
aktiva bidragare (eng. active contributor) och det är de själva som skriver materialet, som lägger
ut texter, foton, videor etcetera. En bråkdel av dessa blir moderatorer, som samlar grupper för
att föra livliga diskussioner på nätet eller att skriva i gästböcker (Preece & Schneiderman, 2009).
Så fort en läsare blir aktiv genom att bidra till innehållet så räknas dessa användare till aktiva
bidragare. En liten del av aktiva bidragarna på Internet blir ledare inom grupper, som
upprätthåller policys, reparerar vandaliserade material eller bär en mentor-position (Preece &
Schneiderman 2009). Xu och Li (2015) definierar innehållet i ett IT-system som en möjlighet
för andra att förbättra och/eller omfördela och som produceras utan hänsyn till omedelbar
ekonomisk ersättning vilket sker kollektivt inom en virtuell gemenskap.
Forskningsresultat om Wikipedia från Xu och Li (2015) visar att beroende på vilket syfte
bidragaren har påverkar bidrags-innehållet i ett IT-system. Det visade också att beteenden av
2

deltagande, innehållsbidrag och deltagande är drivna av olika former av motiveringshöjande
aktiviteter. Däremot, ska det förtydligas att Wikipedia är ett flerspråkigt, webbaserat och sökbart
uppslagsverk med i huvudsak fritt och öppet innehåll som utvecklas av sina användare och kan
snabbt redigeras av besökarna själva. Vem som helst kan bidra och det är inte säkert att
informationen på hemsidan är vetenskapligt bevisad.

1.1 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att främja och inspirera till en ökad användning av IT-system som
verktyg för kommunikation och lärandeprocess lantbrukare emellan. Preece och Schneiderman
(2009) förklarar att ett IT-system som är designat på ett sätt som både är användbart och tillåter
social interaktion lättare motiverar användare till att bli aktiva bidragare av innehållet i ett
system, vilket i sin tur ökar lärande-processen för användarna. Ökade kunskaper lantbrukare
emellan kan vara ett medel för att nå deras mål – ökad skörd. En användbar design av ett ITsystem i det här sammanhanget ska stimulera användare att utvecklas från läsare till bidragare
i ett kollaborativt IT-system. Lantbrukarnas livsstil innebär att de är distanserade till varandra
och behöver bättre förutsättningar för att kommunicera med varandra för att kunna ta del av
varandras kunskaper. Genom ett IT-system som stödjer datorstött samarbete (CSCW) och
datorstött kollaborativt lärande (CSCL) kan den sociala kommunikationen öka mellan
lantbrukare som är geografiskt utspridda. Ett förbättrat IT-system som ökar lärande-processen
är ett steg mot målet. IT-systemet måste vara attraktivt och lockande att använda, ett system
som inte uppfyller användarnas mål och förväntningar används inte och dör ut med tiden
(Preece & Schneiderman, 2009). Lärandeprocesser behöver studeras för att kunna förstå hur ITsystem kan utvecklas, förbättras och stödja användare i ett kollaborativt yrkesmässigt
sammanhang.

1.2 Samverkan med NBR och projekt 5T
Det här avsnittet presenterar valet av fallstudie för det här arbetet. En fallstudie är inte en
naturlig observation och undersökning, utan något som väljs ut för att kunna undersöka en liten
del av en helhet med stort fokus i undersökningen. Fallstudier är inte begränsade till att utföras
i ett laboratorium, utbildningssäte eller forskningsarea utan förekommer också bland företag
(Graziano & Raulin, 2013). En fallstudie är förväntad att hitta komplexiteten i sitt fall. Patton
(2002) förklarar metaforiskt att varje löv på ett träd är unikt, men vi studerar hela trädet om det
intresserar forskarens intresse för att få en helhet. En fallstudie kan innehålla ett helt landskap,
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men mer troligt är att ett mindre samhälle i landskapet studeras. Eftersom projektet är unik i sitt
fall av samarbete mellan lantbrukare är den optimal att studera för detta arbete.
Lantbruksdomänen blir mer och mer teknikberoende i sin utövning. Nordic Beat Research
(NBR) är en forsknings- och utvecklingsverksamhet som verkar för hållbar utveckling av
betodling. De vill utveckla en tydligare användarmedverkan och studera lärande- processer
mellan deltagande lantbrukare via IT i ett forskningsprojekt som handlar om att öka skörden av
sockerbetor till 20 ton/hektar till år 2020 (kallat 5T). I forskningsprojekt 5T ingår ett antal
utvalda sockerbetsodlare som ska stöttas i att öka produktiviteten och samtidigt lära sig av
varandra via ett gemensamt IT-system. Nordic Sugar, som kort och gott köper upp sockerbetor
och tillverkar socker är främsta finansiären till projektet. Projekt 5T kommer att utgöra ramen
för en fallstudie för att undersöka den identifierade problempreciseringen i detta arbete (se
delkapitel 1.4).
Projekt 5T är ett deltagardrivet projekt. Initiativtagare till projektet är NBR, Nordic Sugar samt
betodlarföreningarna i Sverige och Danmark. Användargruppen för fallstudien är begränsat till
den interna kontakten mellan lantbrukarna och projektledarna. Totalt ingår tio odlare i projektet,
fem i Sverige och fem i Danmark, en ytterligare gård är på gång att delta i Danmark. För det
här arbetet ligger fokus på de svenska deltagarna, deras kommunikation och bidrag till
hemsidan.
Projektets främsta kommunikationskanal för svenska betodlare och andra intressenter i Sverige
är den publika hemsidan http://www.projekt5t.nu och på motsvarande sätt finns en dansk 5Tsida som på danska informerar om vad som händer i projektet, med samma länk. Det finns även
en tidning som heter Betodlaren och delas ut till alla lantbrukare i Sverige, där information om
projektet uppdateras för läsarna. På både danska och svenska hemsidan finns information om
vad som händer på 5T gårdarna i Sverige och Danmark, även om det är ett större fokus på de
svenska 5T-gårdarna på den svenska sidan och vice versa.

1.3 Problemområde
Nästan alla användarportaler online kräver aktivt deltagande från användarna. Utan andra
användare som aktivt bidrar till innehållet blir portalen endast en informationssida, skriven av
en eller flera ägare, enbart för andra att läsa (Ren, Kraut & Kiesler 2007). En användarportal
behöver besökare som återvänder, uppdaterar information, skapar ny information, underhåller
infrastrukturen, samt bidrar med socialt och emotionella stöd till andra användare. Utan
4

konstruktiv information och innehåll i ett IT-system till användarna, för användarna, att ta del
av kan inte kunskapen ökas. Syftet med IT-systemet som verktyg är att användarna själva ska
skapa innehållet i det datorstödda samarbetet. För att detta ska vara möjligt måste IT-systemet
stödja det kollaborativa arbetet och vara användbart för användarna. För att bli motiverande och
intressant för användarna att delta, använda, skapa innehåll, redigera innehåll och erbjuda andra
användare sin egen kunskap måste IT-systemet vara användbart, eliminera fel och ha en
tilltalande design och relevanta funktioner för social interaktions och ett socialt samarbete. ITsystemet, i form av ett CSCW-system, måste stödja lärandeprocessen för att resultera i ökade
kunskaper (Preece & Schneiderman, 2009).
Genom att bidra med individuella kunskaper utifrån utbildning, erfarenheter och intressen kan
grupper tillsammans skapa nya kunskaper. Användarportaler är ofta skapade av en eller flera
ägare som har skapat ett område för andra att kommunicera genom. Designen måste vara
användbar, bidra med nytta för användaren och framförallt skapa intresse till användaren att
bidra med information som andra kan ta del av. Om ett IT-system inte har möjlighet att låta
användarna att interagera synkront eller asynkront med andra är detta inte en möjlighet.
I lantbruksdomänen kan information om aktiva bidragare användas för att dela kunskaper
lantbrukare emellan och lärande-processer kan öka tillsammans med kompletterande insikter
och erbjuda varandra nya kunskaper. Lundström et al. (kommande) skriver att ökad delning av
individuella kunskaper i en distribuerad social interaktion i ett CSCW-system ökar de generella
kunskaperna, och på så sätt kan uppnå lantbrukarnas mål – ökad skörd genom bättre och
effektivare medel för social kommunikation. Lärandet är en värdefull process för att öka
hållbarheten av naturliga resurser.
Ren et. al (2007) framhäver att utbildade personer inom programmering av användarportaler
inte har använt sig utav adekvat sociokulturell vetenskaplig forskning eller empiriska
undersökningar om den design de har skapat i användarportaler. Behovet av ett socialt lärande
mellan yrkessamma lantbrukare är stort och IT-system som stödjer datorstött kollaborativt
lärande kan delvis kompensera behovet som det geografiska distanserandet har skapat dem
emellan. En hemsida med endast anslags-information är inte ett interaktivt system och
motiverar inte läsare till att bli bidragande till ämnesinnehållet.

5

1.4 Problemprecisering
Vilka kommunikationsfunktioner behöver utvecklas för att ett IT-system ska övergå till ett
CSCW-system så att det kan stimulera social kommunikation och lärande mellan lantbrukare?
Förväntat resultat är att designa en prototyp av ett framtida CSCW-system för lantbrukare som
både fokuserar på användbarhetsaspekter och möjlighet till social interaktion för att stimulera
yrkessamma lantbrukare, från att enbart vara läsare av information till att bli aktiva bidragare
av innehåll i ett CSCW-system. Med ambition att främja ett ökat lärande hos lantbrukarna, som
i förlängningen kan bidra till ökade skördat och ett hållbart lantbruk. Baserat på de möjligheter
och begränsningar som kan inträffa under utvecklingsprocessen för att försöka uppnå det
förväntade resultatet, kommer ett antal lärdomar att formuleras vilka även kan tillämpas i andra
domäner inom och utanför lantbruket.
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1. Teoretisk referensram
I det här kapitlet beskrivs de teoretiska grunderna inom lärande-processen generellt och som
bidrar till ökad förståelse för dess ämnesmässiga innehåll. Den teoretiska referensramen syftar
till att ingående beskriva det identifierade problemområdet för att skapa en vetenskaplig grund
för det fortsatta utvecklingsarbetet. Först beskrivs lärande-processer mer generellt för att övergå
i fördjupning inom lärandeprocesser för områdena datorstött samarbete (CSCW) och datorstött
kollaborativt lärande (CSCL). Detta för att kunna ge en förståelse för hur lantbrukare kan öka
sina kunskaper med informationsteknologiska verktyg, fördjupning av hur lärandeprocesser
fungerar både generellt och inom lantbruk samt vetenskapliga undersökningar om hur passiva
läsare blir aktiva bidragare till innehåll i IT-system. För att kunna studera lärandeprocesser bör
först lärande bestämmas vad det är och i vilka perspektiv som lärandet kan befinna sig i för att
kunna applicera detta inom lantbruk och informationsteknologi.

2.1 Lantbruk som yrkesval och livsstil
Lantbruket är viktigt för samhället av flera skäl. Vår kultur är en integrerad helhet och stora
förändringsvågor inom ett område kan fortplanta sig och påverka även andra områden.
Förändringar i jordbruket, som nödvändig producent av våra livsmedel, påverkar övriga delar
av samhället. Men även förändrade uppgifter i lantbruket kan få stora återverkningar för det
övriga samhället. När traditionella värden på landsbygden försvinner blir det en förlust för vår
kultur (samtidigt som nya värden utvecklar vår gemensamma kultur) (Nordström Källström,
2002).
På samma sätt påverkar förändringar i samhället i stort även lantbruket och de som där är
verksamma (Lundström et al. kommande). I mångt och mycket handlar det om för lantbrukare
att kunna anpassa sig till sådana förändringar. I dagens policydiskussioner om en ny
jordbrukspolitik är den potentiella samhällspåverkan på jordbruket mycket tydlig. Förslag till
förändringar av styrmedel läggs vilka kommer att påverka många svenska bönders strategiska
vägval och vardagsliv. Det råder således ett dynamiskt samspel mellan jordbrukets och
samhällets utveckling.
En uppsjö av författare hävdar att lantbrukandet inte bara är ett yrke utan också är en livsform.
Detta innebär att för de flesta lantbrukare är livet på gården och lantbrukaryrket en integrerad
helhet (Nordström Källström 2002). När man pratar om livsform menar man att man som
lantbrukare lever med sitt lantbruk hela dygnet och att lantbruket påverkar privatlivet mer än
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lönearbete och tvärtom. Det som kallas familjebruk innebär att gården, hushållet och familjen
överlappar varandra. Det egentliga familjebruket definieras som att familjemedlemmarna
huvudsakligen arbetar med det egna jordbruket och får sin huvudsakliga försörjning därifrån.
När familjen arbetar huvudsakligen med det egna jordbruket, men är beroende av inkomster
utifrån kallas det beroende familjebruk. Lantbrukarens livsstil påverkas av generationsväxlingar
och kontinuitet i brukande och livsform. Frågor som rör lantbruket och påverkar livsstilen är;
om någon kommer att ta över gården, om lantbrukaren är den sista i byn, vilka sociala nätverk
som finns att tillgå. Enligt studier om beslutsfattande inom lantbruk av Nordström Källström
(2002) framkom också andra faktorer som påverkar lantbrukarens livsstil och lantbruk. Om en
ensam lantbrukare i sin bygd har ett kontaktnätverk, vilken betydelse för samvara har nya icketraditionella former, interaktion med andra människor, hur ekonomin ser ut och lönsamheten
för lantbruket är exempel på sådana faktorer (Aubert et al. 2012; Norrström Källström 2002). I
studien framkom att centrala aspekter i en lantbrukares livsstil där betydelsen av familjen och
familjejordbrukets minskande, spelar omfattning stor roll och hur ensamhet relaterar till
motivationen. Motiv som är under ständig förändring; attityder, familjesituation och
jordbrukspolitik och påverkar sammantaget livsstilen. Ensambruk är en kategori där en person
står för minst 85 procent av arbetet på gården. Lantbrukare får (oftast) inte arbeta mer än 400
timmar per år utanför gården. Familjebrukskategorierna består till 90 procent av kärnfamiljer
medan ensambruken till 41 procent av ensamhushåll. Storbruk kallas gårdar där
jordbruksföretaget kan försörja fler än familjemedlemmarna.
Lantbrukaren är, trots sin ”frihet”, beroende av väder, marknad och politik (Aubert et al. 2012;
Lundström et al. kommande; Norrström Källström 2002). Detta ger osäkerhet i en verksamhet
som annars kräver lång framförhållning. Enligt studien av Nordström Källström (2002)
upplever lantbrukaren sig ha frihet att bestämma över sig själv och sin verksamhet, men många
hänvisade också till ”den så kallade friheten” och syftar på att lantbrukaren kan styra sitt arbete
under dagen som den vill, men vissa arbetsuppgifter återkommer, speciellt om lantbruket
innebär djurhållning så låses lantbrukaren fast i ett mönster. Frihet och bundenhet är ett
komplementärt begreppspar som kännetecknar lantbrukaryrket och förekom under studien av
Nordström Källström (2002).
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Figur 1. Faktorer som påverkar lantbrukares beslutsfattande (Nordström Källström, 2002).
Om lantbrukaren känner sig mer fri eller mer bunden är också en fråga om inställning, för de
som i övrigt har en pressad situation och kanske inte helt och fullt valt sitt yrke själva, kan det
såklart uppfattas som bundet. Andra som kanske har valt att bli lantbrukare istället för att vara
lönearbetare i en industri kan uppleva lantbrukaryrket som världens friaste arbetsplats, trots
regler, lagar och krav.
I studien av Nordström Källström (2002) framkom i en intervju att friheten är drivkraften.
Lantbrukaren är sin egen och det bästa med gården är att den är just lantbrukarens egen.
Lantbrukaren är fri och får själv bestämma över dagen och behöver inte titta på klockan. Så
länge ekonomin är god så är det jättebra. Lantbrukaren saknar oftast ingenting, även om
avståndet är långt ifrån staden, det går bra att arbeta ensam när vanan finns. Lantbrukarens
identitet brukar kännetecknas av att den består av frihet och naturförvaltning. Dessa
dimensioner är viktiga för meningsfullheten i arbetet. Många av intervjuerna i Nordström
Källströms (2002) studie speglar att lantbrukaren upplever sitt yrke som fritt, men också bundet,
och att många upplever det som att de skapar något tillsammans med naturen.
Lantbruksidentitetens innehåll utmanas av att regler och kontrakt begränsar lantbrukarens frihet,
barn som inte vill ta över hotar gårdens kontinuitet och allmänhetens syn på lantbrukaren som
miljöbov minskar dennes värde som naturförvaltare. Till dessa traditionella dimensioner av
lantbrukar-identiteten finns också entreprenören. Det blir allt viktigare att själv kunna se
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möjligheter och utveckla sitt företag och därmed styra sin egen situation. Identiteten, som är en
viktig drivkraft i lantbruket, förändras ständigt tillsammans med samhällets normer och
lantbrukarens värderingar (Nordström Källström, 2002).
Ett IT-system som motiverar användare till att bli aktiva bidragare av innehållet i ett system
ökar också lärande-processen för användarna (Preece & Schneiderman, 2009). Eftersom
lantbrukare är geografiskt distanserade bör lantbruket ha en skräddarsydd användarportal där
en närmare och snabbare kontakt är möjligt för att öka lärandet lantbrukare emellan.

