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Sammanfattning 
Hur hanterar datorvana personer små mängder elektronisk information? Vad händer 
när dessa människor vill åt information som finns sparad på något annat ställe än där 
den ursprungligen skrevs? Ett problemområde är bokmärkeshantering i webbläsare 
och ett annat är elektronisk anteckningsföring.  

I detta examensarbete intervjuades fem personer för att analysera vilka behov som 
finns kring webbaserad informationshantering. Därefter analyserades dessa behov och 
genom itereringar togs en behovslista fram tillsammans med tre olika konceptplaner 
som stöd för vidareutveckling. Delar av konceptplanerna implementerades som en 
wiki med det serverbaserade skriptspråket PHP som grund. Resultatet blev ett förslag 
på hjälpmedel för personer som ska samarbeta i ett studiesammanhang och då främst 
studenter på högskola och universitet. 

Tekniker som undersöktes var främst wiki-tekniken tillsammans med PHP, 
bloggning, bookmarklets och JavaScript. 

Abstract 
How do people used to computers handle small pieces of information? What happens 
when these people want to access the information on another location?  One problem 
area is bookmark handling in browsers and another is electronic note handling. 

To be able to analyse the need for web based information structuring, five people 
were interviewed. The needs were then analysed and through iterations a list of 
specific needs were derived along with three conceptual plans as a support for further 
development. Parts of the conceptual plans were implemented as a wiki using the 
server based scripting language PHP as a base. The result was a suggestion for 
auxiliary means for people in collaborative learning environments in university 
education.   

Technologies that were examined were mainly the wiki technique using PHP, 
blogging, bookmarklets and JavaScript. 
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Inledning 

1.1 Problemformulering 
Personer som arbetar mycket på webben möts av mer och mer information. Fram till 
en viss gräns går det att hantera utan några större problem. Vill man däremot kunna 
förflytta sig mellan olika platser och samtidigt fortsätta sitt normala arbete eller sina 
studier så blir det problem. Någon behöver komma åt sina anteckningar i skolan men 
märker att de finns hemma. En grupp människor samlar information tillsammans men 
vet inte hur de ska organisera och hålla reda på det samlade materialet. Finns det 
system och tekniker som kan hjälpa dessa personer i vardagen? Vilka 
automatiseringar kan göras? Kan dessa tekniker användas för att understödja 
samarbete mellan flera individer? Denna typ av frågeställningar utgör grunden till det 
problemområde som undersöks i detta examensarbete. 

1.2 Syfte 
Det primära syftet med arbetet var att undersöka vilka behov av förbättringar och 
automatiseringar av det vardagliga arbetet som datorvana personer har. Genom att 
undersöka dessa behov och skapa en behovslista kan även flera förslag på lösningar 
och hjälpmedel tas fram. Ett andra syfte var således att undersöka om det kan finnas 
lämpliga lösningar till de framtagna behoven.  

1.3 Avgränsningar 

1.3.1 Val av intervjupersoner 
En avgränsning genomfördes genom att välja fem personer med god kännedom om 
webben och dess egenskaper. Resultatet från intervjuerna analyserades och itererades 
kring ett flertal gånger och avgränsades senare till en målgrupp bestående av en 
person ur den ursprungliga intervjuskaran. Denna person kunde sedan användas till att 
utvärdera funktioner och delar av behovslistan. 

1.3.2 Val av wiki för implementering 
I kapitel 2 beskrivs den bakgrundsteori som ligger till grund för varför en wiki var 
relevant att prova som teknik för webbaserad antecknings- och samarbetsverktyg. En 
redan implementerad wiki, PmWiki av Patrik Michaud, användes som grund för 
arbetet. Wikin uppfyllde de krav som ställdes mot den i början av arbetet och dessa 
beskrivs i kapitel 4.2. Dessa krav var bl.a. att det skulle finnas en aktiv utveckling av 
den, det skulle vara öppen källkod skriven i PHP, enkel installation och enkel att 
lägga till och förändra de inbyggda funktionerna.  

1.4 Rapportens upplägg 
Efterföljande kapitel, nummer 2 är ett teoriavsnitt kring datorstödda 
samarbetsteknologier och då främst med wiki-tekniken. Det nästkommande kapitlet 
innehåller metodval och lösningsansats och beskriver förarbetet gällande intervjuer 
och implementering. I kapitel 4, resultatdelen, gås intervjuerna och den efterföljande 
behovslistan igenom i detalj. Vi tittar även på ett par konceptplaner sprungna ur 
behoven och vilka av dessa som implementerats. Kapitel 5 kallas för diskussion och 
här diskuteras resultatet och framtidsutsikterna för det föreslagna konceptet. 
Rapporten avslutas med referenser och bilagor. 
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2 Teori 
Detta teoriavsnitt kommer att delas upp i två delar. Ett avsnitt behandlar samarbete 
med hjälp av datorer (Computer Supported Cooperative Work, CSCW) och hur wiki 
platsar i det sammanhanget. Fokus kommer här att vara användare och 
användningsområden. Den andra delen beskriver hur en wiki, i detta fall PmWiki, 
fungerar ur ett tekniskt perspektiv. 

2.1 CSCW och wiki 

2.1.1 Introduktion till CSCW 
Från mitten av 1960-talet och fram tills idag har forskare över hela världen diskuterat 
hur datorer kan användas för att hjälpa oss människor att samarbeta. Man talade på 
1960- och 1970-talen om begrepp som databehandling och informationshanterings-
system. Under 1970 uppkom mjukvaruutveckling och man började på allvar diskutera 
hur man i stora grupper kan använda datorn som hjälpmedel i storskaliga projekt. Det 
började nu formas ett enat intresse för hur människor och datorer kan interagera med 
varandra och sedan 1980 finns ACM:s SIGCHI (Special Interest Group on Computer 
Human Interaction), en organisation som har hållit konferenser i ämnet sedan 1983.  

Termen Computer Supported Cooperative Work, CSCW, uppkom i början på 
1980-talet (Grudin 1994). Det myntades av Iren Greif från MIT och Paul Cashman på 
Digital Equipment Corporation och de tog initiativ till den första workshopen som 
diskuterade ämnet. 1986 hölls den första konferensen i ämnet, CSCW’86.  

Under de senaste 20 åren har många underavdelningar till CSCW skapats, bl.a. 
florerade begrepp som groupware och GSS (Group Support System) flitigt under 
1980- och 1990-talen. Dessa existerar givetvis fortfarande men det har tillkommit nya 
tekniker sedan begreppen introducerades. Det viktigaste tillskottet är ökningen av 
antalet datorer uppkopplade till Internet och användningen av webben. Genom att fler 
och fler kopplar upp sig mot Internet och webben uppkommer helt nya kommunika-
tionsmöjligheter. Innan webben och Internet slog igenom på allvar var det bl.a. 
tjänster som e-post, filservrar och groupwareprogram som utgjorde CSCW-
programvaror eller ”groupware” (Grudin 1994).  Denna typ av tjänster används 
fortfarande men har utökats till att bl.a. inkludera program som använder Internet och 
webben och därmed i princip hela världen som kommunikationsplattform.  

Enligt (O'Reilly 2004) är vi redan inne på vår tredje generation webb. Den första 
var den kommandobaserade varianten och den andra är den som kom under slutet av 
1990-talet och det är där de flesta webbplatser befinner sig just nu. Den tredje 
generationen, som han har valt att kalla Web 2.0, sammanfattas enkelt genom 
”Internet som plattform”. (O'Reilly 2004) menar att webben kommer inte bara 
kommer att användas som ett verktyg för att distribuera text, bild, ljud o.s.v. utan även 
vara en plattform i sig. Detta blir möjligt genom att utveckla program som ska köras 
genom en webbläsare och inte som ett program som måste installeras på varje dator 
som det ska användas. Det finns här flera fördelar och en är att program som körs via 
en webbläsare blir plattformsoberoende. Detta gäller endast så länge som en 
webbläsare stödjer de ingående komponenterna som utgör webbplatsen. En nackdel är 
således att användare måste ha tillgång till en aktuell webbläsare och en 
Internetuppkoppling.  

2.1.2 Wikitekniken 
En tillämpning som faller inom ramen för både CSCW och Web 2.0 är wiki-tekniken. 
En wiki är en webbsida som både kan läsas och skrivas med en vanlig webbläsare, 
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utan speciella insticksprogram. Traditionellt sett läser användare vad som finns på en 
webbsida och inte mer. Skillnaden mellan en vanlig webbsida och en wikisida är att 
det finns en länk till ”Redigera denna sida”. Som användare kan man då ändra i det 
aktuella innehållet genom att forma det med speciell wikisyntax. En användare kan 
alltså aktivt bidra till innehållet på webbsidan. Detta sätt att skapa webbsidor gjordes 
först av Ward Cunningham 1995. Han beskriver en wiki såhär: 

Wiki is a composition system; it's a discussion medium; it's a repository; 
it's a mail system; it's a tool for collaboration. In fact we don't know quite 
what it is, but it's a fun way of communicating asynchronously across the 
network. (Cunningham 1995) 

Cunninghams wiki släpptes i mars 1995 men det är inte förrän på senare år som det 
har blivit populärt att använda wikisar. Det finns nu tusentals olika kloner på 
konceptet. Den vanligaste tillämpningen av en wiki är att den är 
informationsinsamlande. Användarna i wikin hjälper till att skriva ner och redigera 
information om ett givet ämne. De wikisar som är störst på webben är just 
informationsinsamlande och liknar uppslagsverk, t.ex. encyklopedin Wikipedia 
(Wikipedia 2005). Det finns även andra typer av stora wikisar om allt från olika 
resmål till ingående fakta om Star Trek eller Sagan om ringen. I dessa wikisar kan 
entusiaster, eller andra, skriva ner fakta om deras favoritfigurer. En fördel som 
kommer av att göra det i en wiki är att de saker som inte stämmer eller av annan 
anledning går upp till diskussion kan just diskuteras. Om varje medlem istället har en 
egen webbplats om wikins ämne hade inte innehållet kunna ändras av andra och det 
hade med största sannolikhet inte blivit lika uppmärksammat. Detta betyder inte att 
allt innehåll i en öppen wiki är korrekt, det betyder endast att det kan förändras vid 
behov av andra än författaren till det aktuella innehållet.  