2.2 Lärande-processer
Den sociokulturella teorin inom forskning har flyttat fokus från ansikte-till-ansikte (eng. faceto- face)-samarbeten till lärande-processen inom olika former av IT-system. Lärande är en
process där individen förändrar sin föreställnings-värld och genom kritisk reflektion kan
individen utveckla en möjlighet att förändra sitt liv utifrån nya perspektiv (Bron & Wilhelmson,
2011).
Individens lärande fortgår och bör fortgå under hela livet påpekar Ellström (1998). Med det
formella lärandet menar man ett planerat, målinriktat lärande som sker inom ramen för särskilda
utbildningsinstitutioner (grundskola, yrkesutbildning, universitet exempelvis). Det informella
lärandet syftar på det lärande som sker i vardagslivet eller i arbetet. Detta informella lärande
kan ske medvetet, vara planerat och utformat som till exempel självstyrt lärande eller genom
olika former av erfarenhetsbaserat lärande, som deltagande i nätverk, “coaching”, konsultation
eller mentorskap (Ellström, 1998) men det sker också spontant i alla livets skeenden; första
fisken. insikten av ett handlande, hur en konflikt löses, eller exempelvis genom att ta del av
sociala medier. Det spontana informella lärandet är det som syftas på vid uttalandet om
informellt lärande.
Ellerström (1998) skriver att de senare årens forskning om lärande i olika kontexter emellertid
har betonat lärandets sociala och kulturella karaktär, det vill säga att lärande i arbetslivet sker
genom individens delaktighet och medverkan i en arbetsgemenskap och inom ramen för en
organiserad verksamhet. Informellt lärande kan också ske omedvetet för individen.
Social interaktion är viktigt för att etablera ett socialt utrymme som gör det möjligt att kunna
skapa sociala relationer, gruppsammanhållning, tillhörighet, trygghet, allt för att kunna etablera
öppen kommunikation, kritiskt tänkande och social förhandling. Utbyte av kunskap i ett
10

samhälle är endast möjligt genom ett givande och socialt förhållande hävdar Kreijns, Kirschner
och Jochems (2002). Genom sociala och mänskliga interaktioner är det möjligt att direkt
konstruera innehåll och ge instruktiv interaktion. Genom kunskapsbyggande erhålls inte enbart
en intern utbildning utan också tillfredställelse hos individen som stärker effektiviteten och
kompetens, som är ett resultat från goda instruktioner och instruktionell design (Kreijns et al.,
2002).
Nackdelen med datorstödd interaktion är att det betydande kropps-språket utesluts (om inte
webkamera-konferenser räknas in). En studie av Schmidt, Montoya-Weiss och Massey (2001)
visade att genom sociala interaktioner togs beslut utifrån tyst kunskap tillsammans med sina
kollegor och kamrater. Det finns en hierarkisk struktur i sociala sammanhang som påverkar
individer till att ta ställning till beslut. Det finns sociala relationer som påverkar beslut jämfört
med online-beslut och liknar samma struktur online, men att det är svårare att studera dessa då
det sker virtuellt. Schmidt et al. (2001) hävdar att det finns även osynliga strukturer i grupper
online. Genom att mäta beteenden i grupper med ansikte-mot-ansikte för att jämföra med
online- grupper så skiljer sig de båda grupperna åt. Schmidt et al. (2002) menar att studien
genererade fler frågor än svar utifrån huruvida kroppsspråket har betydelse för beslut i
gruppsamarbeten, oavsett om det är ansikte-mot-ansikte eller online. De påpekar att det inte
finns en säkerhet i varför team gör bättre beslut än individer och varför virtuella grupper gör
även ännu bättre beslut (Schmidt, Montoya-Weiss & Massey, 2001). Ansikte-mot-ansikteinteraktion skiljer sig socialt inte mycket åt fysiskt och online, kommunikationen ser bara olika
ut (Stahl, 2005).

2.3 Datorstött samarbete
Det existerar stora variationer på vad vi idag kallar datorstött samarbete (eng. Computer
Supported Collaborative Work, CSCW) och dessa varierar i olika former; gruppverktyg (eng.
groupware),

telefonkonferens,

distribuerat

arbete,

datorstödd-mediakommunikation,

gruppbesluts-stöd, grupp-supports-system, kollaborativ datateknik och e-kollaboration för att
nämna några exempel, men det finns minst lika många olika CSCW-system som bygger på detta
(Grudin, 1994; Preece & Schneiderman, 2009; Stahl, 2005). Benyon (2010) uttrycker det kort
och gott med att det är synkrona (realtid) grupparbeten för användare som är geografiskt
distanserade men sammankopplade genom ett nätverk.
CSCW handlar om system med krav på att stödja samarbete, fokus på att förstå och därmed
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bättre stödja samarbete genom så kallad medierad kommunikation: e-post, anslagstavlor,
strukturerade meddelandesystem, textmeddelanden, videokommunikation, virtuella miljöer i ett
och samma system (Groth, Bogdan, Lindqvist, 2007). Från tidigare decennier av Internets
födelse så har användandet exploderat socialt. Det effektiva kollaborativa systemen har
studerats i olika perspektiv. IT-system och uppgiftskontexter har förts samman som utökar
ansikte-mot- ansikte kommunikation till virtuella miljöer (Zigursand & Munkvold, 2003).

Ett föråldrat uttryck av realtid inom den interaktiva kommunikationen är synkront och
asynkront, vilket menas att det inte har någon betydelse om kommunikationen sker på samma
tid, synkront, eller på olika tider, asynkront. Det avgörande för att ett system ska kallas
datorstött samarbete är självklart den delade arbetsplatsen, som både fungerar synkront och
asynkront. Att kunna dela filer med varandra, att föra direkta konversationer eller skicka
meddelanden till varandra internt, så är det just detta, att dela arbetet genom ett datorstött
system, som är begreppet CSCW (Benyon 2010).
Det finns en rymd- och tidsmatris (eng. space-time matrix) inom CSCW (Benyon 2010). Detta
bygger på att den interaktiva kommunikationen mellan användarna i samarbetet sker i real-tid.
Med detta menas exempelvis att e-post inte är kommunikation i real-tid, en interaktiv
kommunikation i ett CSCW-system behöver inte nödvändigtvis besvara någon direkt genom ett
meddelande. Eftersom användarna inte är geografiskt bundna och att tiden för närvarande av
samtliga i gruppen inte har en betydande roll så kallas detta för tids- och rums-matris.

Tabell 1. Tids- och plats-matris efter Penichet et al. (2007, sid. 239).

Benyon (2010) skriver om en utvecklad tids- och plats-matris utifrån matrisen av Penichet et
al. (2007) som illustreras likt figur 2 nedan:
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Figur 2. Tids- och platsmatris av Benyon (2010, sid. 479).
Dessa system innehåller verktyg som kan användas både av en användare eller flera både
synkront och asynkront över nätet. Aubert et al. (2012) skriver att även om innovationer i ITsystem ofta är producerade för multipla användare visar den stora majoriteten av studier att
verktyg för enskilda användare används som personliga arbetsstationer på nätet som inte kräver
betydande förändringar.

Penichet et al. (2007) hävdar att de frågor som kan besvaras för att kunna fastställa vad varje
verktyg inom CSCW-systemet uppnår är:


Kan användarna bli hjälpta av verktyget för att kunna samarbeta för och uppnå ett mål?



Delar användarna information?



Arbetar användarna med det?



Kan det användas som en kommunikations-metod? Är användarna informerade om någonting?



Informerar användarna sig själva med detta verktyg?



Koordinerar verktyget processer med användare?



Används verktyget i realtid? Är det lämpligt att använda verktyget i förväg, innan det delas med
andra?
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Är det möjligt att använda verktyget på samma fysiska plats?



Kan verktyget användas på olika platser?

Dessa ifrågasättande punkterna ovan bör användas i CSCW-design och förbättrar verktygens
funktioner i IT-systemet.
Kommunikationen är avgörande för ett datorstött samarbete. IT-system som Skype och
Facebook är två av dem, där filer kan delas med andra, text-chatt är möjligt och likaså videokonferenser. Chatt-system (småprat i en vanlig funktion på Internet tillåter flera deltagare att ge
textmeddelanden i realtid) gör det möjlighet att delta i diskussioner eller enbart observera
kommunikationer. Textmeddelanden kan också delas mellan få användare, som kan delas in i
ämnen, tid på dygnet eller antal personer som deltar. Det går också att använda sig av enbart
röst- konferens eller så kallade telefonsamtal emellan användare (Benyon, 2010). Digitala
whiteboards, så kallade anslagstavlor där användare kan påminna varandra, förklara för
varandra och så vidare, är väldigt nyttiga och väsentliga applikationer i datorstödda system. Så
länge det går att dela och arbeta i tillsammans hör det till CSCW-området. Genom att visa en
bild av användaren som skrivit något på en digital whiteboard i systemet ökar också känslan av
tillhörighet i gruppen och ökar koordinationen. Grupp-verktyg (eng. groupware-toolkit)
används flitigt i CSCW-system och hjälper användarna att kunna tillverka prototyper
tillsammans i det datorstödda systemet. Kunskaps-applikationer, eller medvetande
applikationer (eng. awarness applications) gör att användarna kan se vad andra individer arbetar
med eller utvecklar i systemet, vilket är en nödvändig detalj i samarbeten, som enligt Preece
och Schneiderman (2009) får användare att känna trygghet och vågar bidra med mer aktivt
deltagande. I CSCW finns många fördelar jämfört med ansikte-mot-ansikte-samarbeten.
Exempelvis är inte kognitiva beteenden hinder för samarbetet, såsom att den som pratar högst
får prata mest, eller att blyga individer inte vågar ta plats. Genom interaktion via datorstött
samarbete kan individen i teamet känna att den får en röst som inte är påverkade av kultur,
omgivning och självförtroende, för att nämna några exempel, och kan genom användarportaler
i lugn och ro ta sig tid att skriva vad de egentligen vill få fram innan de lägger fram sitt inlägg
till de andra i teamet (Dooly, 2003). Interaktion i ett CSCW-system uppmuntrar alla individer
till att delta i konversationer. Genom att ta del av aktiviteterna i det datorstödda samarbetet är
det lättare för utomstående att ta del av, iaktta och utvärdera lärande-processen och kunna
dokumentera, vilket är lättare än att observera på en fysisk träff. Risken att missa något som
sägs är stor ju fler som deltar. Genom loggning i konversationerna är det enkelt att se när, vad
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och vem som hade ett uttalande och resultaten från samarbeten är lättare att kartlägga (Dooly,
2003). Benyon (2010) förklarar några aspekter som borde lyftas fram i datorstödda
kollaborativa arbeten;


Social aktivitet ska ske flytande och nyanserat, vilket gör att konstruktionen av ett IT- system
måste kunna stödja tekniken som behövs utan svårigheter för medlemmarna



Medlemmar i det kollaborativa samarbetet har oftast flera och/eller olika mål. Konflikter som
kan uppstå på grund av dessa olika mål kan vara avgörande och en viktig byggsten i bidragandet
till ett gott resultat för samarbetet



Exceptionella situationer är vanligt i det kollaborativa datorstödda samarbetet



Människor vill veta vilka mer som använder och deltar i IT-systemet. Denna medvetenhet
används sedan som guide till deras eget arbete.



Människor lär sig att samarbeta genom att delta, observera kommunikation och genom
informationsutbyte



Hur samarbetet ser ut är ett resultat av förhandlande inom gruppen



CSCW förlitar sig på den kritiska massan av användare om hur effektivt IT-systemet är



Användare lär sig systemet och kommunikationen, användarnas behov anpassas till systemet



Motiv är särskilt viktigt i detta sammanhang. Människor vill inte samarbeta om de inte gynnas
på något sätt.
Grudin (1994) menar att ifrågasättandet om ett CSCW-system stödjer grupparbete och är
designad för grupper gör det möjligt att ge svar om systemet är optimalt för ändamålet. Grudin
(1994) anses vara en guru inom IT-system som har undersökt och påtalat 8 utmaningar för att
skapa ett datorstött samarbete. Trots att hans arbete publicerades för mer än 20 år sedan är det
fortfarande aktuellt än idag. Dessa borde samspela med de sex stycken faktorer ovan för att
applicera till CSCW-systemet.

Skillnad på arbete och nytta
De som inte ser fördelen med användandet förlorar nyttan.
Den kritiska massan och ”fångarnas dilemma-problem”
Gruppsamarbeten för den kritiska massan kan bli ett hot för användbarheten om inte den
individuella användaren ser en utmaning till det.
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Splittringar i samarbetet och den sociala pressen
Grupptryck gällande kränkningar, hot om politiska åsikter etc. motiverar till andras avhopp.

Undantagshantering
Datorstödda IT-system hanterar inte den stora variationen av undantag och improvisering som
karaktäriserar datorstödda samarbeten.
Diskret tillgänglighet
Många av funktionerna som hjälper användarna används sällan och kräver oftast svårare
verktyg att använda istället.

Svårigheter till att utvärdera
De nästan oöverstigliga hindret att göra meningsfulla, generaliserbara analyser och
utvärderingar av datorstödda arbeten hindrar oss från att lära från verkligheten.
Misslyckande av intuition
Intuitioner inom produktutvecklingens domäner resulterar i dåliga management beslut och
framtida beslut.
Godkännande – processen
CSCW kräver mer försiktiga implementeringar i arbetsmiljön än produktframtagare bemöter.
Datorstött samarbete (CSCW) är också en lärande-process där det finns ett mål som alla arbetar
mot. Lärande individer kan inte passivt ta emot kunskap utan interaktion mellan stakeholders, i
dess kontext, som är själva lärande-processen. I ett kollaborativt lärande i datorstött samarbete
kan kunskap utbytas och skapas genom att resonera, ifrågasätta, diskutera, och förhandlas fram.

2.4 Datorstött kollaborativt lärande
Studier inom datorstött kollaborativt lärande (eng. Computer Supported Collaborative learning)
handlar om hur människor lär sig genom ett datorstött samarbete är ett enkelt begrepp som
innehåller mycket komplexitet. Stahl (2005) menar att det är en trasslig fråga då det handlar om
själva studerandet av hur vuxna lär sig av varandra på distans. CSCL handlar om visionen av
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utvecklingen av nya mjukvaror och applikationer som för samman individer som kan vara
kreativa och intellektuella genom datorernas hjälp. För att förstå detta måste vi forska om
lärande-processer i datorstödda gruppsamarbeten. CSCL inom informationsteknologi, handlar
om individer som arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. Den här typen av lärande har
flera namn och skiljer sig åt i forskning, kooperativt lärande, kollaborativt lärande, kollektivt
lärande, lärande team och teamlärande för att ta några exempel. Men, kollaborativt är mer än
att lära som team, det handlar om hela processen av lärandet (Dooly, 2003). För att skilja
kooperativt och kollaborativt lärande åt hävdar Stahl et al. (2014) att det kan grovt sägas att i
kooperativt lärande så delar användarna på arbetet, de delar upp ett arbete i mindre uppgifter
som sedan delas ut inom gruppen. I kollaborativt lärande så arbetar alla användare tillsammans
mot ett mål. Individer som förhandlar och delar meningar är relevant för problemlösningen och
leder till målet. Kollaboration är en koordinerad, synkron aktivitet som är ett resultat av försök
att konstruera och bevara delade konceptionsproblem.