En annan vanlig tillämpning är att använda en wiki i lärande. En metod är att låta 
elever under kontrollerade former skapa innehållet på kurssidorna genom wikin. 
Eftersom det finns en lärare eller annan moderator samt många elever kan man snabbt 
ändra om något skulle bli fel. Wang & Turner (2004) skriver att ett samarbetssystem 
med en wiki uppmuntrar till elevcentrerade lärandemiljöer. Wang & Turner (2004) 
identifierar även flera problem med att använda en traditionell wiki i klassrums-
sammanhang: 

 
• All information kan ändras av alla användare 
• All information är publik 
• Samtidiga redigeringar är tillåtna men inte önskvärda 
• En wiki utvecklas ständigt 

 
Dessa fyra egenskaper gör en traditionell wikin olämplig att använda i ett 

klassrumssammanhang och vissa förändringar måste göras. En lärare kanske vill 
begränsa användare till att endast kunna redigera vissa sidor och en student kanske 
inte vill att lärare eller studiekamrater ska kunna läsa innehållet förrän det är klart. 
Vidare är det ett problem om det finns schemalagda tider då wikin ändras. Risken för 
att data förloras om flera stycken redigerar samma wikisida samtidigt är då stor.  

I ett klassrumssammanhang behövs det alltså ett sätt att identifiera olika roller i 
wikin samt ett system som håller reda på vilka som får skriva över aktuellt innehåll. 
Wang & Turner (2004) belyser vidare att en wiki inte får bli för komplex eftersom 
användarupplevelsen då är hotad. De grundläggande funktionerna i en wiki, t.ex. 
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öppna en text för redigering, skriva text och spara, är därav mycket enkla att förstå 
och utföra medan mer avancerade funktioner kan läggas till när behov uppstår. 

2.1.3 Redigeringskrig 
Den höga tillgängligheten och det faktum att alla verkligen kan ändra texten på en 
webbplats gör att det finns en risk för att någon skriver något som inte stämmer, 
medvetet eller omedvetet. I en intervju hävdar dock Lars Aronsson, grundaren av 
Sveriges största wiki, susning.nu, att det är väldigt sällan som redigeringskrig uppstår 
(Beskow 2003). Ett redigeringskrig innebär bl.a. att två eller flera personer är oense 
om vilken text som ska stå på wikisidan och därför skriver över varandras 
redigeringar. Sex månader efter intervjun stängdes susning.nu för personer som inte är 
registrerade, detta på grund av ökat klotter (Aronsson 2004). Det finns ingen 
möjlighet för nyregistrering och möjligheten har inte dykt upp under utlovad tidsram. 

I en öppen wiki finns det alltså en risk för klotter och redigeringskrig. Visserligen 
hör automatisk versionshantering och återställning till grunderna i en wiki men det är 
ändå människor som ska ta beslut om vilka versioner som är korrekta.  
I Wikipedia hanteras problemet med redigeringskrig genom att författare kan föra en 
diskussion för varje artikel som ska skrivas. Det finns även system för att på begäran 
låsa artiklar om någon finner detta nödvändigt (Wikipedia 2004). Systemet med att 
det finns en administratör som kan låsa och låsa upp sidor används bl.a. även av 
Guzdial, Rick & Kerimbaev (2000) och Wang & Turner (2004). En wiki är i grunden 
fri men det finns således behov av att införa restriktioner, åtminstone i 
lärandesammanhang där krav på informationens riktighet är mycket stor. Guzdial, 
Rick & Kerimbaev (2000) belyser dock att en inloggningsmekanism medför 
gränssnittsproblem och att man måste definiera roller och behörighetsnivåer.  

2.1.4 CoWeb – en wiki 
CoWeb är en wiki som konceptuellt är baserad på originalet av Ward Cunningham 
1995. Wikin översattes till Squeak (en variant av Smalltalk) och fick namnet Swiki 
och senare CoWeb, Collaborative Website (Guzdial, Rick & Kerimbaev 2000). 
CoWeb har varit igång sedan 1998 på Georgia Institute of Technology i Atlanta och 
har blivit mycket omtyckt och använts i hundratals kurser och sammanhang. 
Anledningen till att det finns så många olika wikisar installerade är att det installeras 
t.ex. en per kurs eller en per användningsområde. På detta sätt blandas inte kurser 
inom olika ämnesområden ihop. CoWebs olika installationer ser i princip likadana ut 
men de som används i matematikkurser har extra tillägg för att användarna enkelt ska 
kunna skriva matematisk syntax på webben.  

CoWeb har utvecklats att stödja många olika roller och många olika sammanhang. 
Guzdial, Rick & Kerimbaev (2000) kommer fram till det finns roller i en wiki som 
inte är uppenbara, de kommer när de behövs. De två mest uppenbara rollerna i 
CoWeb är authors (studenterna) och purpose agents (lärarna) men det finns även 
roller som de kallar central users (centrala användare) och peripheral users (yttre 
användare). De centrala användarna är ofta självutnämnda och deras uppgifter består 
allt som oftast av att städa upp och strukturera upp material som finns i wikin. 
Uppgifterna kan liknas vid frivilligt assistentarbete och användarna som utför arbetet 
är socialt starka individer som vet om att de har den tekniska kunskapen och 
erfarenheten att hjälpa till i organiseringsarbetet. I wikisar där denna typ av användare 
inte finns kan materialet lätt bli oorganiserat och redundant information kan finnas i 
hög utsträckning. De yttre användarna är istället mer osynliga av sig och det kan vara 
lång tid mellan besöken i wikin. De kan därför glömma att komma tillbaka för att 
kontrollera nytt innehåll och när de väl är tillbaka är det inte säkert att de kommer 
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ihåg syntaxen för att bidra med innehåll. För att ta hänsyn till denna användargrupp 
ger CoWeb användarna möjlighet att bli meddelade via e-post när något har 
uppdaterats inom ett visst område samt att det finns möjlighet att bidra till innehållet 
utan att behöva se källkoden, d.v.s. wikisyntaxen. Det senare har lösts genom att det 
finns en textruta längst ner på sidan som användarna kan skriva i och sedan skicka till 
wikin. Innehållet hamnar då längst ner på wikisidan.  

Under åren har nya behov kommit fram och det har lett till att CoWeb ser ut som 
det gör idag. Skaparna av wikin har inte haft några strikta regler för hur wikin ska 
användas i olika kurser och sammanhang utan det har varit upp till varje lärare. På 
grund av denna frihet har flera olika typer av användningsområden av wikin för 
lärande dykt upp. Guzdial, Rick & Kerimbaev (2000) identifierar fyra olika 
huvudområden. Dessa är  

 
• distribuera information, t.ex. uppgifter i en kurs 
• skriva och skapa något som ska redovisas eller visas upp 
• erhålla kommentarer på ett arbete av andra t.ex. lärare eller externa personer 
• skapa genomgångar av något, t.ex. hur man gör en viss sak i ett program 

 
En progression visas här upp, wikin kan användas till att få information om en 

uppgift, skapa uppgiften, diskutera resultatet och reflektera över det genom att skriva 
om det på ett pedagogiskt sätt.  

I Guzdial et al. (2002) påvisas effektiviteten med att använda CoWeb i 
klassammanhang genom att studera två grupper engelskstuderande varav den ena 
gruppen använder CoWeb och den andra inte gör det utan studerar kursen som 
vanligt. Gruppen som använder CoWeb uppmuntras till hög användning genom att det 
anordnas speciella aktiviteter, ”close readings”. Dessa close readings utfördes på två 
sätt. Bägge metoderna utgick från en text som analyserades genom att skapa länkar, 
korta eller långa, där den länkade meningen skapar en ny wikisida och en därmed en 
ny diskussion. I det ena fallet analyserades delar av en bok och i det andra fallet var 
texten ett utdrag av en chatt-session om ett visst ämne kopplat till kursen. Resultatet 
av undersökningar som gjordes efteråt visade att studenterna som använde CoWeb 
hade inte bara lärt sig mer och fått högre betyg utan dessutom gjort det utan att lägga 
mer tid på kursen än referensgruppen. 