Figur 3. Dimensionen av lärande i distribuerat lärande i grupp (Kreijins et. al 2002, sid. 1).
Kreijns et. al (2002) hävdar att dessa kunskaps-utbyten mellan användare kan förklaras i figuren
nedan. Sociala- och kunskapsbyggande-prestationer visas som boxar i figuren och processer
som cirklar. Taxonomiska delar som berör den sociala interaktionen och inlärningen i grupp
härleddes från en litteraturstudie som Kreijins et al. (2002) utförde som en stimulering av social
interaktion i kollaborativa lärmiljöer. De åtta faktorerna i figur 3 är;


Lämpligt lärar-beteende



Lämpligt beteende från användare



Typ av uppgifter som inlärning



Användarroller



Uppgiftsresurser: kunskap eller fysiska resurser som möjliggör utförandet av uppgiften
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Definition: att beskriva syftet med samarbetet



Formativ bedömning med återkoppling från kollegor eller från lärare (kan också ses som den
som delar med sig av kunskapen)



Sammanfattande av utvärdering och belöningsstrukturen

Kreijns et. al (2002) skriver att det finns mycket positiv forskning kring undersökningar om
datorstött kollaborativt lärande miljöer i asynkrona distribuerade lärande i grupp. Däremot är
det många sociala interaktiva system som inte uppfyller förväntningarna som användarna har.
Förväntningar som inte kan uppfyllas i systemet eller som systemet inte stödjer; såsom social
konstruktion av kunskap, förvärvandet av kunskap, delade meningar i grupp samt lärandeprocessen. Detta är att likna med det sex stycken tips som ger svar på tillfredsställande av Franz,
Piercy, Donaldson, Westbrook och June (2010) (se avsnitt 2.6). Lika viktigt är naturligtvis att
tillgänglig information faktiskt utnyttjas. Detta kräver i många organisationer en utveckling av
arbetsorganisationen som motiverar medarbetarna att utnyttja tillgänglig information. Detta kan
till exempel ske genom att i högre grad involvera medarbetarna i analys och värdering av
information som en del i arbetet med uppföljning och utveckling (Ellström, 1998). Rafeli och
Ariel (2008) listar egenskaper som bör finns i ett datorstött kollaborativt samarbete för att kunna
utveckla lärandet i IT-systemet.
1. Professionella användare versus nybörjare
2. Konstruktiva, konfronterande deltagare
3. Fortgående/löpande deltagande versus engångs-deltagande
4. Anonyma versus identifierbara användare
5. Innehålls-bidrag, gruppens deltagande och tyst deltagande (läsare)

Om en person söker lärande, är det en helt annan betydelse. I kooperativt lärande, menar Stahl
(2005) sker lärandet av individerna som sedan bidrar med sitt resultat av sitt lärande som sedan
presenteras som gruppkunskap bland individerna. Däremot så presterar ingen individ i gruppen
som enskild med egna uppgifter utan allt görs tillsammans som en enhetlig grupp. Tidigare har
det individuella mentala tillståndet forskats i studier med resultat från instruktioner, lärande,
menings-skapande och distribuerad kognition. Det nya perspektivet som är uppbyggt kring
CSCL handlar om att fokusera på en gruppnivå istället för en individ-nivå inom lärandeprocesser, meningsskapande och distribuerad kognition, hur det tar plats samt hur
kunskapsbyggandet fungerar på gruppnivån (Stahl, 2005). Med andra ord, även om människan
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tänker och lär sig på ett individuellt sätt, går det idag att studera lärande-processen på ett
kollaborativt sätt och hur det fungerar. Även om kognitionen på grupp-nivå kan studeras både
metodologiskt och ontologiskt, så är det viktigt att studera fallstudier än att befästa att
gruppmentalitet (eng. group-mind) existerar förbi den kortvariga grupp-diskussionen själv
(Stahl 2005). Stahl (2005) menar att menings-skapande kan behandlas som en social aktivitet
som är kopplat till kollaborativt samarbete, genom en användarportal (eng. Community) snarare
än ett par individer som råkade sammanstråla på samma plats vid samma tid, med andra ord hur
människor lär sig av varandra genom IT-system. Däremot poängterar Stahl (2005) hur viktigt
det är att ha varsamt övervägande för uppsättningen av den sociala gruppen i forskningssyfte,
den kollaborativa aktiviteten och den tekniska supporten. Stahl (2003) menar att forskare inom
CSCL-system kan göra lärandet synligt genom att implementera värdefulla och uttrycksfulla
kunskaper som det kollaborativa samarbetet resulterar i. Det stora resultatet som kunskapen ska
generera är att andra tar del av lärande-processen i det datorstödda samarbetet, utomstående,
såsom undersökare samt exempelvis forskare och studenter. Tekniken, som är artefakten i detta
sammanhang av CSCL, är inte en miljö för att supporta kollaborativt lärande i en slags tv-kanal
att observera, utan en komplex designad artefakt. Användarna måste kunna tolka
användbarheten av kunskapen för att inse hur den ska användas och på rätt sätt (Stahl, 2003).
Vatrapu, Suthers och Medina (2001) menar att för att förstå detta måste vi studera hur lärandeprocesser sker i datorstödda gruppsamarbeten. Eftersom CSCL-system är socio-tekniska system
inom lärande-perspektiv designers inom IT ta vara på;
a) användbarhet, inkluderat tillfredsställelse i det subjektiva användargränssnittet
b) support för sociala interaktionsprocesser
c) lärbarhet och bedömning av lärande med respekt för det teoretiska och det pedagogiska
perspektivet ur användarperspektivet.
Eftersom området CSCL fortsätter att växa både intellektuellt och institutionellt, skulle en sådan
utvärdering enligt ovan bidra till att informera politiska beslut och praxis stadgar (Vatrapu,
Suthers & Medina, 2001).
Stahl (2005) beskriver att med kooperativt lärande menas att någon har ett övergripande ansvar
för lärandet medan kollaborativt lärande handlar om att teamet själva bygger kunskap
tillsammans. Lärande-processen i dess kontext måste förstås som att en lärande individ
aktiverar redan existerande kognitiva strukturer eller konstruerar nya kognitiva strukturer
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som resulterar i ny kunskap. Lärande individer kan inte passivt ta emot kunskap utan
interaktion mellan stakeholders, i dess kontext, som är lärande-processen. I ett kollaborativt
lärande i datorstött samarbete kan kunskap utbytas och skapas genom att resonera, ifrågasätta,
diskutera, och förhandlas fram.

2.5 Skillnader och likheter mellan CSCW och CSCL
Dr. Paul Resta från universitetet i Texas menar att den största skillnaden mellan CSCW och
CSCL är kontexten och ändamålet. Individer kan läsa kurser, lära sig från instruktörer,
administrativ personal, experter och gruppmedlemmar. Individen erhåller inte enbart kunskap
om ämnet utan också genom att interagera med andra.
Inom CSCL är lärandet väsentligt för att tillsammans uppnå nya kunskaper. Men, inom CSCW
så skapas också ny kunskap i samarbete med andra. Här ska ändå poängteras att det är en
skillnad, men att det är en fin gräns i vad som är vad då skillnaden vävs in i varandra. Vi måste
skilja på formell och informellt lärande. Inom CSCW så är det mesta informellt lärande.
Formellt lärande ges via CSCL där det finns en medveten tanke att både formellt och informellt
lärande, tar plats i denna kontext. Kreijns et al. (2002) menar att det finns två huvudsakliga
fallgropar hos dessa system (CSCW och CSCL) ur ett önskvärt användarperspektiv. Den första
är fallgropen är saknaden av den social-psykologiska dimensionen av sociala interaktioner och
ta det för givet att det kommer att fungera inom CSCW/CSCL-systemets kontext och även
sociala interaktioner utanför systemens kontexter. Miljön inom CSCL-systemet är baserat på en
teoretisk struktur som föreslår en inbäddad funktion som ska underlätta och tillhandahållas för
nya medlemmar och för att bevara sociala interaktioner. Slutligen presenterar Kreijns et al.
(2002) en GAW (group-awarness-widget), en funktion som gör det möjligt för användarna att
bli mer medvetna om användarna både inom och utanför systemets kontexter vilket är värdefullt
för att öka den aktiva medverkan. Den andra fallgropen är att den social-psykologiska
dimensionen av sociala interaktioner glöms bort om inte en aktiv konversation upprätthålls. Om
inte känslan av delaktighet förstärks känner sig användaren ensam vilket gör att aktivitet
minskas och så även lärande-processen. Den nuvarande lösningen är att en ledande person
måste lära ut hur systemet fungerar för att komma igång med interaktionerna. För att
kompensera för denna avsaknad och dessutom bli mer kostnadseffektiva föreslås ett intelligent
CSCL-system. För att öka både datorstött samarbete och lärande-processen i IT-systemen samt
undgå den identifierade fallgropen har vetenskaplig forskning tagit fram ett par punkter som
beskrivs i kapitel 2.6.
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2.6 Att kunna påverka socialt deltagande och engagemang via IT-system
På nätet blir användare först läsare, för att sedan utvecklas till aktiva bidragare av innehållet
(när användarna känner grupptillhörighet), därefter en moderator-roll och slutligen troligtvis
inta en ledarroll, antingen i samma grupp eller en helt ny (Preece & Schneiderman, 2009) som
beskrivs i figur 4.

Figur 4. Användar-roller i IT-system (Preece & Schneiderman, 2009).

De användar-roller som har visat sig vara rådande inom socialt deltagande i olika former av ITsystem kan grovt kallas som läsare (eng. readers), bidragare (eng. contributing), moderatorer
(eng. collaborater) och ledare, enligt Preece och Schneiderman (2009). Moderatorer fungerar
som spindeln i nätverket, som uppmuntrar gruppen och fungerar som administratörer i ITsystemet. De menar att det finns ingen roll som är kvarvarande i sin grundform utan skiftar
oftast mellan användare i det sociala IT-systemet. Gränsen kan vara hår-fin mellan vad som är
vad i själva kommunikationen.
Thorburn, Jakku, Webster och Everingham (2011) skriver att forskningsområdet inom lantbruk
riktar sig mer och mer på lärande-processer inom grupper istället för som tidigare på
individuella lärande-processer. Målet är att öka eller bevara matproduktionen då globala
förändringar såsom ökande energi kostnader, klimatförändringar, folkmängden och
miljömedvetenheten ökar i världen bland annat. Genom att lantbrukare har personlig kunskap
och erfarenhet kan informationsteknik föra samman distanserade lantbrukare och dela med sig
av kunskaper och öka sina egna kunskaper för att kunna bevara, förändra eller öka sin egen
matproduktion. För att få lantbrukare att vilja delta och dela sin kunskap genom verktyg som
informationstekniska och datorstödda system så måste det datorstödda systemet vara effektivt,
tilltalande, tillfredsställande och inspirerande (Thorburn et al. 2011).
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Arbetsuppgifternas karaktär är avgörande för möjligheterna till lärande, menar Ellström (1998).
Att skapa verksamheter där människor får möjligheter att lära i det dagliga arbetet är
utgångspunkten, som också ska höja kompetensen hos medarbetarna. Ellström (1998) menar
att det är avgörande hur arbetsuppgifterna är utformade för lyckas med detta, särskilt graden av
komplexitet och i vilken utsträckning medarbetaren har kontroll över sitt arbete, över att
utforma mål, lösa uppgifter och värderar resultaten. För att skapa goda förutsättningar för ett
kvalificerat lärande bör man eftersträva högsta möjliga kontroll över arbetsuppgifterna för
individen och dessutom lagom komplexa uppgifter. Den kanske viktigaste egenskapen hos
arbetsuppgiften är att kraven på medarbetarens förmåga är tillräckligt höga. Uppgiften måste
innebära något av en utmaning för individen och inspirerande till att lösa (Ellström, 1998). Ren
et al. (2007) menar att användarportaler online är beroende på delaktighet och frivillig
delaktighet av användarna. Användarportalens design; sid-navigation, struktur, funktioner och
policys är kritiskt. Designen är avgörande för hur användarna ska kunna interagera med
varandra, delta i aktiviteter och hur informationen kan delas mellan användare. Om inte
designen och det ovan kriterierna fungerar lätt för användarna och är lockande att använda så
kommer systemet att dö ut (Ren et al, 2007).
Som Franz et al. (2010) förklarar så vill jämlika lantbrukare gärna lära ut till varandra, oavsett
erfarenhet inom branschen. Fler och fler forskningsstudier inom lantbruk och IT-system utförs
och fler datorstödda system testas för att vara så effektiva som möjligt för lantbrukare. Stora
applikationer som skapas inom datorstödda system måste med försiktighet ta hänsyn till den
stora variationen av användare, uppgifter och objekt menar Penichet, Paterno, Gallud och
Lozanso (2007). Designers måste bli försedda med teknik och verktyg för att samla relevant
information som behövs för att kunna utveckla IT-systemen. Franz et al. (2010) presenterar
resultat fån en studie där lantbrukare (olika sorters lantbruk inkluderades i studien såsom ris,
tobak och mejerier) fick berätta om på vilket sätt det helst ville lära sig eller bygga nya
kunskaper på. De hävdar att 86 av 94 lantbrukare svarade att de inte ville lära sig via Internet
eller genom kollaborativa IT-system utan föredrar ansikte-mot- ansikte som de var vana vid.
Franz et al. (2010) menar att de flesta av oss vill lära nya saker på det vis vi tidigare främst har
lärt oss. För att ändra detta synsätt att lära sig nya saker på, från ansikte-mot-ansikte till att lära
sig genom kollaborativa IT-system hos lantbrukare, analyserades och diskuterades det fram sex
stycken råd för att öka intresset till informations-teknik och datorstött samarbete.
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Erbjud relevant och lokalt lärande
Lärprocessen måste vara relevant för lantbrukaren och dennes kontext. Här måste också
lantbrukarens erfarenhet från lantbruket, utbildningserfarenhet och deras geografiska läge tas
hänsyn till. Det måste också skräddarsys till dess personliga kontext.
Koppla samman lantbrukare och experter
Informationsdesigners och rådgivare måste mötas där behoven är brett utspritt för producerare
av traditionellt lantbruk och alternativa lantbruk (såsom deltidslantbrukare) samt dem som hyr
in personal för att arbeta inom sitt lantbruk. Därför måste rådgivare skapa nätverk som
underlättar kommunikationen mellan lantbrukare

Erbjud bakgrundsinformation om lantbruk till rådgivare inom interaktionsdesign.
Rådgivare måste känna till och vara kopplade till lantbrukare och andra användbara resurser.
De måste också ha tillgång till innehållet och information om lantbruket för att bilda djup
förståelse och kunna skänka trygghet i att de vet vad lantbrukarna pratar om.
Lantbrukarnas värderingar ska äras
Rådgivare måste vara villiga att arbeta med lantbrukare som har en hel del värderingar och
erfarenhet från lantbruksmetoder.

Förståelse, omtanke och respekt till lantbrukare, deras mål och deras livsstil.
Lantbrukare uppskattar rådgivare som tar sig tid att visa att de bryr sig om individen, deras
professionalitet, deras drömmar, och vem den är. De måste förstå deras arbetssätt, moral och
värderingar och deras affärsverksamhet och vara redo att lära sig från lantbrukarna

Lantbrukare njuter av att lära varandra
Jämlika lantbrukare lär sig av varandra och lär ut till varandra, oavsett erfarenhet inom
branschen. Rådgivare borde ta vara på detta intresse om att få tillgång till deras metoder och
erfarenhet.
För att utveckla datorstödda kollaborativa IT-system inom lantbruksdomänen är dessa punkter
väl användbara. Ellström (1998) menar att en uppgift med alltför låg grad av komplexitet känns
enformig. Man upplever sig ha få möjligheter till lärande och att man har en försämrad
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intellektuell förmåga. En alltför hög grad av komplexitet kan å andra sidan leda till försämrad
prestation och stress. Särskilt om den höga komplexiteten går hand i hand med att inte själv
kunna påverka tolkningen av uppgiften eller själva utförandet (Ellström, 1998). Med andra ord,
det måste finnas en balans i hur uppgifter kan lösas kollaborativt.
Preece och Schneiderman (2009) presenterar tre viktiga informationsteman kring användbarhet
och social kommunikation bland användare i sitt ramverk för att motivera socialt deltaganden
via IT-system. Följande tre tabeller presenterar nyckelprinciper utifrån aspekterna användbarhet
och socialt kommunikation (eng. sociability). Dessa tre tabeller nedan representerar dessa
nyckelprinciper utifrån olika perspektiv, användbarhet och social kommunikation, som kan
influera läsande (tabell 2), aktivt bidragande (tabell 3) samt samverkan (tabell 4).

Tabell 2. Användbarhets- och sociala faktorer för kommunikation som kan påverka läsandet.
(Preece & Schneiderman, 2009, sid. 18).

Tabell 2 visar ingående vilka faktorer som är viktiga för att en användare ska bli en aktiv
deltagare på en portal eller i ett IT-system. Attraktiva CSCW-system med intressant innehåll
väcker nyfikenhet hos användare som får dem att vara läsande av informationen. Genom att
status av andra medlemmar visas och uppdateras kontinuerligt visar användaren att CSCWsystemet är aktivt och ger en känsla av tillhörighet. Genom universell användbarhet i ett
gränssnitt som är anpassat för målgruppen och ger stöd får användaren att stanna kvar och
fortsätta utforska CSCW-systemet. Även om direkt kommunikation inte sker mellan
användarna kan en kommentar på ett inlägg bidra till alla användare (Preece & Schneiderman,
2009). I tabell 3 presenteras användbara tips från studier om CSCW för att motivera användare
till att bidra med innehåll i systemet och på så sätt öka lärande-processen emellan användarna.
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Tabell 3. Användbarhets- och sociala faktorer för kommunikation som kan påverka till att
bidra av innehåll (Preece & Schneiderman, 2009, sid. 21).

Bidragare inom CSCW kan ofta skifta från att vara passiva till att vara aktiva användare,
bidragare eller läsare (Preece och Schneiderman (2009). En del grupper kräver strikt demokrati
av varandra medan andra intar en ledar-roll och kräver hierarki inom gruppen. Synliga bidrag
till innehåll kan uppmuntra andra användare att delta aktivt. Genom att CSCW-systemet visar
att det är möjligt att delta i konversationer med andra uppmuntrar användaren att göra inlägg
och också få en möjlighet att skapa sitt anseende inom gruppen. Trygghet är viktigt för
användarna och både bidragande och moderatorer ska ha möjlighet att upprätthålla lämpligt
innehåll. Funktioner i systemet gör att bidragande av innehåll kan rapportera olämpligt innehåll
till moderatorer och ledare.
Tabell 4. Användbarhets- och sociala faktorer för kommunikation som kan påverka att bidra
till samarbete (Preece & Schneiderman, 2009, sid. 23).