2.2 Wiki - Grundläggande funktioner  

2.2.1 För användaren 
Låt oss säga att en användare surfar på wikipedia.org, världens i särklass största wiki. 
Han eller hon läser en artikel om något som är av intresse men hittar ett sakfel i 
texten. Användaren klickar då på ”Redigera denna sida” eller motsvarande och får då 
upp en textruta med artikeltexten i. I fallet med Wikipedia behöver användaren inte 
logga in utan kan ändra i alla artiklar utan begränsningar. Artikeltexten är formaterad 
med så kallad wikisyntax. Detta innebär att det t.ex. står tre enkelcitationstecken på 
bägge sidor kring ett ord för att markera att det ska vara fetstil. För att skapa en länk 
till en befintlig wikisida, eller en wikisida som ska skapas, anger användaren namnet 
på den nya sidan på följande sätt: 
 

EnNyWikisida 
 

d.v.s. med två eller flera ord som binds samman genom att skriva ihop orden med 
versaler och utan mellanslag. Det finns även system för hur rubriknivåer ska 
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markeras, bilder, länkar till externa webbsidor utanför Wikipedia, länknamn, tabeller 
och mycket mer. Det finns alltså sätt att skriva saker snabbt och effektivt och det finns 
samtidigt sätt att formatera texten på ett mer avancerat sätt.  

De flesta användarna är inte vana att skriva med koder för att få fetstil utan har 
skrivit med ”Rich Text Editor” (RTE) sedan 1985 (Udell 2000). Udell skriver även att 
de flesta användarna inte kommer att vilja lära sig wikisyntax utan kommer att kräva 
en RTE även för webben.  

2.2.2 Wikimotorn 
Varje gång någon vill läsa en viss artikel måste wikimotorn läsa av det aktuella 
innehållet och konvertera från wikisyntax till HTML. De tre enkelcitationstecknen på 
varje sida om ett ord eller en fras ersätts med motsvarande HTML-kod, i Wikipedias 
fall till: 
 

<strong>fetstil</strong> 

 
 Varje gång en sida begärs görs alltså denna konvertering. Konverteringen sker 
genom mycket noggrant bestämda regler och hur implementeringen ser ut är olika 
från wiki till wiki. En del av motorn ska ersätta vissa tecken med andra och i PmWiki 
görs detta med php-funktion preg_replace. Denna funktion använder ett reguljärt 
uttryck som beskriver hur textsträngen ska förändras. Mycket av effektiviteten i en 
wiki består i hur dessa reguljära uttryck är konstruerade. Det beror även på hur många 
olika reguljära uttryck som ska testas. 

PmWiki använder funktionen preg_replace för att ersätta markeringar med 
wikisyntax till motsvarande HTML-kod. Betrakta följande kod:  
 
$InlineReplacements = array( 
  "/'''''(.*?)'''''/"   => "<em><strong>\$1</strong></em>", 
  "/'''(.*?)'''/"   => "<strong>\$1</strong>", 
  "/''(.*?)''/"    => "<em>\$1</em>", 
  "/@@(.*?)@@/"    => "<code>\$1</code>", 
  "/\\[\\[&lt;&lt;\\]\\]/"  => "<br clear='all' />", 
  "/^----+/"    => "<hr />"  
 
[...] 
 
foreach ($InlineReplacements as $pat => $rep)  
      $x = preg_replace($pat,$rep,$x); 
 

 
Vi ser här att det först skapas en associativ vektor med flera nyckel->värde-par. 

Nyckeln är det reguljära uttrycket som ska matchas och värdet är det som ska ersätta 
vid en eventuell träff. I foreach-satsen ses att den associativa vektorn itereras för varje 
nyckel->värde-par och att det skapas motsvarande variabler för varje varv, $pat 
(pattern, det reguljära uttrycket) och $rep (replacement, det som träffen ska ersättas 
med). Sedan tidigare i koden finns varabeln $x som innehåller textmassan som ska 
analyseras. Till sist används funktionen preg_replace som tar tre argument, $pat, $rep 
och $x. Det returnerar resultatet till $x. Genom att både skicka in $x i funktionen och 
även använda den som mottagare av det returnerade resultatet kan man behålla samma 
variabelnamn genom resten av skriptet. 
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En text skriven med wiki-syntax skulle kunna se ut såhär: 

’’’Hur man skapar en if-sats i PHP’’’ 

En if-sats i PHP skapas som i många andra 
programmeringsspråk med nyckel-ordet ’’if’’. Ett 
minimiexempel kan se ut såhär: 

@@if ($a > $b) { echo ”Variabeln b är mindre än a.”; }@@  

---- 

Ett exempel till: 

@@if ($a < $b) { echo ”Variabeln a är mindre än b.”; }@@ 

Den HTML-kod som genereras i PmWiki är då: 
 

<strong>Hur man skapar en if-sats i PHP</strong> 
<p></p>En if-sats i PHP skapas som i många andra 
programmeringsspråk med nyckel-ordet <em>if</em>. Ett 
minimiexempel kan se ut såhär: 
<p></p><code>if ($a &gt; $b) { echo "Variabeln b är mindre 
än a."; }</code>  
<p></p><hr /> 
<p></p>Ett exempel till: 
<p></p><code>if ($a &lt; $b) { echo ”Variabeln a är mindre 
än b.”; }</code> 

  
I webbläsaren ser det då ut så här: 

Hur man skapar en if-sats i PHP 

En if-sats i PHP skapas som i många andra programmeringsspråk med 
nyckel-ordet if. Ett minimiexempel kan se ut såhär: 

if ($a > $b) { echo "Variabeln b är mindre än a.”; } 

Ett exempel till: 

if ($a < $b) { echo ”Variabeln a är mindre än b.”; } 

 
Enligt dokumentationen ska PmWiki stödja bl.a. konverteringar till fetstil, kursiv 

stil, kodfragment, ny rad och horisontella linjer (PmWiki 2004). Just dessa stöds av de 
reguljära uttrycken ovan och detta är ett utdrag av några av funktionerna och är av 
enklare struktur. Andra ersättningar kan vara rubriksättning och mer avancerade 
exempel är listhantering och skapa tabeller. 

PmWiki hanterar referenser, d.v.s. länkar till andra wikisidor eller andra dokument, 
på ett flertal olika sätt. Det vanligaste är att användaren anger en referens till en annan 
wikisida genom som visats ovan genom att utan mellanslag skriva flera ord i rad med 
versaler som första bokstav i varje ord, EnNyWiksida. Det reguljära uttrycket för att 
matcha wikiord är: 

 
[[:upper:]][[:alnum:]]*(?:[[:upper:]][[:lower:]0-9]|[[:lower:]0-

9][[:upper:]])[[:alnum:]]* 
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[[:upper:]][[:alnum:]]* betyder att det först ska matcha en stor bokstav A-Z 

och sedan ett alfanumeriskt tecken noll eller flera gånger, t.ex. ”Abc”, ”A1” men inte 
”abc” eller ”1abc”. Därefter ska en stor bokstav A-Z följas av en liten bokstav a-z 
eller en siffra 0-9 ELLER en liten bokstav a-z eller en siffra och sedan en stor 
bokstav. Detta innebär att flera stora bokstäver med små bokstäver eller siffror 
emellan kan matchas. Sökningen avslutas med att det kan finnas noll eller flera 
förekomster av alfanumeriska tecken. Den andra delen i uttrycket ovan är det mest 
intressanta eftersom den garanterar det alltid kommer en andra stor bokstav och att 
den antingen följs av en liten bokstav eller siffra eller föregås av en liten bokstav eller 
en siffra. Detta gör att ord som AbC och ABc är wikiord men inte AB eller ABC. 
Strängen får dock avslutas med flera stora bokstäver eller siffror, t.ex. AbCDEF eller 
ABc123. 



 13 

3 Lösningsansats 

3.1 Metodval 
Efter diskussion med handledare och examinator har följande metod använts: 
 

• Under hela examensarbetet: 
o Instudering av litteratur 
o Rapportskrivning  

• Intervjua fem personer om deras behov av förenklade kommunikationstjänster 
gällande Internet och då främst webben. 

• Specificera behoven utifrån intervjuerna 
• Arbeta fram två till fyra användarscenarier där problem finns. 
• Arbeta fram personor till användarscenarier 
• Bryt ner scenarierna i delar och identifiera ett eller flera delproblem som 

skulle kunna lösas inom ramen för examensarbetet 
• Förfina behovslistan och lösningsförslagen genom någon form av iterativ 

utvecklingsprocess, t.ex. spiralmodellen 
• Implementera något eller några av lösningarna  

 

3.2 Intervjuer 
Genom att utföra en så kallad kontextuell intervju (eng. contextual inquiry) kunde så 
mycket av intervjun som möjligt koncentreras på intervjupersonen och dess arbetssätt 
(Preece, J, Rogers, Y & Sharp, H 2002). Metoden är även utmärkt om målet med 
intervjun är att så mycket data som möjligt som senare kan analyseras. Det är viktigt 
att intervjupersonerna intervjuas i rätt kontext, d.v.s. i en miljö där de känner sig 
bekväma. Det är också mycket viktigt att intervjupersonen känner att det finns ett 
fokus i intervjun, att det finns tydliga mål. 

3.2.1 Syfte 
Syftet med de kontextuella intervjuerna var att identifiera faktiska problem som finns 
gällande elektronisk informationshantering och att identifiera hur datorvana personer 
löser de vardagsproblem som finns (Beyer & Holtzblatt 1999). Det kan t.ex. vara hur 
de skickar en webbadress till en studiekamrat eller hur de antecknar något via datorn. 

Det var även viktigt att få reda på om det verkligen finns några problem eller om 
användare redan har ett arbetssätt som fungerar. Genom att diskutera fritt under 
intervjuerna kunde intervjuaren tillsammans med intervjupersonen få nya uppslag och 
idéer om problemformuleringen. Dessa idéer kunde senare sammanställas i en 
behovslista. 

3.2.2 Miljö 
Miljön bör i en kontextuell intervju vara så fri som möjligt från okontrollerbara 
störningsmoment, gärna i ett rum där intervjuaren och intervjupersonen kan vara 
ensamma. Intervjun bör om möjligt ske framför intervjupersonens arbetsdator, detta 
för att kunna belysa verkliga problem i vardagen. En Internetansluten dator är ett krav 
i detta fallet.  
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3.2.3 Tid 
En intervju tog mellan 60 och 90 minuter, helt beroende på intervjupersonens 
engagemang och möjlig tid att avvara. 

3.2.4 Dokumentering 
Som dokumentering användes ljudupptagning och anteckningsföring. Ingen 
bildupptagning av själva intervjupersonen skedde, ej heller skärminspelning eftersom 
inga ordnade testmiljöer ordnades. En inspelning av skärmen under intervjun skulle 
dock ha underlättat dokumenteringen och rett ut oklarheter men skedde alltså inte. 

3.2.5 Val av intervjupersoner 
För att inte behöva lägga onödigt mycket tid på att förklara fundamentala tekniker 
skulle intervjupersonerna ha en grundläggande datorvana och gärna mer än så. Tre av 
intervjupersonerna hade god till mycket god datorvana, E.J., K.O. och O.S.. N.P. och 
J.S.P. anses dessutom ha expertvana inom allmän datorkunskap såväl som 
webbteknologier. Detta var en god grund för en diskussion kring nya tekniker. De fem 
intervjupersonerna var: 
 

• Nicholas Pagden (N.P.), universitetsadjunkt inom Medieteknologi vid Växjö 
universitet 

• Jorge de Sousa Pires (J.S.P.), universitetslektor inom Medieteknologi vid 
Växjö universitet 

• Elin Jönsson (E.J.), Medie- och kommunikationsstuderande samt 
deltidjournalist 

• Karin Olsson (K.O.), bibliotekarie 
• Olof Svensson (O.S.), lärarstuderande 

 
Alla personer är högutbildade och använder en dator frekvent i sitt arbete eller i 

sina studier.  

3.2.6 Förberedelser 
Ett antal områden bestämdes innan intervjuerna: 
 

• Intervjupersonens vardagliga datoranvändning 
• Diskussion kring personens bokmärkeshantering och anteckningsföring 
• Visning av redan existerande webbaserad bokmärkeshantering, i detta fall i 

form av del.icio.us, ett system för social bokmärkeshantering 
(del.icio.us 2005) 

• Diskussion kring webbaserad bokmärkeshantering 
• Visning av en wiki 
• Diskussion kring anteckningsföring med en wiki  
• Diskussion om wiki med bloggningsfunktion 

 
Genom att sätta upp en personlig wiki och göra anpassningar av den kunde 

intervjupersonerna se hur en wiki fungerar och hur det kan underlätta 
anteckningsföring samt bokmärkeshantering. En lösenordskyddad wiki sattes upp med 
en mycket viktig modifiering gällande bokmärkeshanteringsfunktionalitet. 
Modifieringen var en bookmarklet som är kopplad till en speciell webbsida i wikin. 
Varje bookmarklet som är kopplad till en vald wikisida gör följande när den används: 
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• Spara markerad text i en variabel 
• Spara aktuell webbadress i en variabel 
• Skicka de två variablerna ovan till den wikisida som bookmarleten motsvarar 
• Wikin tar emot data och uppdaterar den angivna wikisidan genom att med 

datum organisera medskickad webbadress och markerad text 
 

Detta är mycket likt det koncept som brukar kallas bloggning och i detta fall 
innebär bloggningen att användare skickar en webbadress och text till sin egen wiki 
där det tidsstämplas. Man kan även ge ut denna bookmarklet till andra personer och 
låta dem fylla delar av sin egen wiki på samma sätt. Genom att visa denna funktion 
kunde styrkan med bloggning tillsammans med en wiki visas på ett effektivt sätt. 
Diskussion om detta kan därefter ske. I bilaga 2 finns det stöddokument som 
intervjuaren utgick ifrån under intervjun och i bilaga 4 finns koden som användes för 
att skapa ”bloggning till wiki”-bookmarkleten. 

Genom att skicka e-post med ett par vanliga frågor och svar gällande intervjun 
kunde personerna få en uppfattning om hur intervjun skulle gå till. I bilaga 3 finns 
denna FAQ att läsa. Det var även viktigt att personerna inte började organisera sina 
bokmärken eller förändra sitt arbetssätt innan intervjun eftersom syftet då kunde vara 
hotat. Genom att påpeka detta flera gånger för personerna innan intervjun kunde detta 
undvikas.  

3.3 Behovslista och konceptplan 
En behovslista skapades genom att utgå från resultaten av intervjuerna. Genom att 
iterera kring denna behovslista kunde den växa och tre olika konceptplaner 
utarbetades med utgångspunkt från behovslistan. En konceptplan är ett dokument som 
beskriver ett koncept och dess ingående delar och ska utformas utifrån personor eller 
verkliga personer och i vårt fall från behovslistan. Det är viktigt att analysera behoven 
så att dess ingående kombinationer ger en god användarupplevelse (Winter 2004).  

3.4 Val av implementering 
Tre olika konceptplaner skapades utifrån behoven identifierade från intervjuerna och 
delar av dessa kunde inom ramen för examensarbetet implementeras. De delar som 
implementerades valdes så att en så god användarupplevelse som möjligt kunde 
skapas. 
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4 Resultat 

4.1 Resultatkapitlets uppdelning 
Detta resultatkapitel är uppdelat i ett flertal olika delar. Dessa är: 
 

• Val av wiki för användning under examensarbetet samt för visning under de 
kontextuella intervjuerna  

• Resultat av kontextuella intervjuer 
• Behovslistan och hur den itererats fram 
• Beskrivning av tänkbara lösningarna på delar av behovslistan 
• Tre olika konceptplaner tas fram ur behovslistan och en framtagen målgrupp 
• En beskrivning av hur delar av konceptplanerna implementerades och testades 

av en verklig person ur den framtagna målgruppen 

4.2 Val av wiki 
För att få praktisk erfarenhet av en wiki och för att kunna använda PHP5 under 
examensarbetet krävdes en server med detta installerat. Då det inte fanns någon sådan 
att tillgå installerades en webbserver på en hemdator med ständig 
bredbandsuppkoppling. Följande installerades på en PC med Windows XP Pro: 
 

• Apache 2.0.49 
• PHP 5.01 
• MySQL 4.0.20a 

 
Flera olika wikisar installerades med varierande resultat. I bilaga 1 diskuteras 

svårigheter med att installera och konfigurera en egen wiki. Till slut hittades en wiki 
som passade den aktuella konfigurationen samt uppfyllde de krav som tidigare ställs 
upp. Dessa krav var: 

 
• Öppen källkod 
• Vara förberedd för PHP 5 
• Aktiv utveckling 
• Enkel installation 
• Enkelt att lägga till nya funktioner 
• Enkelt att förändra de inbyggda funktionerna 
• Ha stöd för MySQL eller lagra wikitexten i filer på webbservern 

 
Valet föll på PmWiki som är utvecklat av Patrick Michaud (Michaud 2004). 

Eftersom antalet wiki-kloner är mycket stort fanns det inte tid att prova och utvärdera 
alla som påträffades med korrekta krav uppfyllda. Resultatet av arbetet skulle ha 
påverkats om valet hade fallit på en annan wiki men med stor sannolikhet inte 
tillräckligt mycket för att motivera en mer grundlig genomgång av tillgängliga 
wikisar. 

För att förstå alla problem och möjligheter med en wiki användes under hela 
examensarbetet denna modifierade version av PmWiki. På detta viset kunde en wiki 
förändras under själva examensarbetets gång beroende på de behov som framkom. 

4.3 Resultat av intervjuer 
Efter varje intervju skrevs det viktigaste ner som sades under intervjun. När alla 
intervjuer var klara lyssnades allt igenom en extra gång för att säkerställa att inget 



 17 

viktigt missats. Viss e-postkontakt skedde även med intervjupersonerna en tid efter 
intervjun för att reda ut detaljfrågor.  

Nedan följer ett utdrag av vad som sades vid varje intervju. Det är viktigt att 
påpeka att detta är just ett utdrag där endast det väsentliga finns skrivet, en fullständig 
transkription har inte gjorts. 

4.3.1 Nicholas Pagden (N.P.) 
Nicholas Pagden är en strukturerad person som i de flesta fall har genomtänkta sätt att 
lösa sina problem med informationshantering. Han sitter cirka 10 timmar om dagen 
vid en dator och använder Microsoft Word, First Class och Internet Explorer mycket 
frekvent i sitt arbete. Dessa tre program plus e-postklienten Opera är basen i hans 
arbete. Han använder i princip samma program i hemmet. Han provade även 
bloggning för privat bruk till fram för en månad sen. 

Som webbläsare använder N.P. uteslutande Internet Explorer 6.0. Han provade 
nyligen Mozilla Firefox 1.0 Preview Release men använder det inte i dagsläget. Han 
är inte speciellt förtjust i sin e-postläsare Pegasus Mail 4.12 men upplever att han inte 
kan påverka innehållet i sin arbetsdator speciellt smidigt. Han använder programmet 
och även e-post i allmänhet så lite som möjligt. 