En tillfredsställande kommunikation motiverar läsare till att bli bidragande till innehållet och
utvecklas till att bli ett kollaborativt samarbete. Lundström et al. (kommande) hävdar att sociala
medel, istället för ekonomiska, kan öka det sociala samspelet i form av tjänster och gentjänster,
att ge av sin tid och erfarenhet till en annan användare, organisera sociala evenemang för att
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gemenskapen ska frodas. Däremot de som tar och inte ger, som utnyttjar andras tjänster, kan
komma att kväva det sociala samspelet. Genom att göra dessa tjänster synliga i det kollaborativa
samarbetet kan det leda till positiva förändringar inom det kollaborativa samarbetet (Lundström
et al., kommande). Genom att känna en tillhörighet i gruppen och finna sin roll som antingen
bidragande eller moderator skapar också en status utanför CSCW-systemet och upprätthåller
känslan av deltagandet. Systemet ska uppmuntra olika roller och sporrar användare till att
fortsätta vara bidragande. Det är viktigt att moderatorer har en tydlig användning i IT-systemet
och vid kommentarer bör dessa vara upplysta mer än övrigas kommentarer. Det förväntas att
moderatorerna är kultiverade, engagerade och inger pondus som inte missbrukas. Att belöna
andra användares ansträngningar är viktigt för ett gott samarbete (Preece & Schneiderman,
2009). Då bidragande användare har en formell ledare som uppmuntrar, strukturerar och
berömmer användare så känner användarna en större grupptillhörighet vilket bidrar till
innehållet. Gruppen skapar tillsammans samarbete och arbetar mot samma mål som är poängen
med CSCW-system. När systemet tillhandahåller funktioner som främjar samarbetet i ett CSWsystem bidrar användarna med innehåll vilket främjar lärande-processen.

26

3. Metod
I detta kapitel presenteras och motiveras varje steg i arbetsprocessen för att besvara den
identifierade problemställningen – Vilka kommunikationsfunktioner behöver realiseras för att
ett IT-system ska övergå till ett CSCW-system – för att stimulera social kommunikation och
lärande emellan lantbrukare så att de kan utvecklas till aktiva bidragare? Eftersom lantbrukare
är geografiskt distanserade och har en unik livsstil så finns inte alltid fysiska kollegor i det
dagliga arbetet att prata med, resonera, diskutera och ifrågasätta arbetet med varandra (som är
själva lärande-processen) behöver ett kompletterande kommunikationsmedel existera mellan
lantbrukarna. Eftersom Projekt 5T (presenteras i del 4.1), är ett unikt fall där lantbrukare arbetar
mot samma mål – ökade skördar, så studeras 5T-projektet som en fallstudie för detta arbete.
Projektet använder i dagsläget ett IT-system som är tänkt att fungera som ett
kommunikationsmedel för lantbrukare. IT-systemet, hemsidan för 5T-projektet, behöver
inledningsvis utvärderas och analyseras för att se om hemsidan stödjer och har implementerat
de nödvändiga funktionerna som krävs för att lantbrukare ska kunna vara bidragande till
innehållet (se Preece & Schneiderman (2009).

För att kunna bidra med kunskap behöver den kunna delas mellan lantbrukare genom effektiva
funktioner som verktyg för kommunikation i en användarportal. Planerad arbetsprocess för att
undersöka och utvärdera befintlig kommunikation och mellan lantbrukare och insamling av
olika former av kvalitativ och kvantitativ data som underlag för att ta fram ett designförslag
illustreras i figur 4.

Benyon (2010) hävdar att ett stödjande användargränssnitt medför stor hjälp för den
kommunikativa kontakten. Som nämnt tidigare så hävdar Grudin (1994) att ifrågasättandet om
ett CSCW-system stödjer samarbete och är designad för grupper gör det möjligt att ge svar om
systemet är optimalt för ändamålet. Om fallet inte är så, måste en utvärdering analyseras var
kommunikationen brister för att kunna designa en lösning i form av förslag till användardesign
så att lantbrukarna kan bidra med information i ett CSCW-system och tillsammans öka
lärandeprocessen.
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Steg 3
Designförslag

Figur 4. Planerad arbetsprocess.

Steg 1 - heuristisk utvärdering - syftar till att kunna utvärdera nuvarande användbarhetsstatus
för 5T-projektets hemsida. Heuristisk utvärdering kommer att användas som hjälpmedel för att
utvärdera lantbrukarnas nuvarande kommunikationsmöjligheter. Heuristisk utvärdering är en
central metod för expertutvärdering (se avsnitt 4.1). Förväntat resultat av den heuristiska
utvärderingen är att kunna kartlägga hemsidans svagheter och brister gällande användbarhet
och kommunikations-möjligheter mellan lantbrukare för att kunna fungera som beslutsunderlag
till design och utvecklingen av en prototyp på ett CSCW-system för lantbrukare, i det här arbetet
kallat användarportal.

Semitstrukturerad intervju - syftar till att komplettera den heuristiska utvärderingen, en
ostrukturerad intervju av projektledaren för 5T - Robert Olsson (se avsnitt 4.2 planeras).
Intervjuer och fokusgrupper är enligt Wilson (2010) mycket användbart för att få en subjektiv
reaktion och åsikter om användargruppen. Intervjun med projektledaren motiveras med behovet
för att få en bättre förståelse och inblick i hur kommunikationen sker internt mellan lantbrukare
som helhet i dagsläget och identifiera vilka funktioner som verktyg som lantbrukare har
tillgängligt för socialt lärande och kommunikation.
Enkätundersökning - syftar till att kartlägga deltagarnas (projektledare och lantbrukare)
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subjektiva åsikter om deras kunskaper och användning av IT-system. Ett speciellt utvecklat
CSCW-system för lantbrukarna i dess kontext ska verka stimulerande till att bidra med innehåll
av lantbrukarna själva och kunna stödja både noviser och experter med hänsyn till användarnas
bakgrund och kunskaper inom IT. Om ett IT-system inte kan tillfredsställa användarnas
förväntningar och kunskaper, såsom i låg grad av IT-kunskaper hos användarna i ett avancerat
IT-system, kan inte IT-systemet användas som motiverande för att lantbrukarna själva ska bidra
till innehållet i det framtida CSCW-system.
Steg 1 samlar in olika former av data som ligger till grund för en analys av dagsläget inför
designen av en Lowfi-prototyp, av det framtida CSCW-system (se figur i kap. 3 och avsnitt 4.6).
Genom de erhållna resultaten från analysen av den insamlade datan finns det visst underlag för
att kunna designa en prototyp som kan stimulera lantbrukare till att bli bidragare av innehåll i
ett CSCW-system, en bild av lantbrukarnas kontext och kommunikationsbehov. Som nämnt
tidigare, men värt att upprepa; så menar är det viktigt att designers förstår lantbrukskontexten
och lantbruksanvändarna som CSCW-systemet ska användas till samt deras syften och mål
(Aubert et al., 2012).
Steg 2 är själva meta-analysen av den insamlade datan samt det erhållna delresultat. Genom att
gå tillbaka och reflektera över den teoretiska referensramen kan det erhållna delresultatet
komplettera andra källors insikter och kunskaper om hur ett CSCW-system bör designas
(Dawson, 2009) för att fungera som en social kommunikationskanal där det är möjligt att dela
kunskaper och skapa nya lärdomar lantbrukare emellan. Langemar (2008) menar att resultatet
kan växa fram och kallas teoretisk (eller strategisk) sampling. Datainsamling sker tills mättnad
(saturation) är uppnådd.
Steg 3 – En LowFi-prototyp i form av en konceptuell design ska skapas och senare
vidareutvecklas till HiFi-prototyp (skillnaderna presenteras i olika delavsnitt var för sig, se
delavsnitten 4.5 och 4.6). Denna process behöver troligtvis anpassas efter rådande
omständigheter då arbetet bedrivits på distans, lantbrukarna bor i Skåne och Danmark vilket
gör att en iterativ process mellan designer och användare inte kan bli optimal i jämförelse mot
att vara på plats och utveckla designförslaget tillsammans med användarna. Att involvera
användarna tidigt i processen för att kunna utveckla LowFi till HiFi genom feedback från
användarna kan spara både tid och ekonomiska medel samt förbättra kontakten mellan
användare och designer. Genom möjligheten att göra en design-presentation över Internet, där
användarna får klicka sig fram och ställa frågor genom ett samtida telefonintervju fungerar
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troligtvis bra i detta sammanhang. Rogers, Sharp och Preece (2011) anser att det är en effektiv
metod där geografiska avstånd är hinder från ett ansikte-mot-ansikte-intervju. Feedbacken ska
ge svar på om användarna anser att funktionerna i den kommande prototypen kan tillföra att
kommunikation kan ske effektivt internt i projekt 5T och mellan lantbrukarna.

Vid intervjuer och enkätundersökningar för detta arbete har deltagare blivit informerade om vad
studien och deltagandet innebär enligt Langemars (2008) beskrivning av forskningsetiska
principer. Vid enkätundersökningen har hänsyn till konfidentiellt ansvar tagits kring vilka svar
som deltagarna stod för. Frivilligt deltagande har bedrivits och vid intervjuer har påtalats att
svaren publiceras för detta arbete. Namngivning av projektledaren Robert Olsson och
kommunikationsansvarig Frida Thorstensson har godkänt namngivning i resultat för intervju.

3.1 Insamling av data
Detta delkapitel representerar det första steget i arbetsprocessen som representerar underlag av
insamlingsdata så att ett designförslag anpassat efter användarnas behov kan börja skapas.

3 . 1 . 1 Heuristisk utvärdering
Detta avsnitt kommer att motivera och redogöra för de heuristiker som användes i den
heuristiska utvärderingen. Fokus för denna utvärdering är att identifiera nyckelprinciperna i
användbarhets- och sociala faktorer av kommunikationsmöjligheter för lantbrukarna.
Proceduren med att utvärdera det nuvarande systemet (5T-projektets hemsida) tydliggör för
designteamet av de möjligheter och begränsningar som finns tillgängligt för användarna och
skapar därmed generella idéer om en framtida design (Cooper, Reimann & Cronin, 2007). Den
mest använda och omnämnda expertutvärderingen i litteraturen är den heuristiska utvärderingen
som innehåller 10 generella principer för interaktionsdesign. Med heuristik menas att det är
breda tumregler som används för att hitta lösningar på ett problem. Som tidigare nämnt har
Grudin (1994) beskrivit att ifrågasättandet om ett CSCW-system stödjer grupparbete och är
designad för grupper gör det möjligt att ge svar om systemet är optimalt för ändamålet. Det
finns inga bevis eller garantier för att det fungerar men det förbättrar chanserna att hitta den
önskade lösningen. Metoden måste testas noga då den kan fungera olika bra för olika mätningar,
det vill säga kan skilja sig från fall till fall med olika lösningar som utgår från den heuristiska
utvärderingen. Utifrån dessa principer gör utvärderare, helst en expert inom användbarhet, en
granskning av ett gränssnitt. Dessa regler ska ses som riktlinjer och genom att lägga till flera
olika former av utvärderingar kompletteras granskningen (Nielsen, 1994). Ett förbättrat IT30

system, som ökar lärande-processen, är ett steg mot lantbrukarnas övergripande mål – ökade
skördar. CSCW-systemet måste vara attraktivt och lockande att använda. Design gällande;
navigering, struktur, funktioner och policys är kritiskt och avgörande för hur användarna ska
kunna interagera med varandra, delta i och planera aktiviteter, och hur informationen kan delas
mellan användare. Om inte designen och det ovan kriterierna fungerar på ett effektivt sätt för
användarna och inte är lockande att använda så kommer systemet att dö ut, påpekar Ren et al.
(2007). Den heuristiska utvärderingen ska ta reda på om IT-systemet uppnår förväntningarna
skrivna av Nielsen (1995) som ger svar på följande 10 heuristiker:

1. ge återkoppling
2. använda ett språk användaren förstår
3. ha tydligt markerade utgångar
4. vara konsekvent
5. förebygga fel
6. minimera användarens minnesbörda
7. använda genvägar
8. skapa enkel och naturlig dialog
9. använda tydligt formulerade felmeddelanden
10. tillhandahålla hjälp och dokumentation
3.1.2 Semistrukturerad intervju
I detta avsnitt beskrivs och motiveras valet av semistrukturerade intervju. Intervjun var
nödvändig för att få djupare insikt i hur lantbrukare arbetar och få en bättre insikt i deras kontext
och behov och troligen ge mer information om hur kommunikationen sker i nuläget. En intervju
med frågor som inviterar till öppna svar menas att frågorna inte ger möjlighet till den intervjuade
att endast svara ja eller nej (Langemar, 2008). Telefonintervju är att föredra och ett bra alternativ
när geografiska avståndet begränsar möjligheten till att intervjua (Rogers, Scharp & Preece,
2011). Det öppnar upp till att vara ett samtal där frågor ställs utifrån kontexten, även om
förberedande frågor finns, utifrån vad som svaras och följdfrågor kan skapas, vilket ger en större
inblick i sammanhanget. Förberedande frågor skapas för att vara stöd i den semistrukturerade
intervjun. Intervjun var planerad att antecknas för att sedan analyseras. Dessa frågor fungerade
som underlag för att få bättre insikt i och en djupare förståelse för lantbrukarna. De förberedande
frågorna är:
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1. Hur är relationen mellan lantbrukare och de aktörer som nämns på projektets hemsida; NBR,
Nordic Sugar, och Betodlaren?
2. Finns något samarbete enbart mellan danska lantbrukare för sig och svenska lantbrukarna för
sig idag? Eller är det ni projektledare på respektive sida som samlar in information och
förmedlar på hemsidan?
3. Om de inte har samarbete, tror du att de skulle kunna dra nytta av samarbete och kommunikation
mellan de svenska och danska lantbrukarna för att utbyta kunskaper och för att se skillnader av
geografiska resultat och lärandet mellan lantbrukarna?
4. Deltar lantbrukare i fysiska möten eller samlas information från lantbrukarna av NBR/Nordic
Sugar som sedan vidarebefordrar på sådana möten?
5. På hemsidan finns det uppmuntring från NBR att höra av sig till Frida Thorstensson som sedan
skriver inläggen. Stämmer det och vad har Frida för roll i projektet?
6. Sker samarbetet mellan alla involverade deltagare, eller svenskar med svenskar och danskar
med danskar?
7. Tror du att det skulle det vara intressant för NBR, Nordic Sugar och andra intressenter att få ta
del av lantbrukarnas kommunikation?

3.1.3 Enkätundersökning
I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av enkätundersökning. Resultatet kommer att
bidra som underlag för att resultera i bättre förståelse lantbruket för att utveckla en prototyp till
färdig produkt. Dessutom måste designförslaget passa användargruppen och deras befintliga
kunskaper av IT-system. Nackdelar med enkätundersökningar är att det kan bli ett stort bortfall
av svar. Enligt Wilson (2010) anses svarsfrekvensen ligga på ca 10 procent, men Rogers,
Preece och Sharp (2011) menar att om att det finns indikationer med att deltagandet blir högt
kan denna metod vara att föredra. Med hänsyn till att 5T-projektet (se avsnitt 4.6) är
deltagardrivet och antagandet att därmed borde intresset vara stort att vilja deltaga, och för
arbetets tidsram, anses en online-enkät vara ett enkelt sätt att samla in svar snabbt från alla
deltagare i fallstudien (lantbrukare och projektledare). Ett webbformulär online underlättar för
snabb process av genomförandet och insamling av data. Frågorna utformas så att deltagarna kan
använda sig av ”buttons” så att de klickar i vilket svar som passar dem bäst. Med hänsyn till att
det är enkelt att välja mittemellan när deltagare skulle rangordna sina svar väljer jag att bara
göra 4 alternativ, såsom; Anser du dig vara en van datoranvändare? Svar: Inte alls, Helt okej,
Duktig, Expert. Enligt Roger, Scharp och Preece (2011) så kan frågorna vara svåra att formulera
eftersom det inte ger något utrymme för att förklara vad som menas, vilket går att göra i en
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intervju. Det är viktigt att ställa frågor som är direkt relevanta för design enligt Wilson (2010).
Frågorna i enkätundersökningen är relevanta för att kunna designa ett CSCW-system som ska
passa målgruppen och en undersökning om deras bakgrund inom att använda dator, mobil och
Internet anses nödvändigt. Det finns en risk för bias, att deltagarna blir påverkade av
framställaren på så vis att deltagaren får tid på sig under enkätundersökningen att fundera på
vad deltagarna upplever att de ska svara och hur svaren ska användas (Cooper, Reimann &
Cronin, 2007; Wilson, 2010).
Projektledarna är intressanta att undersöka som användargrupp eftersom de sammanför
lantbrukarna, planerar aktiviteter, motiverar och analyserar lantbrukarnas resultat samt fungerar
som rådgivare i projektet. Projektledarna har funktionen som förmedlare av information och
rådgivare för lantbrukarna men skulle kunna i ett framtida CSCW-system fungera som
moderatorer eller ledare. Deras kunskaper och bakgrund av IT-system är därför också
intressanta att undersöka då det samspelar med lantbrukarna.
Eftersom Nordic Sugar inte har någon direkt kommunikation med lantbrukarna gällande
projektet, så ligger fokus på projektledarna, som är anställda av och representerar NBR i
kommunikationen med lantbrukarna. Preece och Schneiderman (2009) påpekar hur viktigt det
är att uppmuntra varandras status i IT-systemet. Projektledarna, de framtida moderatorerna i den
tänkta användarportalen, borde fungera som spindeln i nätet för användarportalens forum, som
engagerar, motiverar och inspirerar lantbrukarna (och andra läsare/intresserade av projektet) till
att bli aktiva bidragare av innehållet. Med andra ord, inte bara lantbrukare inom projektet ska
kunna använda användarportalen, utan om så önskas även övriga involverade i projektet samt
lantbrukare som inte ingår i fallstudien, för att kunna diskutera, planera och lägga in information
i användarportalen så att lärandeprocessen kan hållas aktiva mellan alla lantbrukare. Att fokus
ligger på lantbrukarna och projektledarna i enkätundersökningen är de som ansvarar för att det
är huvudkommunikationen i projektet. Rogers, Preece och Sharp (2011) påpekar att det är
viktigt att fundera om flera visioner behövs för olika typer av deltagande. I detta arbete har en
svensk och en dansk enkät utformats för att passa användargruppen.