First Class är ett program som N.P. använder väldigt mycket. Han har upprättat ett 
system i inkorgen där han arkiverar vissa meddelanden som han finner viktiga. Han 
använder även First Class för att arkivera vissa viktiga textmängder, t.ex. en rättning 
av en uppgift eller gamla ”att göra”-listor. Enligt N.P. säkerhetskopieras First Class 
centralt varje dag och det är delvis därför som han använder First Class som 
arkiveringssystem. 

 
• Bokmärkeshantering 

N.P. har cirka 40 bokmärken i Internet Explorer. Dessa använder han sällan och 
han bryr sig inte om att göra backup på dessa. Han skulle t.o.m. tänka sig att inte alls 
ta med dessa bokmärken till nästa dator eller vid en ominstallation. Han lägger gärna 
till bokmärken men använder dem mycket sällan. Han påpekar att det kanske inte är 
så viktigt om man inte kan komma ihåg adressen själv. Genom att ofta använda 
historiken i webbläsarens adressfält kan han få hjälp att komma ihåg adresserna 
lättare.  

Eftersom N.P. har kunskaperna som krävs för att skapa webbsidor har han även 
provat att göra en webbsida med länkar till webbsidor inom hans specialområde, spel 
och interaktivitet. Detta är en form av webbaserad bokmärkeshantering och i detta fall 
en statisk variant med flera hundra olika länkar. Han kan nå länksamlingen på vilken 
dator som helst men uppdateringen är inte smidig och kräver specialkunskaper inom 
webbpublicering. Denna statiska form av webbaserad bokmärkeshantering var en 
engångsföreteelse enligt honom själv. 

 
• Bloggning 

N.P. har provat bloggning och webbsidan som visar vad han bloggat är 
lösenordsskyddad. Han har en extra knapp i verktygsfältet i Explorer och där kan han 
blogga en webbadress som han vill komma åt senare. Han behöver logga in första 
gången men har vid intervjutillfället svårt att komma ihåg både användarnamn och 
lösenord. Det visar sig senare att han har två liknande konton. 

Han kan även här tänka sig att lägga till webbadresser men använder aldrig eller 
sällan bokmärket efter han lagt till det. Han har alltså gjort ett försök med webbaserad 
bokmärkeshantering men inte sett nyttan med det. Det var för krångligt och det gav 
ingen direkt respons i form av sparad tid. 
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Intervjupersonen har även ett annat sätt att utnyttja bloggning. Han känner ett 
behov av att spara adresser för att senare gå tillbaka och organisera dessa. Han kan 
alltså spara webbadresser på ett medvetet ostrukturerat sätt för att senare strukturera 
upp dem. Detta är ett beteende som han slutade med i samband med att han slutade 
bloggning. "I ett rop på hjälp" (N.P. själv) började han användningen av bloggning 
och webbaserad bokmärkeshantering men det fungerade inte för honom denna gång. 

 
• Anteckningsföring 
N.P. har flera olika sätt att spara anteckningar. Han sparar gärna text i oskickade 

meddelanden i First Class och använder även funktionen ”gemensamma dokument” 
(på andras initiativ). Han sparar även texter genom att kopiera texten till ett word-
dokument och därifrån skriva ut eller spara texten, i det senare fallet gärna som pdf. 

4.3.2 Elin Jönsson (E.J.) 
Elin heter egentligen något annat men föredrar att vara anonym. Hon är en mycket 
aktiv student och arbetar extra för en av de större dagstidningarna i södra Sverige. 
Hon har ett gediget intresse av att samla på sig kunskap om olika områden, hon läser 
många elektroniska tidningar, besöker forum på webben o.s.v. Hon är helt enkelt en 
mycket aktiv person som läser morgontidningen via sin bärbara dator vid frukosten. 

E.J. studerar just nu Medie- och kommunikationsvetenskap och kommer att prova 
på utlandsstudier till våren. Hon är mycket aktiv inom studentlivet och engagerar sig i 
ett flertal olika föreningar. 

 
• Bokmärken i hemdatorn 

E.J. har en mycket stor mängd bokmärken som hon går igenom varje dag och hon 
lägger ständigt till nya. När oredan blir för stor sorterar hon de bokmärken som hon 
vill behålla. Hon tycker att det kan vara svårt att komma ihåg varför hon sparade ett 
visst bokmärke och skulle kunna tänka sig att organisera dem på ett annat sätt. 

De bokmärken som hon använder oftast finns i verktygsfältet i hennes webbläsare, 
Internet Explorer 6.0. De som hon använder allra mest ligger utanför en katalog och 
de som används något mindre eller behöver organiseras ligger i en mapp, också de i 
verktygsfältet. De bokmärken som bara används ibland eller aldrig finns i 
bokmärkesmenyn och kräver alltså ännu ett klick för att kunna kommas åt. Således 
har Elin medvetet delat in sina bokmärken i tre kategorier och ju lägre 
användningsfrekvens, desto mer klick krävs för att komma åt dem. 

Varje vecka sparar hon sina bokmärken genom att skicka bokmärkesfilen som en 
bilaga till sig själv via e-post. Hon säger att hon saknar ett sätt att snabbt komma åt 
sina bokmärken på andra datorer vid en eventuell datorkrasch. 

 
• Anteckningar i hemdatorns 
För att snabbt kunna göra anteckningar på sin hemdator har E.J. ett textdokument 

som innehåller all möjlig information. Här sparar hon små textsnuttar som hon vill 
komma åt senare. Det finns användarnamn, lösenord, bokningsnummer och mycket 
mer. Listan är lång och hon använder avdelare i form av flera minustecken för att 
separera och klumpa ihop information. Hon påpekar själv att hon saknar ett sätt att se 
informationen någon annanstans samt att det är känslig information som det inte är 
bra om någon obehörig ser. Hon gör backup även på anteckningsfilen ungefär en gång 
i månaden. 

 
• Datorn i arbetet 
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Vid ledighet jobbar E.J. extra som journalist på en stor dagstidning i södra Sverige. 
Hon arbetar först och främst på plats på redaktionen. Hon sitter mycket vid datorn och 
har t.o.m. försökt att konvertera redaktionen till att bli mer elektronisk än vad den 
redan är. 

Efter att E.J. har intervjuat en person för en artikel försöker hon så snabbt som 
möjligt att skriva ner åtminstone stödorden i datorn. Under själva intervjun skriver 
hon dock alltid ner stödorden på papper. Hon har försökt använda datorn som 
anteckningsblock under intervjuer men detta har inte fungerat. När väl stödorden är på 
plats skriver hon ett första utkast som sparas i tidningens Internetbaserade system. Där 
kan alla som har tillgång till tidningens utvecklingssystem se hennes artikel, även om 
den inte är klar. Detta tycker E.J. själv är dumt eftersom hon ibland inte vill visa ett 
ofärdigt arbete eller om hon håller på med någon idé som hon ännu inte vill avslöja. 
Dessa idéer får hon spara lokalt på den datorn hon sitter vid. Det sker ingen 
säkerhetskopiering på dessa datorer vad hon vet och hon tycker det är dumt att inte 
kunna komma åt det på fler ställen än just där. 

E.J. tycker om det centraliserade sättet att arbeta men saknar ett säkert sätt att spara 
texter på ett privat sätt så att chefen eller andra kollegor inte kan se dem. 

4.3.3 Jorge de Sousa Pires (J.S.P.) 
Jorge de Sousa Pires arbetar som lektor på Växjö Universitet och är samtidigt ägare 
och enda anställd i konsultföretaget JSP in Context. Han har ett brett teknikintresse 
och provar gärna nya funktioner och program. Han har en bärbar Mac och en Nokia 
9210i som har använder dagligen och så ofta han kan. 

J.S.P. är en mycket strukturerad person som har under flera år utvecklat och 
förfinat sitt sätt att hantera all den information som flödar runtomkring honom. Han 
påpekar själv att det har tagit honom lång tid att komma underfund med hur han vill 
lagra små informationsbitar. 

 
• Bokmärken 

Som webbläsare använder J.S.P. i princip enbart Safari som webbläsare. Han har 
även Internet Explorer installerat men använder det sällan. Eftersom han har ett konto 
på .Mac kan han utnyttja de många möjligheter till säkerhetskopiering som Apple 
erbjuder för sina kunder. Genom några få knapptryckningar kan Jorge spara sina 
bokmärken på en server hos Apple. Han kan nästan lika enkelt återställa alla 
bokmärken så att de motsvarar de som ligger lagrade på hans .Mac-konto. Detta gäller 
även om han kommer till en annan Mac med Safari, han kan lätt återskapa sin kopia 
där. Skulle han komma till en dator som inte är en Mac med Safari kan han surfa in på 
sitt .Mac-konto via en webbläsare och därigenom få tillgång till alla sina bokmärken 
som vanliga hyperlänkar.  

J.S.P. betalar ungefär 900 kronor om året för denna tjänst. I detta ingår även  andra 
tjänster, bl.a. en e-postadress, 250 Mbyte lagringsutrymme och semiautomatiska 
säkerhetskopieringar även för andra program än Safari och dess bokmärken. 

Ett problem med denna tjänst, förutom att det kostar, är att även om du kan 
använda en PC för att visa dina bokmärken så måste du utgå från en Mac. Tjänsten är 
alltså i grunden beroende av att du arbetar på en Mac. 

 
 
• Anteckningar 

J.S.P. använder främst två olika sätt att föra elektroniska anteckningar, genom sin 
telefon och genom att skriva direkt i datorn. Om han skrivit informationen i telefonen 
för han över den genom en kabel eller genom att skicka e-post till sig själv. Han 
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använder telefonens möjlighet till elektronisk anteckningsföring då han inte har datorn 
i närheten eftersom han föredrar att skriva där. 

Genom att använda ett egenutvecklat katalogsystem som behandlar olika ämnen 
och företeelser sparar J.S.P. information på väldigt många olika ställen i sin dator. Om 
han hittar något intressant drar han den markerade texten till lämplig katalog och 
släpper den där. Detta innebär att texten automatiskt blir en ny textfil.  

Finns det inget som J.S.P. behöver? Jodå, det finns det. Även om han har arbetat 
fram ett sätt som fungerar mycket bra för honom så finns det saker som kan förbättras. 
Framförallt handlar förbättringar om automatiseringar av vissa processer, t.ex. 
vidarebefordra en text till någon eller uppdatera sin blog-liknande webbplats på ett 
enklare sätt. Han utnyttjar sitt operativsystems funktionalitet på ett utmärkt sätt men 
inte webbens möjligheter på ett motsvarande sätt. 

J.S.P. gillar idén med en egen privat wiki med vissa publika delar och han blir 
mycket exalterad över möjligheten att kunna blogga text till någon annans privata 
wiki.  

4.3.4 Karin Olsson (K.O.) 
Karin Olsson arbetar som bibliotekarie och är således lite av en specialist på att 
hantera information. Hon tänker sig för innan hon bokmärker en webbplats och har 
mycket strukturerade sätt att leta upp information och länkar. Om ett bokmärke 
försvinner är det inte hela världen eftersom hon vet hur hon ska hitta tillbaka till den 
informationen som finns där. 

K.O. har två arbetsplatser varav den ena är hennes kontor och den andra är 
lånedisken där hon träffar studenter och hjälper dem att hitta artiklar och böcker. Vid 
lånedisken finns det ett antal bokmärken som alla kollegor delar på samt några som 
alla som arbetar vid datorn lägger till. Ibland saknar hon ett sätt att ta med sig en 
webbadress från lånediskdatorn till kontoret och vice versa. Hon har tänkt på det 
ibland men det är inget som hon är direkt besvärad av. Ibland skickar hon 
webbadressen till sig själv via e-post och ibland skriver hon ut den aktuella webbsidan 
och tar helt enkelt med sig pappret i handen till datorn ifråga. 

De bokmärken som hon har på sin arbetsdator är cirka 50 stycken. Hon säger att 
det endast är ett antal som hon använder och att hon inte rensar i listan så ofta. Hon 
lägger inte heller till länkar så ofta och detta beror på två saker: 

 
• På arbetets egen webbplats finns de flesta länkar hon använder. 
• Hon vet hur hon hittar till informationen igen utan några större problem.  

 
K.O. säger även att det inte skulle göra henne något om bokmärkena skulle 

försvinna. Hon gör inga säkerhetskopior just nu men förde över sina bokmärken från 
sin gamla dator till den nuvarande, dock på ett krångligt sätt enligt henne själv. 

Eftersom K.O. även är kontaktperson för en del av bibliotekets webbplats kommer 
det in tips på länkar som hon ska granska och eventuellt lägga till deras webbplats. 
Oftast kommer tipsen in via e-post och hon tycker att det fungerar tillräckligt bra. 

När hon vid lånedisken ger tips till studenter vill hon lära ut metoden och inte bara 
ge studenten ett resultat. Hon är därför inte speciellt intresserad av ett sätt att skicka 
bokmärken eller resultat av sökningar på ett enkelt sätt eftersom hon hellre vill att 
studenten själv ska hitta tillbaka dit. 

4.3.5 Olof Svensson (O.S.) 
Olof studerar till gymnasielärare i engelska och började sin studietid hösten -02. Han 
äger en dator med bredbandsuppkoppling och använder den mest till 
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informationssökning och som skrivmaskin. Han använder även datorerna i datorsalar 
på skolan eftersom han anser att han får mer gjort där än hemma. Fördelningen beror 
på det aktuella arbetets natur och om det är grupparbete eller inte. Vid grupparbete 
används datorerna i skolan mer. Han känner inte till begrepp som bloggning eller 
wiki. 

För inte så länge sedan formaterade han sin hårddisk och glömde då att 
säkerhetskopiera sina bokmärken. Det gjorde honom inget, "Det var ändå en salig 
röra" (O.S. själv). Hans fru hade t.o.m. börjat klaga på att det var för stor oordning 
och för många bokmärken.  

O.S. har två olika typer av bokmärken, privata och skolrelaterade. I den privata 
bokmärkeskategorin (ej kategoriserat hos O.S.) finns i princip de bokmärken som 
förtjänar en plats i verktygsfältet. Det är webbsidor för e-postinloggning, bankärenden 
o.s.v. Här tillkommer det sällan nya bokmärken. Den andra kategorin är mer 
intressant. När O.S. ska undersöka något för ett skolarbete, vilket just nu är uppsats på 
C-nivå, bokmärker han väldigt mycket under ett par intensiva perioder. Han påpekar 
att han tror att många studenter beter sig på detta viset. De söker väldigt mycket under 
en kort period, kanske bara en eller ett par dagar för att sedan gå tillbaka och gå 
igenom varje sak igen. Detta kan sedan upprepa sig i perioder tills dess att arbetet är 
klart. Ett vanligt förekommande fenomen yttrar sig alltså även här. Han lägger gärna 
till bokmärken med besöker dem inte särskilt ofta. De få som besöks regelbundet har 
han lagt i verktygsfältet för snabb åtkomst. De som han lägger i den vanliga 
bokmärkeshanteringen används inte speciellt ofta och det blir det lätt rörigt där. Det 
händer att han inte vet varför bokmärken finns där eller vart det leder någonstans. 

Sitter han i skolan och hittar någon intressant webbadress eller stycke text så 
skickar han det oftast via e-post till själv. Detta upplever han som krångligt och det 
händer att han klipper och klistrar text istället för att bifoga hela dokument eftersom 
han ibland upplever bilagor som något krångligt. Är det ett grupparbete det handlar 
om använder han oftast ICQ (program för direktmeddelanden och möjlighet att skicka 
filer till varandra) eller e-post för att hålla kontakten med kurskamraterna. Han förlitar 
sig t.o.m. på historikfunktionen i ICQ istället för att bokmärka en webbadress eller 
organisera en kommentar om något. Beroende på kursansvarig lärare så använder O.S. 
även First Class. Han finner detta system bra och han tycker att det underlättar 
kontakten mellan gruppmedlemmarna om han och de andra vet hur man utnyttjar det. 
Han föredrar ett fungerande First Class före ICQ och e-post, åtminstone när det gäller 
grupparbeten. 

O.S. antecknar mycket litet i elektronisk form. Han sätter hellre upp en lapp på 
kylskåpet eller ytterdörren än noterar det i ett textdokument i datorn. Han skriver ner 
personers telefonnummer och liknande på papper men inte alls i datorn.  

4.4 Behovslista 
En behovslista skapades utifrån diskussionerna från intervjuerna. Behov har även 
tillkommit från egna idéer och förslag från handledare. Behovslistan delades först in i 
två delar, en för behov som gällde när en person arbetar och en för behov när det är 
två eller fler. I den sista versionen som presenteras här har detta slagits ihop till en 
enda lista med kommentarer kring varje behov. Behovslistan har reviderats flera 
gånger och nya behov har tillkommit under hela examensarbetet men främst efter 
iterationer ur intervjuerna. Vissa av behoven är specifika för vissa personer ur 
intervjuskaran, varje behov representeras alltså inte alla personer.  

Behoven nedan beskriver både bokmärken och det som tidigare kallats 
anteckningar och i enstaka fall wikisida. Eftersom behovslistan är tänkt att vara 
generell tas inte några förslag på lösningar upp här eftersom de kan implementeras på 
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flera olika sätt. I detta examensarbete fokuseras det på en wiki som tänkbar lösning på 
delar av behovslistan och några av behoven kommer ur en wikis sätt att fungera. 
Eftersom behoven är generella skrivs inte ordet wikisida i behovslistan utan delsida. 
Detta gör att behoven inte behöver lösas med en wiki. För att beskriva en ingående 
sida i något av behoven har bitvis ordet anteckning tidigare använts men kommer här 
att ersättas av ordet delsida när det är lämpligt. 

Utgångspunkten är att det behövs ett system som hjälper en eller flera personer att 
strukturera information som personen hittar på webben eller som han eller hon vill 
skriva ner på elektronisk form. 

Abrams, Baecker & Chignell (1998) påpekar i en studie om bokmärken flera saker 
som återkommer i mina resultat. Exempel på detta är att användare har en tendens att 
bokmärka i etapper. De bokmärker mycket under vissa perioder men kommer sedan 
inte tillbaka till flertalet av dem, endast 6 % under efterföljande månad enligt Abrams, 
Baecker & Chignell (1998).  Användare är ofta även frustrerade över att själva 
bokmärkestiteln inte är tillräckligt beskrivande för vart länken leder någonstans och 
det finns ett behov av att märka upp bokmärkena på andra sätt än enbart titeln på den 
aktuella webbsidan.  