Projektledarna måste ha en inblick i den enskilda lantbrukarens planering som gäller skörden.
Planerade träffar mellan lantbrukare och projektledare måste kunna planeras effektivt genom
ett planeringsverktyg i form av ett delbart schema för att undvika krock i varandras planering.
För att skapa djupare förståelse till hur kommunikationen ska utvecklas mellan lantbrukare och
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rådgivare där projektledarna har stor roll tillsammans med lantbrukarna som samlar in
resultaten, analyserar och återkommer till lantbrukarna inom projektet bör även projektledarnas
internetkunskap och erfarenhet av IT-system undersökas. Eftersom lantbrukarna tillsammans
ska ha en gemensam kommunikation, har ett gemensamt projekt och en framtida användarportal
måste också de danska deltagarnas erfarenhet och bakgrund undersökas och utvärderas. Om de
danska lantbrukarna och projektledarna skulle ha separata användarportaler inom projektet
skulle hela poängen med effektiv och intern kommunikation inom projektet gällande alla
deltagarna vara bortkastat. Däremot har designförslaget gällande språkfunktioner avgränsat då
detta inte är syftet att undersöka för detta arbete.

Det är viktigt att få kännedom om användargruppens (lantbrukarna och projektledarna)
erfarenhet av internetanvändning och användarportaler för att utveckla en prototyp av CSCWsystemet anpassat till användarna. Det måste gå att skapa en profil av den framtida användaren
och deras mål med användarportalen (Wilson, 2010). Eftersom även andra lantbrukare är
intresserade av projektet kommer dessa till en början att vara läsare i IT-systemet. Men det ska
finnas utrymme för att dessa ska kunna skapa profiler i användarsystemet för att kunna ge
inspiration, dela med sig, lära ut och lära sig själva genom kommunikation med projektets
deltagare och utvecklas till bidragande av innehåll. Som nämnt tidigare så hävdar Preece och
Schneiderman (2009) att ett IT-system som motiverar användare till att bli aktiva bidragare av
innehållet i ett system gör det möjligt för att öka lärande-processen mellan användarna.
Länken för den svenska enkätundersökningen är;
https://docs.google.com/forms/d/1liU6uedULorXGz5I9l0FJzq6f2dLavnT9W2hT2fMW8/vie
wform (se bilaga 1) Länk till den danska enkätundersökningen (se bilaga 2);
https://docs.google.com/forms/d/1qlJOuznX5Jgbea3KaKgYChqim0oBIwvITUOlnw3OjM/vi
ewform
Frågor berör användarnas befintliga användning av Internet, särskilt om erfarenhet av
användarportaler för att ett designförslag ska kunna planeras och skapas. Som nämnt tidigare,
påpekar Aubert et al. (2012) att det är viktigt att designers förstår lantbrukskontexten och
lantbruksanvändarna som IT-systemet ska användas för samt deras syfte och mål.
Forskningsetiska principer har vidtagits vid enkätundersökningen och insamlandet av svar.
Deltagare har blivit informerade om att deltagandet är frivilligt och att svaren hanteras anonymt
och endast för denna undersökning relaterat till detta arbete.
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3.2 Low Fidelity prototyp
I detta avsnitt presenteras LowFi-prototyp, en skiss på framtida användarportal för lantbrukare
och intressenter. Utifrån en syntes och reflektion över insamlad data från heuristisk utvärdering
av hemsidan för 5T-projektet, intervjuer och enkätundersökningen finns det ett basunderlag för
att skapa en konceptuell idé om hur den framtida användarportalen kan se ut för projektet. En
Lowfi-prototyp är enkel att göra, billig och framför allt snabb att tillverka (Benyon, 2010;
Preece, Scharp & Rogers, 2012; Wilson, 2010). Det är en bra metod för att snabbt visualisera
sina designförslag. Det finns inga begränsningar för vilket material en low- fi prototyp går att
tillverka i; såsom papper, kartong och kan till och med vara i lera, bara fantasin sätter gränserna.
Papper är värdefullt då det är enkelt att lägga till idéer att testa genom att lägga till post-it lappar,
om användarnas synpunkter. Preece, Sharp och Rogers (2012) menar att en användare inte vet
vad de vill ha, men de vet vad de inte vill ha när de ser det och just därför är det enkelt att börja
processen med designförslag genom low-fi prototyper av papper. Dessa används för att få en
känsla av hur slutresultatet kan vara, men ändras genom in iterativ process där både designers
och användarna kan komma med synpunkter, korrigeringar och förändringar. Dessa low-fi
prototyper kan användas som grund för att utveckla ett designförslag till att skapa mer
utvecklade hi-fi prototyper. Benyon (2010) påpekat att det är viktigt att inte lägga ner för mycket
ekonomiska medel på denna prototyp då hela poängen med den faller.

3.3 High Fidelity prototyp
Enligt Rogers, Preece och Sharp (2011) är en Hifi-prototyp dyrare än en mockup men för detta
arbete är den dyrare i den mån av tid den kommer att ta för att dresigna. Det är inte lika lätt att
justera en Hifi-prototyp såsom det är med en Lowfi-prototyp, men är fortfarande möjlig att
justera. En HiFi-prototyp skiljer sig just från LowFi-prototyp då den är utvecklad till att vara
digitalt interaktiv. Benyon (2010) förklarar att den är lik utforska och känna–metoden (eng.
look and feel) och är en detaljerad och uppdaterad version i form av detaljer (innehåll, det
visuella, funktioner och media). Den är ofta i ett kritiskt skede då användaren (eller kunden)
bör godkänna innan sista implementering som slutprodukt (Benyon, 2010). En HiFi-prototyp
är lättare att sälja in idén hos användarna enligt Rogers, Preece och Sharp (2011). Den mest
använda tekniken när det gäller design av hemsidor är att använda sig av så kallade
”skärmdumpar” där användaren kan trycka på illustrerade knappar och testaren visar då nästa
skärmdump för att användaren ska få en känsla av att navigera runt i prototypen. Detta kräver
att användare och designare är på samma plats för att guida användaren genom prototypen.
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4. Genomförande, analys och resultat
Genomförande, analysen av insamlade datan samt de olika resultaten presenteras i detta kapitel.
Analysen har skett genom att tolka, jämföra och se skillnader och likheter med stöd från den
teoretiska referensramen. Dessa delresultat presenteras i avsnitt var för sig. Den planerade
arbetsprocessen (se kapitel 3) behövde anpassas under arbetets gång med hänsyn till designförslaget då inte lantbrukare hade möjlighet att ställa upp på att delta i den planerade
presentationen av prototypen. Den faktiska genomförande processen kan illustreras enlig figur
5 nedan;

Steg 2

• Heuristisk
undersökning
• Intervju
• Enkätundersökning

Analys och Resultat

• Analys av insamlad
data blir underlag
för LowFi

• LowFi utvecklas till
• Wireframes
• HiFi presenteras för
NBR

Steg 1

Steg 3

Datainsamling

Designförslag

Figur 5. Genomförd arbetsprocess.

4.1 Genomförande, analys och resultat av den modifierade heuristiska utvärderingen
Utvärderingen av hemsidan utfördes med hjälp av heuristisk utvärdering men insikt i att
hemsidan inte är interaktiv, såsom ett CSCW-system, så fungerar inte den heuristiska
utvärderingen ensam i sig för att utvärdera kommunikationen mellan lantbrukarna.
Genomförandet har utgått från den heuristiska utvärderingen av hemsidan och kombinerats
med Preece och Schneidermans (2009) faktorer som påverkar användbarhet och social
kommunikation. Fokus har legat på hur läsandet kan påverkas till att bli bidragande i systemet
utifrån tabell 4 (som visat tidigare);
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Nedan presenteras det viktigaste aspekterna och resultaten av utvärderingen med hjälp av
heuristikerna och Preece och Schneidermans (2009) faktorer. Alla heuristiker har utvärderats av
hemsidan men endast de resultat som är viktiga för användbarheten och den sociala
kommunikationen har tagits med i arbetet.

Synlighet av systemets status (1).
Systemet bör alltid hålla användarna informerade om vad som händer, genom lämplig
återkoppling inom rimlig tid.
Preece och Schneiderman (2009) påtalar hur viktigt det är att identifiera andra medlemmar och
deras status. Med status menas i det här sammanhanget om andra användare är inloggade i
systemet samtidigt och även titeln i form av roll i projektet. Preece och Schneiderman (2009)
menar att respekt för individers status inom gruppen främjar den sociala kommunikationen.
Status kan också vara menat som titel/roll eller funktion av användningen; som mentor,
nybörjare, forskare eller annan titel i ett projekt på en webbsida, så skapas också respekt till
varandra och en känsla av tillhörighet genom delaktighet av informationen som finns. Det måste
också gå att känna igen expertisens kunnande för att jämföra med novisen, läroprocessen är inte
enkelriktad (Preece och Scnheiderman, 2009). Som nämnt i avsnitt 2.2 (lärandeprocesser) så är
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social interaktion viktigt för att kunna etablera ett socialt utrymme som gör det möjligt att kunna
skapa sociala relationer, gruppsammanhållning, tillhörighet, trygghet, allt för att kunna etablera
öppen kommunikation, kritiskt tänkande och social förhandling.

Figur 6. Översikt av projekt 5Ts startsida, saknas möjlighet att kommunicera direkt genom
hemsidan.
Utbyte av kunskap i ett samhälle är endast möjligt genom ett givande och socialt förhållande
hävdar Kreijns, Kirschner och Jochems (2002). En webbsida utan kommunikativa funktioner
är endast en läsande anslagstavla som går att scrolla. För att en flytande kommunikation ska
kunna ske, oavsett om den är i synkron eller asynkron form, måste användare kunna bedöma
varandras status och vilka de andra användarna är. Det saknas verktyg idag för att lantbrukare
ska kunna samarbeta effektivt, kommunicera inom gruppen, dela projektschema, visa och dela
uppgifter, dela produktionsarbete, anhålla om assistans, verktyg som enligt Preece och
Schneiderman (2009) är några av de viktiga funktionerna i ett CSCW-system för att
lärandeprocesser ska kunna ske. Dessa verktyg, funktioner, kan påverka användarna att skapa
eget material när det finns tillgängliga i ett CSCW-system och när användaren ser att andra
bidragit med bilder, frågor eller anteckningar så påverkas andra att också använda funktionerna.
Detta gör att verktygen, funktionerna i sig, motiverar användare till att skapa eget innehåll i ett
CSCW-system. Denna kommunikation sker idag externt, vilket inte ska behövas. Om en
funktion som sådan hade funnits på hemsidan hade användare lätt kunna hålla kontakten med
varandra, diskutera nya inlägg, skapa nya kunskaper och öka lärandeprocessen. Startsidan för
hemsidan idag indikerar att det finns en dansk version och en svensk, men ingenting indikerar
på att den danska versionen och deras användare får samma information som den svenska (se
figur 5). För att kunna kommunicera med varandra och skapa lär-processer och kommunicera
effektivt måste IT-system stödja kollaborativt samarbete och lärande.
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Match mellan systemet och den verkliga världen (2).
Systemet bör tala användarnas språk, med ord, fraser och koncept bekanta för användaren,
snarare än systemorienterade termer. Följ verkliga konventioner, vilket gör att informationen
visas i en naturlig och logisk ordning.
I figur 7 visas en svart ikon som ser ut att vara exempelvis en möjlighet till att användaren kan
kommentera inlägget då det ser ut som en penna i färgen vit. Vid klick känns det inte logiskt
eftersom meddelandet bara dyker upp i en ny ruta. Ibland syns ikonen ”läs mer” som utökar
informationen eller leder till ett PDF-dokument. Detta är förvirrande för användaren som känner
sig vilsen och inte har kontroll när den använder hemsidans funktioner. Benyon (2010) förklarar
hur viktigt det är användaren känner ett tydligt mönster för huvudsakliga återkommande
interaktioner. Ikonen kan förslagsvis vara en nål som visar att det är ett inlägg på den virtuella
anslagstavlan då den förknippas så i verkligheten.

Figur 7. Ikon som visas i de flesta inlägg på hemsidan.
Användar-kontroll och frihet (3).
Användare väljer ofta systemfunktioner av misstag och behöver en tydligt markerad
"nödutgång" för att lämna det oönskade tillståndet utan att behöva gå igenom en utökad dialog.
De ska stödja funktionen ”ångra”.

Figur 8. Användarens möjlighet att använda ”exit”.
På hela hemsidan saknas det en tydlig navigation, och brödsmulor (som visar användarens väg
genom hemsidan för att inte behöva minnas vart den klickat sig fram (Benyon, 2010)). Detta
gör också att användaren måste komma ihåg var den har klickat, men måste också i många fall
använda sig av internet-fönstrets tillbaka-knapp. Enligt Benyon (2010) måste navigations39

systemet hjälpa användarna att veta hur den har klickat sig fram genom brödsmulor och tala om
var den kan klicka sig fram för att få reda på den information den söker (eng. wayfinding).
Benyon (2010) förklarar att användaren måste kunna orientera sig så att den känner kontroll
över vad som sker.
Erkännande snarare än igenkännande (6).
Minimera användarens minnesbelastning genom att göra objekt, handlingar och alternativ
synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en del av dialogen till en
annan. Instruktioner för användning av systemet ska vara synliga eller lätt åtkomliga när så är
lämpligt.

Figur 9. Minnet ska inte belastas.
Användarens minnesbelastning ska minimeras för att inte behöva komma ihåg information från
en dialog till en annan (Benyon, 2010; Molich, 2002; Nielsen, 1994). Likaså om användaren
önskar kontakta någon som skrivit ett inlägg eller annan viktig information för att kommentera,
bidra med uppdaterad information exempelvis, så måste användaren minnas vem som skrivit
vad och på vilken sida i hemsidan och sedan leta upp hur denna person kan nås vilket är en
onödigt lång väg för användaren att använda. I flera sammanhang uppmuntras läsare kontakta
kommunikationsansvarig för att dela med sig av information. Korttids-minnet är begränsat hos
människan (Benyon, 2010; Cooper, Reinmann & Cronin, 2007; Preece, Rogers & Sharp, 2011;)
och att externa resurser behövs skapar en onödig process för användaren. Ett CSCW-system
med implementerade sociala verktyg och funktioner kan stödja och förenkla den
kommunikativa processen. Dessutom är det viktigt i ett samarbete att även andra användare får
ta del av informationen, vilket blir en ännu längre kommunikationsväg information ska samlas
in externt för att sedan sammanställa och publicera.
Estetisk och minimalistisk design (8).
Dialoger bör inte innehålla information som är irrelevant eller sällan behövs. Varje extra enhet
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av information i en dialog konkurrerar med relevanta enheter av information och minskar deras
relativa synlighet.

Figur 10. PDF-dokument gällande frågor och reflektioner från en av NBRs projektledare,
Robert Olsson, samt åsikter som framkommit genom extern kontakt.
Det finns flera PDF-dokument i olika inlägg som går att vidarekopplas från hemsidan (se figur
9a och 9b), men som inte går att interagera med. Det är ett elektroniskt brev, eller en blogg att
läsa och får användaren att förbli läsare då det inte finns någon möjlighet att interagera på
hemsidan. Detta kan ses som en enhet av information som får användaren att frångå hemsidan
för att sedan fortsätta läsa på externa PDF-dokument. Avancerat gränssnitt för att kunna stödja
stora delningar och frekventa bidrag måste ingå för användbarhet (Preece & Schneiderman,
2009). Detta dokument skulle kunna vara synligt i ett nytt fönster på hemsidan där möjlighet
att kommentera finns. Preece och Schneiderman (2009) visade i sin forskning hur viktigt det är
att med synlighet av bedömningar och kommentarer av användarportalens medlemmar. Utan en
känsla av delaktighet i kommunikationen kan inte användarna förväntas bli bidragande, utan
förbli läsare.