Antalet bokmärken som finns på datorn och dess organisering är kopplat till 
skärmupplösningen. När antalet bokmärken blir så många så att de inte längre får 
plats på skärmen utan att behöva skrollas fram så infinner sig ett behov av att 
organisera bokmärkena i kataloger. De användare som har extremt många bokmärken 
(300+) är mycket villiga att organisera ett bokmärke direkt vid bokmärkningstillfället 
(Abrams, Baecker & Chignell 1998). 

4.4.1 Identifiering 
För att kunna göra sin information tillgänglig enbart för sig själv eller enbart för några 
få personer krävs någon form av identifiering. Det behövs alltså en form av 
inloggning eller identifiering.  

4.4.2 Direktorganisering av bokmärken 
Ett sätt att bokmärka och samtidigt organisera själva webbadressen (Abrams, Baecker 
& Chignell 1998). Organiseringen kan vara att man anger nyckelord för varje 
bokmärke, skriver en kommentar eller markerar text som ska associeras med 
bokmärket.  

4.4.3 Komma åt bokmärken överallt 
Det finns ett stort behov kring webbaserad bokmärkeshantering. Flera personer vill 
kunna komma åt sina bokmärken även andra på fler ställen än sina arbetsdatorer 
(Abrams, Baecker & Chignell 1998).  

4.4.4 Säkerhetskopiera och återställa bokmärken 
Här avses både att skapandet och återställandet av säkerhetskopior. Många vet inte 
hur de ska göra säkerhetskopior och än mindre hur de återskapar en säkerhetskopia. 
Säkerhetskopieringen i en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer upplevs som 
krånglig och ologisk. 

4.4.5 Komma åt anteckningar överallt 
Det finns behov av att föra elektroniska anteckningar som kan läsas på en dator som 
inte är den primära arbetsdatorn.  
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4.4.6 Säkerhetskopiera och återställa anteckningar 
Anteckningar ska även kunna sparas på ett säkert sätt och det ska finnas enkla sätt att 
säkerhetskopiera samt återställa dem. 

4.4.7 Exportera en eller flera anteckningar till olika format 
En eller flera anteckning ska kunna exporteras till ett flertal olika format. Man ska inte 
behöva tänka på slutformatet när man skriver anteckningen eller texten. Exempel på 
format som det finns behov för är pdf, doc, rtf och HTML/XHTML. 

4.4.8 Skapa en presentation med presentationsanteckningar 
Genom att skapa ett anteckningsdokument av typen ”innehållsförteckning” med 
länkar till andra dokument kan man automatiskt sätta samman ett bildspel 
innehållande de dokument som innehållsförteckningen länkar till. Det finns även ett 
behov att här ange anteckningar som enbart visas i detta presentationsläge. 

4.4.9 Enkelt skapa ny anteckning 
I en lätt tillgänglig meny ska det finnas ett sätt att skapa stommen till en ny 
anteckning genom att ange namnet på den.  

4.4.10 Göra enklare formatering av en anteckning 
Användare ska kunna formatera sin anteckning, t.ex. genom att på något sätt ange om 
ett ord ska vara fetstil, kursiv stil, olika rubriknivåer o.s.v. Exakt vilka formateringar 
som bör stödjas bör undersökas separat. 

4.4.11 Formatera text med en RTE (Rich Text Editor) 
Det finns ett mycket stort behov av att ange enkel formatering, t.ex. fetstil och kursiv 
stil utan att behöva skriva det i forma av koder. Användaren vill alltså ha ett 
redigeringsverktyg av typen ”Rich text” och inte formatering i HTML eller wiki-
syntax.  

4.4.12 Skilja på anteckning och innehållsförteckning 
Det finns ett behov av att skilja på en enskild anteckning och en anteckning vars enda 
syfte är att hänvisa till flera andra anteckningar, t.ex. liknande en innehållsförteckning 
i en rapport eller en meny med länkar.  

4.4.13 Gruppera anteckningar 
En anteckning ska kunna tillhöra en eller flera grupper och dessa ska kunna listas eller 
lätt kunna ändras. Det finns alltså ett behov att sätta ett eller t.o.m. flera nyckelord för 
en anteckning (jmf. del.icio.us). 

4.4.14 Exportera en grupp 
Om anteckningar kan grupperas ska det finnas möjlighet att exportera hela gruppen 
till flera olika format, till exempel pdf, doc, rtf och HTML/XHTML 

4.4.15 Enkelt och effektivt skapa webbsidor 
Ett enkelt sätt att skapa webbsidor som ska läsas av andra personer än ägaren till 
dokumentet.  
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4.4.16 Konvertera en webbsida till olika format 
En webbsida eller delar av den, vilken som helst, ska kunna lagras som en anteckning 
och därmed även kunna konverteras till flera olika format. Det finns även behov av att 
direkt kunna få ut t.ex. en pdf av en markerad text på en godtycklig webbsida. 

4.4.17 Ladda upp filer 
Det finns behov att ladda upp t.ex. bilder eller andra filer som hör till en grupp eller en 
anteckning. Det finns alltså ett behov av att lagra andra saker än enbart text i en 
anteckning eller i en grupp av anteckningar. 

4.4.18 Referenshantering 
En anteckning ska kunna vara av typen referens.  Genom att ange ett ISBN eller 
annan metadata ska en referens skapas på ett valt format, förslagsvis enligt Harvard 
eller Oxford-systemet.  

4.4.19 Konvertera till wikisyntax 
En text som är angiven i ett annat textformat än wikisyntax ska kunna konverteras till 
detta. De viktigaste är HTML/XHTML, rtf, doc och pdf. Behovet är alltså import till 
wikisyntax. 

4.4.20 Hantera kortkommandon 
När man redigerar ska man kunna trycka vissa kortkommandon för att till exempel 
spara, byta visningsläge, skriva fetsil o.s.v. 

4.4.21 Spara och fortsätta skriva 
Det ska finnas en knapp som sparar det man skrivit hittills och som sedan låter 
personen fortsätta skriva i samma anteckning.  

4.4.22 Visa om ändringar har skett 
Det ska finnas ett sätt att se om det har skett några förändringar i texten sedan man 
angav att man ville redigera sidan. En knapp kan t.ex. ändras från ”Spara” till ”Spara 
– behövs”. 

4.4.23 Automatisk sparning vid redigering 
Texten bör automatiskt sparas efter en viss tids inaktivitet, detta för att undvika att 
information går förlorad. 

4.4.24 Olika visningslägen vid redigering 
Man ska kunna redigera en anteckning på flera olika sätt, till exempel: 
 

• redigera med ett verktyg som kan skriva ”Rich text” 
• skriva wiki-syntax 
• skriva HTML 

4.4.25 Olika läslägen via webben 
En anteckning ska kunna läsas på ett flertal olika sätt, inte bara som en enkel 
webbsida. Är det projekt eller en grupp av anteckningar ska man till exempel kunna 
visa anteckningarna på ett flertal olika sätt: 
 

• Som en webbplats 
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• Som en presentation 
• Som en webbsida där alla ingående delsidor listas på en enda sida 

4.4.26 Möjlighet att se vem som ändrat vad 
Om ett antal personer redigerar en anteckning ska man snabbt kunna se vem som 
ändrat och lagt till vilken text. 

4.4.27 Låsa anteckningar för redigering 
Man ska som ägare kunna låsa dokumentet så att ingen mer ändringar kan ske. Man 
kan även tänka sig en låsning på styckenivå. 

4.4.28 Olika säkerhetsnivåer 
Man ska kunna sätta vilken säkerhetsnivå som ska gälla för olika typer av 
visningslägen. Till exempel kan presentationsläget vara öppet för läsning medan en 
anteckning enbart är tillgängligt för vissa. 

4.4.29 Lägg till markerad text som ny delsida  
Om man surfar på en webbsida någonstans på webben ska man kunna markera en del 
av webbsidan och med hjälp av en bookmarklet skapa en ny delsida med den aktuella 
texten som nytt innehåll. 

4.4.30 Automatisk rullning av rullningslist 
När man väljer att spara en anteckning och väljer att fortsätta redigera efter detta ska 
rullningslisten automatiskt rulla till senast redigerade position 

4.4.31 Knapp som bloggar en anteckning 
Genom att trycka på en knapp ska man kunna skicka den aktuella anteckningen till en 
användares vanliga webblogg, t.ex. TypePad eller Blogger. 

4.4.32 Knapp som skickar text och länk till en e-postadress 
Genom att trycka på en knapp ska den aktuella texten och länken till denna e-postas 
till vald person. 

4.4.33 Mycket snabbt komma till redigeringsläget för en anteckning 
Det finns ett behov av att ännu snabbare än att klicka på ”Redigera denna sida” eller 
liknande komma till redigeringsläget för en anteckning. 

4.4.34 Ange rättigheter för en anteckning eller en grupp 
Man ska kunna ange vilka som har rätt att läsa, skriva och ändra rättigheter på en 
anteckning eller en grupp.  