Hjälp användarna att känna igen, diagnostisera och återhämta sig från fel (9).
Felmeddelanden bör uttryckas i klartext (inga koder), utan indikera problemet och konstruktivt
föreslå en lösning.

Via olika länkar är hemsidan kopplad till olika externa PDF-filer, som påpekat tidigare. Vid
flera inlägg leder en funktions-knapp (exempelvis odlarmöte, se figur 6 och 10) ingenstans, utan
blir bara en uppdatering av samma sida. Detta skapar en frustration från användaren då
konsekvensen av klickandet på ikonen inte ger något tillbaka. Det finns inte något som tyder på
att det skulle ha uppstått något fel på hemsidan vilket gör att funktionen är död, länken leder
ingenstans.
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Figur 11. Döda länkar.
Enligt Sundström (2005) är brustna länkar något som sker på webben, det är inte säkert att sidor
som fanns en gång finns kvar när användaren ska klicka på länken. Med hjälp av Preece och
Schneidermans (2009) faktorer som kan påverka användbarhet och social kommunikation
hjälpa hemsidan att hållas vid liv av användarna.

4.1.1 Sammanfattning av den heuristiska utvärderingen
Hemsidan har inget stöd för vare sig CSCW eller CSCL då kommunikationen sker utanför
ramen av hemsidan, antingen genom fysiska träffar, e-post eller telefonsamtal (se figur 5).
Enligt Preece och Schneiderman (2009) kan individuella enskilda bidrag innebära stora fördelar
för alla deltagare, även om det inte finns någon direkt kommunikation mellan individer. Genom
en egen användarprofil kan användaren skräddarsy sin möjlighet till att interagera och
kommunicera med andra användare. Kommentarer på individuella bidrag påverkar andra att
också bidra med inlägg. När inlägg är synliga för andra användare och där dessutom avsändaren
är synlig har visat sig påverka att andra bidrar (Preece & Schneiderman, 2009). Om inte ett ITsystem med krav på att stödja samarbete, fokus på att förstå och därmed kunna stödja samarbete
genom

så

kallad

medierad

kommunikation:

e-post,

anslagstavlor,

strukturerade

meddelandesystem, textmeddelanden, videokommunikation, virtuella miljöer i ett och samma
system så är det inget CSCW-system (Groth, Bogdan & Lindqvist, 2007).

Många av de faktorer som motiverar läsare är också viktiga för de som är bidragare när
förtroendet ökas. Exempelvis en känsla av tillhörighet, en välkomnande miljö, säkerhet, support
för nya användare, kontaktpersoner för att kunna fråga. Ytterligare faktorer som bidragande
söker är effekten av allt från små till stora bidrag, igenkännanden, beröm med mera (Preece och
Schneiderman, 2009). Med hjälp av denna utvärdering har det största identifierade problemet
varit att hemsidan är ineffektiv med hänsyn till kommunikation mellan lantbrukare via ITsystemet då det inte är ett interaktivt CSCW-system. Användbarhetsproblem såsom att inte vara
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konsekvent av innehåll i förhållande till verkligheten, inget gränssnitt för att kunna stödja
delningar, frekventa bidrag eller för att stödja både noviser och experter gör att ett kollaborativt
samarbete via datorstött IT-system inte är möjligt (Preece & Schneiderman, 2009).
Det finns ingen funktion på hemsidan som får lantbrukare till att kunna bidra till innehåll direkt
på hemsidan då den fungerar i dagsläget som en envägs-kommunikation och sker möjligen
externt eller genom NBR. Lantbrukarna förblir läsare i IT-systemet. Genom den heuristiska
utvärderingen, tillsammans med Preece och Schneidermans (2009) ramverk för användbarhet
och social kommunikation som guide till ett fungerande CSCW-system, framkom att
kommunikationen mellan lantbrukare och lantbrukare inte existerar.
Det verkar som att projektledarna fungerar som mellanhänder av information mellan
lantbrukare och hemsidan och därför kompletterar den följande intervjun med att reda ut
kommunikationsvägar mellan lantbrukare. Intervjun var planerad för att få en inblick i hur 5Tprojektet arbetar och kommunicerar internt inom projektet men var också nödvändig för att
förstå hur kommunikationen sker mellan lantbrukarna.

4.2 Genomförande, analys och semistrukturerad intervju
Intervjun skedde på telefon och varade cirka en timme och det som är relevant för arbetet
antecknades. En sammanställning av den analyserade datan presenterades sedan för Robert
Olsson som har godkänt materialet. Wilson (2010) menar att det är särskilt passande med
intervju vid utveckling av interna eller externa applikationer, där information om relationer och
en förståelse för arbetsflöde kan avslöjas i en organisation.
I intervju med Robert Olsson, projektledare på NBR för svenska lantbrukare inom projektet,
framkom hur kommunikationen inom projektet sker internt idag (se figur 11).

Både

projektledarna och lantbrukarna önskar att kommunikationen kunde gå snabbare och vara mer
effektiv, men har idag inte några egna idéer om hur detta ska ske.

Varje gård har en utsedd kontaktperson, kommunikationen mellan lantbrukare och
kontaktperson skulle kunna vara mycket bättre, enligt Robert Olsson som tror att synsättet på
att vara kontaktperson inte tas på allvar i den mån som projektledarna önskar. Det är
kontaktpersonens ansvar och intresse att ge information till lantbrukaren för att också kunna få
information från lantbrukaren. Kontaktpersonen arbetar med annat vid sidan om vilket gör att
kontakten brister.
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Figur 12. Kommunikations-systemet idag, enligt Robert Olsson, projektledare för 5T Sverige.
I figur 11 visas gröna rutor, Betodlaren och hemsidan, som fungerar som publik kanal för alla
lantbrukare och läsare, som är intresserade av att ta del av resultat och information från de
representerade gårdarna för Danmark och Sverige. NBR vill att projektet ska vara inspirerande
och motiverande för andra sockerbetsodlare så att skörden ökar. Genom tidningen Betodlaren,
som alla sockerbetsodlare får (ca 1400 st.) i Sverige och Danmark där det alltid finns en eller
några artiklar om 5T men till största delen handlar inte tidningen om vårt projekt. Lantbrukare
uppmuntras att ta del av den informationen som de svenska och de danska lantbrukarna
förmedlar och ska fungera som inspiration och motivering för andra lantbrukare till bättre skörd.
Lantbrukarna är egna företagare som säljer sina sockerbetor till Nordic Sugar. NBR samlar in
resultat, jämför och analyserar och vidarebefordrar både till lantbrukare och Nordic Sugar (som
har kontor både i Danmark, Finland och Litauen). Informationen sammanställs och
vidarebefordras till projektledare, svensk information för sig och dansk för sig som sedan i sin
tur förmedlar till NBR. Frida Thorstensson, kommunikationsansvarig, arbetar på Nordic Sugar
som skriver det flesta inläggen på projektets hemsida. Frida Thorstensson uppmuntrar alla
läsare på hemsidan att komma med förslag till innehåll som kan gynna lantbrukarna. Robert
Olsson tycker att det idag är så enkelt att skicka ett mms med bild och bildtext som enkelt kan
skickas direkt till Frida Thorstensson för att publicera. All publicering måste gå mellan
projektledarna, NBR, Nordic Sugar och Frida Thorstensson. Det är i stort sett projektledarna
som avgör vilken information som ska visas på hemsidan, men Frida har fria händer att justera
text och upplägg bara budskapet är densamma.
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I april 2015 träffades de svenska deltagarna för att besöka några av sina 5T-gårdar. De
uppskattades mycket av lantbrukarna och fler initiativ till träffar önskas. Projektledarna har
planerat att de svenska lantbrukarna ska hälsa på gårdarna i Danmark i sommar. Projektledare
Robert Olsson förklarar i intervju att han önskar att kommunikationen kunde vara bättre även
här, när träffar ska ske och framförallt hur de ska ske då det är tidsödande och svårt att få ihop
planeringen.

4.3 Genomförande, analys och resultat av enkätundersökning
Detta avsnitt ska beskriva genomförandet och analysen av datan från enkätundersökningen. För
att planera och designa ett designförslag till användargruppen måste en undersökning om deras
befintliga kunskaper om IT-system och internet utföras så att systemet kan uppfylla deras
förväntningar och motsvara deras kunskaper. Preece och Schneiderman påtalar hur viktigt det
är att använda en universell användbarhet för att stödja både noviser och experter.
De hittills funna resultaten används som grund för att ställa frågor till användargruppen,
lantbrukarna, och komplettera utvärderingen för att kunna designa en prototyp. Valet av metod
kallas dimensionellt urval (eng. dimensionell samples) där frågorna riktas till den grupp som
anses studeras. Efter att enkätfrågorna skapats, en för de svenska och en för de danska
lantbrukarna så skickades först e-post till projektledarna för att få godkännande om att utföra
en enkätundersökning, Wilson (2010) påpekar att det är passande att be om lov till
organisationen innan en enkät skickas ut. Efter godkännande skickades e-post till alla
lantbrukare. Wilson (2010) hävdar att personlig e-post medför att deltagarna anser att det inte
är ett mass-mail och inger förtroende. En länk till enkäten inkluderades i eposten och
information gavs om att forskningsetiska principer – såsom att svaren kommer att hanteras
anonymt, är frivilligt och kommer enbart att presenteras för mitt arbete (se Langemar, 2008)

Kontaktpersonerna till varje lantbrukare är en onödig funktion och behövs inte i ett framtida
CSCW-system då det inte bidrar till innehållet. Tidigare fungerade dessa kontaktpersoner som
förmedlare av information och är då inte intressanta att undersöka. Enkätundersökningen
riktades till projektledare (svensk och dansk) samt de 10 lantbrukarna inom projektet. Kontroll
av svarsfrekvens går inte att bestämma i förväg då det är upp till respondenten att vilja delta
och svara. Enligt Wilson (2010) anses svarsfrekvensen ligga på ca 10 procent,
svarsfrekvensen var i detta fall 9 av 12 deltagare som svarade, med tanke på att bortfall är vanligt
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så är det en god svarsfrekvens. Metodval för analys av enkätresultat kan liknas med competitive
analysis techniques där det inte är nödvändigt att jämföra en design med andras utan även för
utveckling av tidigare design, även när den inte är ens egen (Wilson, 2010).

Enkätresultatet (bilaga 1) visar skillnader och likheter mellan deltagarna. Majoriteten av
deltagare verkar inte använda internet i stor utsträckning. Detta kan ha att göra med att
snittåldern på deltagande lantbrukare i projektet ligger mellan 50-60 år och har inte samma vana
av datoranvändning som de yngre generationerna. Eftersom datoranvändning inte verkar ha hög
prioritet hos lantbrukare verkar det också vara osäkra på vad en användarportal är. Vid frågan
om det vet vad en användarportal är svarar 3 svenskar nej, men på frågan om det äger konto via
sociala medier svarar 3 svenskar att det vet vad det är men att det inte äger ett konto. Endast två
av sju totalt har svarat att de äger ett konto på något av det föreslagna alternativen. Om inte
användarna är vana att använda sociala medier, som är ett CSCW-system, då flera användare
samarbetar över internet oavsett om det är mot samma mål eller inte, så kanske det heller inte
ser nyttan med vad ett datorstött kollaborativt samarbete kan medföra genom att dela inlägg,
bidrag, foton, filmklipp, skicka personliga meddelanden etc.
Både de svenska och de danska deltagarna uppger att de inte kommunicerar med varandra
särskilt ofta och detta kan bero på den bristande möjligheten att faktiskt kunna kommunicera
på ett effektivt sätt. Av dem som svarade verkar mobiltelefon och att ringa varandra vara den
kommunikationsmöjligheten som används. När det gäller det engelska språket så skiljde sig
deltagarna mycket erfarenhetsmässigt. Detta kan säkert ha med utbildningen att göra och när
deltagarna gick i grundskolan samt skillnader mellan den svenska och danska
skolundervisningen (som ligger utanför ramarna för detta arbete)
Vid frågan om deltagarna kommer att uppskatta och använda hemsidan för att kommunicera
med varandra svarar de inte övertygande om det kan tänka sig att använda funktionen, men
nyfikenheten verkar finns där. Som nämnt tidigare, så menar Franz et al. (2010) att majoriteten
av lantbrukare i deras studie föredrar att lära sig ansikte-mot-ansikte, som de var vana vid, vilket
bekräftar här att det är tydligt att lantbrukare är skeptiska mot att lära sig via Internet.
Eftersom deltagarna svarar att de faktiskt använder hemsidan minst en gång i månaden så är de
ändå läsare på hemsidan. Om hemsidan är övertygande för lantbrukarna, i form av tillgängliga
funktioner att använda och kunna skapa eget innehåll, genom att kommentera på andras bidrag,
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så är bidragen i sig synliga och därmed motiverande nog för att andra ska börja kommentera
och bidra med ny information så att lärande-processer kan skapas.
När intresset var lågt från deltagare så var denna metod inte att föredra hos denna målgrupp.
Däremot så tolkar jag data av de svar som samlats in för att internetanvändning är lågt hos
lantbrukare i projekt 5T. Om vanan inte finns så är det inte så enkelt att börja använda ett CSCWsystem om användarna inte har erfarenhet av sociala webbtjänster, såsom Facebook,
exempelvis. Designern måste i detta fall övertyga användarna om fördelarna med att använda
ett CSCW- system och introducera en så enkel användarportal som möjligt för att läsande
användare ska kunna utvecklas till att bli bidragande av innehåll.

4.4 Användaranalys och behov
Projektet mellan NBR och lantbrukarna ska gynna alla lantbrukare och ska inspirera och
motivera till ökad kunskap mellan lantbrukare. Hemsidan brister i interaktiv kommunikation då
den endast fungerar som en envägskommunikation, även om extern kontakt behövs för att
kunna samla in och publicera information på hemsidan. Vägen från budskap till publicering på
hemsidan är lång och tidskrävande som det fungerar idag. För att få läsande lantbrukare till att
bli aktivt bidragande av innehåll måste funktioner finnas på en hemsida för att detta ska vara
möjligt. Som figur 11 är kommunikationen onödigt lång och hemsidan borde vara den
huvudsakliga informations- och kommunikationskanalen. Figur 7 visar hur den önskvärda
kommunikationen borde vara. Fokus för detta arbete är lantbrukarnas kommunikation med
andra deltagande lantbrukare. Däremot, för att kunna öka lantbrukarnas mål och lärandeprocess
mellan lantbrukare så fungerar även projektledarna som rådgivare och spindeln i nätet, som
också påverkar kommunikationen och i förlängningen också lantbrukarna. Eftersom
kommunikationen inte är interaktiv så kan inte information diskuteras, resoneras, ifrågasättas
eller förhandlas fram tillsammans och utifrån det skapa ny information. Med hänsyn till att
lantbrukare inte har någon möjlighet idag att själva publicera innehåll, bristen på kontakt med
kontaktperson och att lantbrukarna själva önskar mer kontakt mellan lantbrukarna behövs en
undersökning göras om lantbrukarnas erfarenhet av moderna sociala teknologier för att kunna
skapa ett designförslag på ett IT-system som kan utvecklas till ett CSCW-system där
lantbrukarna kan skapa innehållet. Som figur 13 visar borde hemsidan vara den huvudsakliga
kommunikations-kanalen, den onödigt långa vidarebefordringen av information är inte
nödvändig, kontaktpersonerna behövs inte i ett framtida CSCW-system och direkt
kommunikation från den ena partnern till den andra blir möjlig. Dessutom kan läsare ta till sig
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hur kommunikationen sker ur ett perspektiv utifrån. Ett samarbete mellan flera parter som ska
öka lärande-processerna behöver ett funktionsmässigt IT- system som tillåter samarbete.
Tidigare stod NBR för all huvudsaklig kontakt (se figur 12), medan fokus i figur 13 ligger på
hemsidan.

Figur 13. Förslag till CSCW-system och effektiv kommunikation.
Om hemsidan blir den centrala kommunikationsvägen, ett CSCW-system för projektet, kan alla
parter kommunicera med varandra i en effektiv, snabb och kunskapsdelande process och
lantbrukarna kan själva bli bidragande direkt via hemsidan. NBR borde istället vara moderatorer
för lantbrukare i ett CSCW-system och kan informera deltagare och samla in resultat som de
kan analysera. NBR har i det nya kommunikationsflödet möjlighet att planera tillsammans med
lantbrukare utan att prata enskilt utan som helhet, i grupp. Det kollaborativa lärandet och
samarbetet ökar den sociala kommunikationen mellan lantbrukare, både deltagande i projektet,
men också de som ska bli inspirerade och motiverade att öka sina skördar. Lantbrukare som
inte tillhör projektet kan genom det nya kommunikationsflödet på hemsidan ingå i en process
som kan bidra med unika kunskaper som inte ingår bland deltagande lantbrukare inom projektet.
De utomstående lantbrukarna kan bidra till att ge respons till de deltagande lantbrukarna, stötta
och hjälpa till i lärande-processen på planerade och genomförda aktiviteter.

IT-systemet måste vara anpassat till användargruppen, lantbrukarna, för att de ska kunna bli
aktiva och bidragande av innehåll på hemsidan. IT-systemet måste innehålla funktioner som
gör att användarna kan kommunicera direkt från lantbrukare till lantbrukare. Dessa funktioner
minimerar tiden mellan sänt budskap och mottaget budskap mellan lantbrukare och motivera
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till att bli bidragande av information, kan effektivt underlätta och troligen öka lärande-processer
mellan lantbrukare. De saknade funktionerna kan möjliggöra att lantbrukarna kan bli aktiva
bidragare istället för endast läsare på hemsidan.

4.5 Konceptuell design av Low fidelity-prototypen
I figur 14 syns en första handritad skiss, för att få ner idéer om hur en första sida kan se ut i
arbetsprocessen med att ta fram designförslag. Eftersom Stahl (2005) menar att meningsskapande kan behandlas som en social aktivitet som är kopplat till kollaborativt samarbete
behöver en hemsida förvandlas en användarportal. Med inspiration från den teoretiska
referensramen (Aubert et al., 2012; Franz et al., 2010; Grudin, 1984; Preece & Schneiderman;
2009; Rafaeli & Ariel, 2008) skapades en skiss på ett designförslag.

Figur 14. Förslag på low-fidelity prototyp på användarportal för 5T.
Med Preece och Schneidermans (2009) vision om en atmosfär av empati och trygghet som
uppmuntrar känslan av grupptillhörighet och motiverar till att arbeta inom gruppen och
producerar något större (se tabell 4) utvecklades design-förslaget till att vara personlig och
attraktiv att använda. Genom att göra ett IT-system mer personlighet så ökar
deltillhörighetskänslan och bidrar till att läsare bli bidragare till innehåll. Genom synliga bidrag
från kända avsändare till innehåll kan uppmuntra andra användare att delta aktivt (Preece &
Schneiderman, 2009). Fokus ligger på att synliggöra de kända deltagarna för att både användare
och läsare ska känna grupptillhörighet. Efter att ha klickat på LOGIN som ska finnas på
projektets webbplats i huvudnavigeringen syns första sidan och brödsmulorna syns överst för
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en enkel översikt över hur användaren navigerat sig fram. Den handritade skissen utformades
med fokus på kommunikation mellan lantbrukarna där alla lantbrukare har egna
användarprofiler för snabb igenkänning av deltagare i projektet. På så vis ska användarens första
intryck vara att sidan är personlig och ska ge en känsla av tillhörighet baserat på igenkännande
av kända personer inom projektet och genom att profilbilder visas av dem som gör inlägg
(bidrag av innehåll). Under profilbilderna visas alltid en titel som användaren har i projektet,
det vill säga förslagsvis lantbrukare och projektledare. Titeln ska få användarna att känna
kontroll genom att vara säkra på vem som är vem och minimera överflödig tid till att söka
identifiering.

Figur 15. Från handskiss till Wireframes.
I det här arbetet var det nödvändigt att utveckla LowFi-prototypen från skiss till Wireframe för
att på ett enkelt sätt (då arbetet har bedrivits på distans) kunna visa användarna hur en
slutprodukt kan komma att se ut. Att maila alla bilder för att sedan få svar om deras åsikt skulle
inte underlätta kommunikationen för utvecklingsarbetet inom tidsramen för detta arbete. En
Wireframe är som ett skelett för uppbyggnad av en hemsida. För att kunna skapa Wireframes
måste designaren identifiera nyckelkomponenterna för varje enskild sida (Benyon, 2010).
Wireframes utvecklades i ett datorprogram, som heter Balsamiq, ett gratis-verktyg att använda
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på Internet för enkelt process av utvecklingen. Dessa Wireframes (se figur 14) utvecklades ännu
en gång, från digital skiss till interaktiv HiFi-prototyp (se nästa avsnitt) eftersom Benyon
(2010) påpekar att det kan vara ”farligt” att visa en prototyp eftersom användaren (eller kunden)
kan tro att detta är slutprodukten, han menar att det tror på idén som slutprodukt, vilket gör att
det är viktigt att designern går igenom detaljerna innan visning och eventuellt korrigerar dem
innan visningen. Eftersom dessa Wireframes inte skulle vara optimala för att visa på skärm (på
grund av avståndet för det här arbetet gällande användarna) var det tvunget att utveckla LowFiprototyp ytterligare.

4.6 Design av High Fidelity-prototyp
Wireframes kan kodas genom HTML och CSS, programmeringsspråk, så att det blir en hemsida
genom ett dataprogram. Eftersom distansarbetet har satt hinder för detta inom tidsramarna så
skapades en hemsida. Genom att koda de Wireframes som skapats som designförslag så kunde
dem visas på en hemsida där bilderna är sammanlänkade såsom en framtida användarportal är
tänkt att fungera och blir då interaktiv. I en HiFi-prototyp kan användaren få en känsla av
slutprodukten. För detta arbete har Microsoft Expression Webb.4 använts för att kunna koda
Wireframes till hemsida. En hemsida som visning över distans för användargruppen var ett
naturligt val för enkel process för presentation. Varje sida visas som skärmdump nedan. Länken
för HiFi-prototypen är: http://wwwlab.iit.his.se/a10linse/

Figur 16. Mindmap över navigering i hemsida.

Wireframes är tänkt som uppbyggnad av en hemsida, därför måste ett förslag på hur
navigering ska se ut. Denna digitala skiss fungerar som uppbyggnad för hur skelettet av den
grafiska designen ska struktureras. Första nivån är startsidan, nästa nivå är kategorier av
funktioner som sedan delas upp i en tredje nivå. Den tredje nivån ger fördjupad information
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om hur den specifika nivån kan tillhandahålla funktioner som stödjer användaren. Wilson
(2010) påpekar att strukturen ska stödja uppgiften som användaren har som mål att uppnå
med hemsidan. Därför strukturerades tänkta funktioner i CSCW-systemet enligt ovan (se
figur 16).

I utveckling av ett IT-system bör systemets profil, i form av logga och färger användas för att
användaren inte ska känna sig förvirrad, varpå projekt 5Ts färger har återanvänts i hemsidans
sidhuvud och sidfot online. Skärmdumpar från hemsidan följer med förklarande
beskrivningar för varje sida.

Figur 17. Startsida.
Längst till höger syns alla involverade i projektet, även de danska medlemmarna, i en offline/online-graf där det tydligt ska synas om användaren är inloggad eller inte genom färger.
För att undvika kontrastfärger, likt rött och grönt, så kan namnen vara i grått men mer lysande
grå likt silver med sken vid online där även bilden blir mer upplyst vid online. På så vis kan
även färgblinda ta del av informationen som färgindikationen påvisar. Preece och Schneiderman
(2009) påtalar om vikten av upprepad synlighet då användaren avbryter aktiviteten på hemsidan
för utskrift, television eller annan media används, vilket visas genom off-line/online-grafen.
På första sidan syns också rubrik-inläggen som finns på projektets webbplats via så kallade
trådar. I den tänkta funktionen av inlägg ska det finnas en sökfunktion vilket gör det enkelt att
hitta inlägg för användaren beroende på datum utan att behöva scrolla igenom alla inlägg.
Genom att klicka på inlägg går det att skapa egna nya trådar. Att kunna skapa och dela inlägg
är mycket viktigt. Moderatorerna kan skapa inlägg och om projektledarna vill att lantbrukarna
ska kunna skapa egna trådar och inte enbart kommentera inlägg är det en inställningsfråga. I en
ruta på startsidan som kallas ”Chatt-asynkront” (se figur 16) kan alla användare välja att lägga
in status-upplägg, likt Facebook, för att direkt kommunicera med alla användare, oavsett när en
52

användare skrev ett inlägg kommer alltid det inlägg som är mest aktuell att synas överst.
Lärande individer kan inte passivt ta emot kunskap utan interaktion mellan rådgivare (i detta
sammanhang projektledarna) och övriga deltagare (och intresserade av projektet) i dess kontext
eftersom detta är själva lärande-processen, att kommunicera med varandra. Synliga bidrag till
innehåll kan uppmuntra andra användare att delta aktivt (Preece & Schneiderman, 2009). Om
nya kommentarer görs i ett inlägg som visas längre ner med hänsyn till datum så ”puffas” det
inlägget överst och får dessutom en indikation om att inlägget har nya olästa kommentarer.
Användare kan göra uppmaningar, ställa frågor och föreslå aktiviteter. Vid dubbelklick på ett
meddelande kan andra användare välja att kommentera och fortsätta skriva om aktuella ämnet.
Användarens eget meddelande går att dubbelklicka för att kunna redigera eller tas bort om så
önskas.

Figur 18. Skapa inlägg.
Genom att dubbelklicka på en profilbild (se figur 19) så dyker en profilruta upp där användaren
själv kan välja vilken information som ska visas. I profilbilden kan användare också se var
gården befinner sig geografiskt och är klickbar för att se en förstoring och relaterar till andra
gårdar. Syftet med att snabbt kunna identifiera andra användare är att de inte ska behöva belasta
minnet med att gå tillbaka till original hemsidan för att läsa om övriga deltagande lantbrukare i
projektet. Genom att klicka på en profilbild så kommer personens profilbild upp. Kartor syns
bredvid profilbilden för att visualisera för användare var gården befinner sig, utan att behöva
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leta efter länken ”karta” utan vara fullt synlig i sammanhanget av presenterad profilbild.

Figur 19. Profilbild.
Vid klickande på ”kollegor” (se figur 20) i menyn kommer alla gårdar att visas och därigenom
också kunna klicka på en profilbild för att komma till den aktuella personens profilbild.

Figur 20. Kollegor i form av kartvy.
En medierad funktion i CSCW-systemet är att effektivt kunna dela och visa bilder för varandra
för att inspirera och motivera andra att dela av sina bilder. Robert Olsson, projektledare för
svenska deltagare, berättade att han tycker att det är enkelt idag att skicka mms, men denna
funktion är en mer effektiv lösning då bilden kan delas med flera på en gång genom att länka
bilden från sin mobiltelefon till användarportalen, likt Instagram. Bilderna ska bidra till att
förklara, visualisera eventuella problem eller något annat lantbrukarna önskar kommunicera om
och bidra till lärandeprocessen inom lantbrukskontexten. Dessa bilder går att hämta, koppla och
dela till sociala medier såsom Facebook och Instagram.
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Figur 21. Galleri för foton att dela och visa.
Som nämnt tidigare måste CSCW-system innehålla funktioner med krav på att stödja
samarbete, fokus på att förstå och därmed bättre stödja datorstött samarbete finnas genom så
kallad medierad kommunikation (Groth, Bogdan, Lindqvist, 2007). Även om ett bidrag är litet,
så hävdar Preece och Schneiderman (2009) att det kan påverka läsare till att bli bidragare av
innehåll.
Kalendern är en funktion som sammankopplar lantbrukare i ett CSCW-systm då planerade
träffar blir synliga för alla användare. På så sätt sker inga krockar och det är lätt att planera in
gemensamma event utan onödigt långa kommunikationsvägar för att ordna ett evenemang.
Kalendern är en viktig detalj för att kunna planera gemensamma aktiviteter, men också för
privat bruk gällande projektet (planerad sådd exempelvis) och är delbar för att ledare (Nordic
Sugar) och moderatorer (projektledarna) ska kunna analysera och utvärdera skörden. Den
delade kalendern är också viktig för att kunna planera en fysisk träff eller en konferens via
webkamera, en funktion som ska finnas i användarportalen. Den delbara kalendern förstoras
vid klick och visar mer i detalj önskad funktion såsom per dag, veckor eller månader. Det ska
vara möjligt att synkronisera lantbrukarnas kalender både inom projektet och till andra epostprogram som lantbrukarna och projektledarna använder. Moderatorerna, projektledarna, har en
funktion där de kan boka datum för konferenser exempelvis som delas och syns i alla
lantbrukares almanacka så att lantbrukarna själva kan planera sitt eget arbete med hänsyn till
planerade aktiviteter, eventuella krockar markeras i färg. Det går också att använda sig av
kalendern för att se gamla inlägg.
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Figur 22. Kalender.

Figur 23. E-post.
E-posten bör vara integrerad och synkroniserad med externa e-poster i andra program som
lantbrukarna använder för att hålla all information uppdaterad och tillgänglig. Det är också
nödvändigt att inte belasta minnet (Benyon, 2010; Preece, Scharp & Rogers, 2012; Wilson,
2010).

4.7 Presentation och utvärdering av High Fidelity-prototyp för användarna
I det här avsnittet presenteras och motiveras presentation av HiFi-prototyp till användare. I
presentation över internet av den Hifi-prototypen kan bekräftelse från primäranvändarna ge
värdefull feedback om designen. En walk-through är enligt Wilson (2010) en bra metod för att
få feedback på den konceptuella designen. Denna typ av utvärdering är lättare och bättre än
använbarhetstest där användaren är upptagen med att lösa ett problem och eventuella åsikter
om själva designen utelämnas (Wilson, 2010). Det är viktigt att CSCW-systemet är lätt att
förstå. I ett visningsprogram online kan skärmen delas mellan deltagarna och användarna kan
guidas genom hemsidan samt också klicka sig runt på hemsidan och ställa frågor. Feedback från
den användargruppen, projektledare och lantbrukare kan göra justeringar möjligt för
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slutresultatet. Den primära användargruppen är lantbrukarna, men då projektledare NBR för
Sverige, Robert Olsson, och Frida Thorstensson, kommunikationsansvarig på Nordic Sugar, har
varit huvudkontakten för lantbrukarna och ansvariga för projekt 5Ts hemsida så presenterades
mitt designförslag för dem. Inom tidsramen för arbetet har ingen lantbrukare haft möjlighet att
ställa upp som frivillig för att delta i intervju och presentation av prototypen vilket gjorde att
resultatet bara kan erhållas av Robert Olsson och Frida Thorstensson. Resultat och namngivning
har godkänts av deltagarna.

Positiv respons mottogs från de båda. Funktionerna i den tänkta användarportalen var lätt att
förstå och de ansåg att det är ett sådant CSCW-system som behövs för att underlätta kontakten
mellan lantbrukare. Däremot, så besitter projektledare och kommunikationsvarig en erfarenhet
och vana att använda olika typer av CSCW-system vilket inte lantbrukarna har (utifrån
enkätundersökningen att döma). Båda höll med om att erfarenheten inte finns av avancerad
data- teknik hos lantbrukarna vilket gör att de kan ta tid innan de lär sig att använda funktionerna
i användarportalen. De påpekade också vikten av kulturella skillnader som kan vara svårt att få
ihop, även om det bara är Sverige och Danmark som är deltagare i Projekt 5T, så finns det också
intressenter i Tyskland, Holland och Belgien m.m. av projektet. Det diskuterades om vilka
användare som NBR vill tänka sig satsa på och diskuterade om det endast borde vara
lantbrukarna internt i projektet eller om alla odlare (publik användare) skulle kunna
kommentera. Robert Olsson poängterar att användarportalen skulle vara nyttig i hans arbete att
nå alla lantbrukare mer effektivt än hur det sker idag men fyller också i att det är en
kostnadsfråga.
Diskussion om en slags utbildning eller presentation tog plats i samtalet, som skulle vara att
föredra för denna användargrupp på en fysisk träff där lantbrukarna kan lära känna
användarportalen och dess funktioner och prova sig fram med hjälp av guidning.
Användargruppens ålder diskuterades där snittålder ligger på ca 55 år och har inte den
vardagsvana av datorer och smarta mobiler som yngre generationer har och användning av
Internet i mobiltelefonen inte förekommer hos lantbrukarna i den utsträckning som är önskvärt
från projektledare och NBR. Eftersom detta projekt handlar om sockerbetsskörd så har
datorvana inte krävts från lantbrukarna i början av projektet utan valts ut för att de representerar
de bästa gårdarna inom sockerbetsodling. Däremot poängterade Robert Olsson att det bara är
en tidsfråga innan lantbrukare förstår nyttan med IT- funktioner.
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4.8 Slutresultat
Feedback från NBR var inte ingående till detaljer mer än att det var väldigt positiva till förslaget
om hur ett CSCW-system kan se ut. Då lantbrukarna inte hade möjlighet, inom tidsramen för
detta arbete, att ställa upp på en presentation av HiFi-prototypen så har inte en utvecklad version
skapats i form av interaktiv design eller grafisk design av slutprodukt. Själva navigeringen av
CSCW-systemet och funktionerna i systemet bör användbarhetstestas av förslagsvis
lantbrukarna, om större omfång av arbetstid för detta arbete hade funnits.

Efter användbarhetstester kan den grafiska profilen börja designas. Hade jag som designer haft
fria händer, godkänt av 5T-projektet, skulle jag inte använt mig av rött och grönt då det är
kontrastfärger, som nämnt tidigare. Möjligtvis hade en blå-nyans i olika färger speglat ett
behagligare intryck gärna med gult och vitt som kontrastfärg för att spegla lantbruk i form av
himmel och gula ängar. Möjligtvis hade designen utvecklats i en iterativ process för att få
ytterligare feedback från lantbrukare tillsammans med projektledare för att kunna skapa en
komplett slutprodukt redo att implementeras för 5T-projektet.

Processen av en produkt är inte slut vid implementering av ett system, uppföljning och
utvärdering är ett ytterligare steg som är viktigt för användbarhet och användbarhetsdesign
(Benyon, 2010; Cooper, Reimann & Cooper, 207; Rogers, Preece & Sharp, 2009;)

I förläningen av detta arbete skulle en app i mobiltelefon vara en version av CSCW-systemet
som förenklar arbetet med att ta med sig CSCW-systemet under arbetstid. En utvärdering för
hur mycket information som lantbrukarna själva producerat under en viss tid skulle vara att
föredra som utvecklingsprocess för slutprodukt.

För detta arbete är version 1 av HiFi-prototypen slutresultatet för detta arbete, även om det
förväntade resultatet var att skapa design av slutprodukt som är redo att lanseras.

4.8 Identifierade lärdomar
Detta arbete har resulterat i en prototyp över ett framtida CSCW-system för lantbrukare som
ska stimulera till social interaktion och samarbete där lantbrukare ska gå från att vara enbart4
läsare av information till att kunna bli aktiva bidragare av innehåll. Under arbetets gång har en
hel del erfarenheter och lärdomar om lantbrukares befintliga kommunikationsvägar är idag och
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hur förbättringar kan möjliggöra effektivare social kommunikation och lärande-process mellan
lantbrukare har vuxit fram. Ett CSCW-system som innehåller funktioner för att kunna skapa
eget material i form av; ”skapa inlägg”, ”dela och publicera foton”, ”dela kalender”, kunna
”integrera och synka e-post” med mera, som kan påverka andra genom att se att andra använder
funktionerna i systemet för att bidra med information och medför att användaren utvecklas
sedan till bidragare (för att eventuellt fortsätta till att bli moderator eller ledare). För projekt 5Ts
lantbrukare kan det vara motiverande att skapa innehåll när funktionerna finns integrerade i
hemsidan, och därmed utvecklas användarportalen till ett ”äkta” CSCW-system utifrån REFS
kriterier, när andra lantbrukare börjar använda funktionerna. Som nämnt tidigare så hävdar
Preece och Schneiderman (2009) att även ett litet bidrag i form av en kommentar på en artikel
kan bidra att en annan blir motiverad att också bidra med innehåll. Men för att komma dit måste
ett användbart och fungerande CSCW-system implementeras. Om hemsidan för projekt 5T
skulle utvecklas till ett CSCW-system med funktioner för att kunna skapa inlägg, dela foton
etcetera, skulle projektledarna kunna fungera som förebilder genom en moderator-status i
CSCW-systemet och kan lägga upp bilder eller textinlägg som går att kommentera på, vilket
borde öka möjligheten för att lantbrukare, direkt på hemsidan, lägger in bilder eller
kommenterar inlägg för att visa och dela med andra. För att det ska bli möjligt för lantbrukare
att börja använda funktioner i ett CSCW-system som verktyg för social kommunikation och
lärande måste dessutom en beteende-förändring till. Genom de erhållna erfarenheterna från
genomförandet av detta arbete följer här några lärdomar som i efterhand har identifierats. Dessa
kan vara till nytta för andra designers av framtida CSCW-system och vilka möjligheter och
begränsningar det finns på vägen för att stimulera en ökad social interaktion och
kommunikation inom ett CSCW-system.
 Projektledarna kan använda funktionerna för att starta diskussioner eller ställa frågor
som väcker intresse även hos andra lantbrukare som frågan kanske inte var riktad till.
Detta kan vara motiverande för lantbrukarna att också skapa inlägg, dela foton, visa hur
den löst problem - möjligheterna är oändlig i ett CSCW-system. Det kan börja med en
liten kommentar från lantbrukaren som över tid börjar utvecklas till ett större bidrag där
bilder delas eller startar själv en diskussion i CSCW-systemet när lantbrukaren börjar
känna sig bekväm i användarportalen, såsom Preece och Schneiderman (2009) påpekar
att användare fungerar från läsare till bidragare i CSCW-system i sin forskning. När
funktionerna finns på hemsidan är det bara ett IT-system, men när funktionerna börjar
användas så skapas det kollaborativa samarbetet som leder till ökat lärande. Det är det
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första steget som ska till, när funktionerna finns tillgängliga att använda som de är
möjligt att börja använda dem och på så sätt bli bidragande av eget material till
innehållet i ett CSCW- system. Om de andra användarna också är några de känner igen
eller som de kan känna igen sig i ökar grupptillhörighetskänslan vilket också, enligt
Preece och Schneiderman (2009) motiverar användare att börja skapa eget material.
 Grudin (1994) föreslår att utbildning kan vara ett sätt att nå fram till användargruppen.
Även om ett CSCW-system är anpassad och skräddarsydd till en speciell kontext och
användargrupp behöver användarna en knuff för att börja använda den om inte
erfarenheten och självförtroendet finns för att börja använda och utforska möjligheterna
i en användarportal.
 Ett steg i rätt riktning är att börja diskutera fördelarna med ett internt kontaktnätverk
över Internet till lantbrukare för att sedan introducera en presentation av en
användarportal för att sedan ge en guidning av systemet, en slags utbildning, på en fysisk
träff. Franz et al. (2010) påpekar att det är viktigt att lantbrukare får teknisk assistans
och att online-arbete ökas genom utbildning. Genom att visa lantbrukare att tid och
pengar sparas genom att använda ett CSCW- systemet kan enligt Franz et al. (2010) vara
motiverande för lantbrukare att lära sig dem. Att visa lantbrukarna hur andra har tagit
del av CSCW-system för att öka lärande-processer och därigenom ökat sin skörd
behöver inte nödvändigtvis vara inom lantbrukare inom sockerbetsodling, utan för
mjölkbönder eller annan domän. Om tid ges i form av att resurserna utökas i projektet
så kan även individuella träningar i att använda CSCW-system vara att föredra istället
för i grupp om lantbrukarna så önskar, föreslår Franz et al. (2010).
 Lantbrukare köper ofta in tjänsten ”rådgivning” som anses främst vara en stödfunktion
och bollplank för mer löpande beslut gällande exempelvis gårdens grödor, sprutning och
gödsling av gårdens fält (Lindblom & Lundström, 2014). Förslagsvis skulle dessa
rådgivare kunna agera som förebilder av CSCW- system och introducera och presentera
ett CSCW-system som motiverar lantbrukare att börja använda det. När CSCW-systemet
är presenterat så kan rådgivarna vara förebilder i bidragande av innehåll som kan
motivera lantbrukare att också bidra om det är kommenterbart inlägg från rådgivaren i
CSCW-systemet oavsett om bidraget är text, bild eller filmklipp.
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 Eftersom lantbrukare är egna företagare och säljer sin gröda så kan deras kund vara en
ekonomisk resurs och initiativtagare till att starta och använda ett CSCW-system som
kan påverka lantbrukare att skapa innehåll själva. I det här sammanhanget skulle Nordic
Sugar förslagsvis vara initiativtagarna till att skapa ett CSCW-system av projektets
hemsida. På så sätt motiverar de lantbrukarna att börja använda funktionerna som får
dem att bli bidragande av innehållet. Initiativet gynnar Nordic Sugar i och med att
kunskaper och lärdomar ökar genom kollaborativt lärande och på så vis ökar skörden.
 Forskare kan skapa nära samverkan med lantbrukare och vara förebilder genom att
använda CSCW-systemets funktioner. Forskning bedrivs inom lantbruk och ett CSCWsystem som används av lantbrukarna kan också gynna forskningen genom att de tar del
av kommunikationen som sker. Lindblom och Lundström (2014) påtalar vikten av att
lantbrukare och forskare har nära kontakt, vilket gynnar både forskning och
lantbruksnäring, med värdefull input, som i slutändan gynnar alla då ökad skörd ger mer
och bättre föda på bordet. Detta är fullt möjligt i ett CSCW-system, men någon måste ta
första steget och sammankoppla forskare och lantbrukare så att kommunikationen sker
löpande och effektivt. Detta gäller inte enbart sockerbetsodlarna, som detta arbete
handlar om, utan är applicerbart i all slags lantbruk, domäner, branscher och yrken.
 Policys, företag kan ha flera sektioner där företags policys kan komplicera eventuella
design-idéer för olika implementeringar. Det är av god planering att diskutera detta med
organisationen innan ett projekt påbörjas.
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5. Diskussion
Förväntat resultat var att designa en prototyp av ett framtida CSCW-system för lantbrukare som
både fokuserar på användbarhetsaspekter och möjlighet till social interaktion för att stimulera
yrkessamma lantbrukare, från att enbart vara läsare av information till att bli aktiva bidragare
av innehåll i ett CSCW-system. Genom ett designförslag med kompletterande lärdomar anser
att jag har besvarat min frågeställning, men att det är ett tunt underlag och att ytterligare studier
behöver genomföras. Designförslaget ligger till god grund för att fortsätta utvecklas till
slutprodukt där lansering bedrivs för att sedan utvärderas med användarnas feedback. För att få
svart på vitt är nästa steg att implementera designförslaget av CSCW-systemet, efter
implementerad grafisk design, för lantbrukarna i Projekt 5T för att kunna över tid utvärdera hur
motiverande designförslaget har varit och hur stort bidrag av innehållet är, som skapats av
lantbrukarna själva.
Detta arbete har bedrivits med fokus på själva designen av vilka funktioner som bör finnas i ett
CSCW-system för att lantbrukare själva ska bli stimuleras till att skapa eget bidrag av innehåll
i CSCW-system. Om det inte finns några funktioner i ett IT-system där användare kan dela med
sig av sin kunskap, kan inte lantbrukare skapa eget innehåll på Internet, utan måste ske externt,
för att kunna delas med andra. Intentionen var att skapa ett design-förslag på ett CSCWsystem, anpassat för lantbrukarna. Men hur effektivt ett CSCW-system än är måste flera
motiverande och stimulerande faktorer också finnas för att kunna börja använda den. Därför har
även olika lärdomar tagits fram för hur lantbrukare kan stimuleras till att börja använda ett
CSCW-system eftersom det verkar krävas en beteendeförändring utöver det utvecklade CSCWsystemet. Tidsramen för arbetet har försvårat den inplanerade arbetsprocessen.
Enkätundersökning bedrevs då jag ansåg att det skulle vara tidseffektivt. Projekt 5T är ett
deltagardrivet projekt så jag förmodade att intresset borde varit större från början. Det var endast
6 av 12 som svarade första veckan och efter en påminnelse om hur värdefullt deras svar är och
två veckor senare hade 3 till svarat. En anledning till att några inte har deltagit i
enkätundersökningen tror jag har med åldern att göra. Den yngre generationen (födda efter
1980) är nog mer bekväma med att svara på online-enkäter än vad de äldre har generellt och
kanske var så fallet i detta arbete. Tolkningen av att Internet inte används i hög grad och
svarsfrekvensen kanske går hand i hand, de kanske inte har läst sin epost? Enkäterna var enkla
och roliga att skapa och medan de väntade på att bli besvarade kunde jag lägga mer tid på andra
uppgifter i arbetsprocessen. I en längre studie skulle jag ha testat användarna, istället för en
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enkätundersökning, för att få svar på vissa frågor som kan vara underlag för den konceptuella
designen. Som frågan hur datorvana det är, skulle enkelt kunna observeras i ett påhittat scenario
på en webbplats för att se beteenden som bekräftar eller dementerar ett påstående. Fältstudier
hade varit att föredra, men då arbetet skett på distans har val av metoder anpassats. På plats
hade intervjuer kunnat ske mer löpande och effektivt. Dessutom hade en presentation av
designförslaget varit betydligt lättare och en diskussion kring lärdomarna för motiverande
faktorer hade styrkt resultaten. Med tidig användarmedverkan hade processen kunnat ske mer
effektivt och resultatet av slutprodukt kanske hade varit möjligt om processen gått fortare.
Vid en återblick hade intervjuer med de svenska lantbrukarna varit att föredra. I ostrukturerade
intervjuer med de svenska lantbrukarna kan tolkningar av mig bekräftas genom lantbrukarna. I
enkätundersökningen skulle jag inte ha valt att skriva ”annat” att kunna svara på frågan om ”hur
lantbrukare kommunicerar med andra lantbrukare”. Jag skulle ha lagt till en möjlighet att
förklara vilka andra alternativ de använder sig av. Men det är lätt att vara efterklok och när tiden
är pressad så hinner man inte tänka på allt. Under arbetets gång har nya idéer skapats men allt
kan inte rymmas i en examensrapport fokus på frågeställningen gör att en viss begränsning
måste göras.

Inom tidsramen för detta arbete har designförslag tagits fram men ännu inte testats av
lantbrukarna. Tillsammans med lärdomar för hur man får lantbrukare att börja använda systemet
kan en ny början av CSCW-systemanvändande lantbrukare kunna vara en möjlighet. Efter
implementeringen bör ett användbarhetstest genomföras för att utvärdera vad lantbrukarna
anser om CSCW-systemet. Nästa steg för detta arbete skulle vara att användbarhetstesta
prototypen genom att utveckla den till en interaktiv användarportal. Genom att användarna får
testa användarportalen över en tid kan en utvärdering från användarna ge värdefull feedback
och eventuellt utveckla eller revidera vissa funktioner.
Eftersom den interna kommunikationen brister mellan de danska och svenska lantbrukarna och
enbart går igenom projektledarna idag måste användarportalen vara tillgänglig för både svenska
och danska lantbrukare samtidigt i samma portal för att lärandeprocessen över gränser ska
kunna skapas (men detta ligger utanför ramen för detta arbete).
I samverkan med ett företag kan det finnas begränsningar till att kunna införa vissa funktioner
och är inte möjligt i vissa projekt. I samverkan med projektet var det många instanser som
samspelar i samma projekt och där Nordic Sugar har flera dotterbolag i olika länder, med policys
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som kan skilja sig från NBR. Med hänsyn till detta kan begränsningar hindra vissa möjligheter.
Däremot är det positivt att använda fallstudier då det finns något abstrakt att studera.
Samhälleliga nyttan med detta arbete är att bidra med information om hur forskning och
lantbruk kan dra fördelar av att lantbrukare själva bidrar med information så att nya kunskaper
kan erhållas. Större insatser måste vidtagas för att kunna presentera ett designförslag till CSCWsystem för lantbrukare. Forskning om CSCW-system inom lantbruk och vidareutveckling av
dessa kan generera forskning om lantbrukarnas sociala kommunikation och lärande i ett CSCWsystem. Då forskare kan ta del av konversationer, ”delningar”, diskussioner, förhandlingar och
beslutsfattande vilket kan gynna forskningen inom social kommunikation och lärande.
Lärdomar i detta arbete kan generera fortsatt forskning inom förändringsbeteende och vad det
är som stimulerar till förändring av attityd inom lantbruket. Vidare forskning om social
kommunikation och lärande inom lantbruk i ett CSCW-system är möjligt där lantbruksprojekt
har implementerat kommunikation inom CSCW-system för att utvärdera funktioner i CSCWsystem. Fortsatt forskning inom CSCW-system för lantbrukare kan generera till bättre biologisk
mångfald, miljöpåverkan, klimatförändringar, landsbygds-utveckling och framförallt bättre
lösning för social kommunikation och lärande inom lantbruk. Designförslaget kan bidra till att
forskare enkelt kan ta del av konversationer mellan lantbrukare och hur beslut har fattats och
nya kunskaper som skapats genom diskussioner, förhandlingar och argument. Forskning kan
bedrivas ur ett frånvarande perspektiv (genom att läsa men inte delta) och fysisk närvaro krävs
inte, däremot kan en forskare, som skapar bidrag av innehåll i form av kommentarinlägg, också
öka motiverandet för fler lantbrukare att skapa inlägg. Forskning kan också bidra med att
publicera resultat direkt i CSCW-systemet för lantbrukarna vilket kan generera ytterligare mer
effektiv kunskap och ökar takten i lärande- processen. Forskning kan genom observation, tester
och utvärderingar designa ännu bättre CSCW-system genom iterativa processer efter att ett
CSCW-system börjar användas av lantbrukarna.
Hur kommer lantbrukarna att utvecklas inom 50 år framåt? Kanske har generationen yngre
lantbrukare tagit Internet in i deras vardag i arbetet och drar fördel av det möjligheter som finns
att hämta genom datorstött kollaborativt samarbete. Troligen skapas ett förtroende för CSCWsystem över tid av lantbrukare som ser att andra odlare har vunnit både tid och pengar genom
att använda den. Med förtroendet ökar troligen antalet lantbrukare som använder CSCWsystemet. Lantbruksdomänen är nära en tröskel, där det bara är en tidsfråga innan lantbrukarna
tar ett steg framåt och tar del av det oändliga möjligheter som CSCW-system kan erbjuda idag.
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I slutändan handlar det om att nya lärdomar ger ökad och bättre skörd vilket ger mer och bättre
mat på bordet för gemene man – ett samarbete i ett CSCW-system är ett medel för att nå dit.
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