4.4.35 Slå ihop flera anteckningar 
Man ska kunna slå ihop två eller flera anteckningar till en ny anteckning. 

4.4.36 Meddela om förändringar 
Man ska kunna meddela personer om att en viss sida har förändrats. Exempel: 
 

• Genom att klicka på ”Meddela alla läsare via e-post” så skickas ett 
meddelande till alla som minst har läsrättigheter i det aktuella dokumentet om 
att det har förändrats. 
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• Genom att välja att aktivera RSS eller Atom kan användare själva prenumerera 
på förändringar genom dessa flöden.  

4.4.37 Skicka text och webbadress till en anteckning 
Genom att använda en bookmarklet som hanterar sändningen till en speciell 
anteckning kan en användare med vissa rättigheter skicka text och webbadresser till 
sin egen eller någon annans anteckning. Denna funktion kallas även ”bloggning till 
wiki”-bookmarklet (se bilaga 4 för kod). 

4.4.38 Kommentera en text eller webbadress som bloggats till en anteckning 
När man går till en anteckning som har blivit bloggad med en text eller en webbadress 
enligt föregående behov ska men kunna skriva en kommentar direkt till just den 
webbadressen eller texten. 

4.4.39 Infoga referens i en anteckning 
Man ska kunna infoga en länk till en för gruppen unik referenslista och klistra in den i 
på aktuellt ställe i anteckningen (jmf: EndNote och Microsoft Word). 

4.4.40 Skapa en projektstruktur automatiskt 
Man ska kunna skapa en projektstruktur där följande delar kan finnas: 
 

• Förstasida 
• Innehållsförteckning 
• Innehåll 
• Referenser 
• Informationshämtning 

4.4.41 Lagringsplatser för filer 
En delsida ska kunna hantera filer och bilagor. Man kan tänka sig två sätt: 
 

• Varje delsida, oberoende typ, kan lagra en eller flera filer 
• En delsida kan väljas till typen ”Lagringsplats” och blir ett ställe där en eller 

flera filer kan lagras. 

4.4.42 Strukturera information i ett grupparbete 
Används identifiering samt funktionen att ange rättigheter för en delsida blir effekten 
att grupparbeten kan struktureras på ett organiserat sätt. Varje gruppmedlem kan se 
och utföra förändringar på innehållet.  

4.4.43 Minianteckning till en delsida 
Man ska kunna skriva en minianteckning till en delsida. Denna minianteckning är då 
kopplad till den aktuella texten och kan användas för att föra en diskussion kring den 
aktuella delsidan (jmf: Wikipedia (2004b)). 

4.4.44 Justera rättigheter för att skriva minianteckningar 
Det finns behov av att kunna justera rättigheterna för en användare som har rätt att 
skriva en minianteckning. Det kan t.ex. vara en lärare som ska lämna en kommentar 
på ett arbete. Läraren kan då delta i en diskussion kring den aktuella delsidan men inte 
ändra i texten. Det ska även vara möjligt att få en viss persons minianteckningar 
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sammanfattade på olika sätt, t.ex. enbart de som finns i en viss grupp eller ett 
begränsat antal utvalda delsidor. 

4.4.45 Skapa presentation 
Det kan finnas två typer av presentationer: 
 

• Presentation av skrivet innehåll, t.ex. en rapport. Det som ska visas i 
presentationen skrivs på ett speciellt ställe i nära anslutning till varje delsida, 
t.ex. i en minianteckning (se föregående behov) 

• Presentation där innehållet på en delsida även utgör innehållet i presentationen 
 

Vi behöver alltså skilja på om det är det skrivna innehållet på delsidan som är 
innehållet i presentationen eller om det är en minianteckning som ska visas som 
innehåll.  

4.4.46 Byta namn på en delsida 
Man ska kunna byta namn på en delsida. 

4.4.47 Ta bort en delsida 
Man ska kunna ta bort en delsida. 

4.4.48 Flytta en delsida  
Flytta en delsida från en grupptillhörighet till en annan. 

4.5 Lösningar och kommentarer på delar av behovslistan 
Innan vi går vidare till konceptplanen så kommer vi här att diskutera några möjliga 
lösningar till en del av punkterna i behovslistan. De behov som gås igenom är de som 
anses vara viktigast för konceptplanerna, detta enligt den utvalda personen i 
intervjuskaran, O.S. Först en närmare beskrivning av den wiki som användes, 
nämligen PmWiki. 

4.5.1 En wiki – PmWiki 
En central del i examensarbetet har varit en wiki, nämligen PmWiki. PmWiki är en 
wiki som lagrar alla sina datafiler i en speciell filstruktur istället för i en databas. 
Varje fil som tillhör en wiki hamnar i en katalog, wiki.d, som alltså växer med tiden. I 
PmWiki finns redan grupphantering implementerad och detta hanteras genom att 
wikin döper filen enligt modellen grupp.sidnamn. En fil som heter uppgiftc.absctract 
och som ligger i katalogen wiki.d är alltså en av användaren skapad wikisida som 
heter abstract och som ligger i gruppen uppgiftc. 

PmWiki är förberedd för anpassningar genom att katalogen local. Här ska alla 
tillägg som görs i den aktuella installationen läggas. Genom att ändra i filen 
config.php och lägga den i katalogen local så läser wikin ifrån denna fil när den 
initierar en sida. I local.php kan man dessutom inkludera egna skript och på så vis steg 
för steg göra en utökning av PmWiki.  

4.5.2 Identifiering 
Genom att göra ett inloggningssystem som måste passeras innan en wikisida kan nås 
så kan vi lösa behovet om identifiering. Eftersom systemet är anpassat för studenter 
och lärare på Växjö universitet kan man kontrollera att användarna får registrera sig 
genom en kontroll via den lokala LDAP-katalogen. I denna katalog finns information 
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om studenter, lärare och annan personal vid Växjö universitet lagrat. Om en 
användare vill registrera sig kontrolleras det så att den aktuella e-postadressen finns i 
katalogen och därefter kan en bekräftelse skickas till den motsvarande e-postadressen 
som finns lagrad i systemet. I detta fall finns ett lokalt problem som består i att 
LDAP-katalogen inte registrerar externa deltagare, t.ex. gästföreläsare. Vid en 
implementering på lokal nivå, här Växjö universitet, bör detta tas i beaktning. 

4.5.3 Behörigheter och grupphantering 
Om vi nu utgår ifrån att varje inloggad person har en e-postadress eller annat unikt 

användarnamn eller id-nummer associerad till sig kan vi implementera behörigheter 
för varje enskild wikisida och även för grupper av wikisidor. Eftersom PmWiki 
använder sig av filer som datalagring kan det vara lämpligt att fortsätta med det även 
vid behörighetskontroller. Ett alternativ är att lagra användarrättigheter i en databas 
istället eftersom det generellt sätt anses vara effektivare än normal filhantering. Om 
systemet ska användas för många människor, kanske hundratals, så är en konvertering 
till att använda en databas, t.ex. MySQL, att föredra. I detta examensarbete ges istället 
ett förslag på hur det kan se ut om PmWiki även i fortsättningen lagrar all data i filer. 
Konsekvensen blir då att en rad i varje fil får läggas till, en rad som hanterar 
rättigheter. Denna extra rad skulle t.ex. kunna se ut såhär: 
 

access=ojend98@student.vxu.se 

 
Detta skulle här innebära att den som är inloggad som ojend98@student.vxu.se är 

ägare till filen. En användare skall enligt behovslistan kunna vara med i en grupp som 
tillsammans utvecklar en anteckning. Detta kan lösas genom att den användare som 
skapat anteckningen blir ägare till den. Han eller hon kan sedan söka på användare i 
den lokala katalogen över tillgängliga användare (den lokala LDAP-katalogen i detta 
fall). Ägaren kan för varje användare ange vilka rättigheter han eller hon ska ha, t.ex. 
lrovf96@student.vxu.se ska ha fulla läs- och skrivrättigheter men att 
birgit.adelsson@iped.vxu.se bara ska ha läsrättigheter. Detta innebär att 
studiekamraten med användarnamnet lrovf96 kan hjälpa till att skapa anteckningen 
men att läraren Birgit Adelsson enbart kan läsa dokumentet. Detta borde fungera väl 
vid en rättningssituation, speciellt om man kombinerar detta med en speciell 
minianteckningsrättighet där man kan kommentera en anteckning utan att ändra i 
själva innehållet (Guzdial, Rick & Kerimbaev 2000). Raden som hanterar 
behörigheterna skulle kunna ändras till följande (är alltså en rad): 
 
access=ojend98@student.vxu.se£1111#lrovf96@student.vxu.se£0111#birgit

.adelsson@iped.vxu.se£0001 

 
där varje användare delas upp med # till: 

 
access=ojend98@student.vxu.se£1111 

lrovf96@student.vxu.se£0111 
birgit.adelsson@iped.vxu.se£0001 

 
och varje användares rättighet finns beskriven med siffror och separerat från 

användarnamnet genom ett £-tecken. Siffrornas innebörd: 
 

• Första siffran, ägare: Om siffran är en etta är användaren ägaren annars inte. 
Den som är ägare kan ändra rättigheterna på alla andra i anteckningen, inkl. 
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andra eventuella ägare. De andra tre kategorierna är automatiskt ettor om man 
är ägare. 

• Andra siffran, skrivrättigheter. Om siffran är en etta kan användaren redigera 
anteckningen i fråga. Lässiffran och kommentarssiffran är automatiskt ett i 
detta fall. 

• Tredje siffran, läsrättigheter. Om siffran är en etta kan användaren läsa 
anteckningen men inte redigera den. De andra tre kategorierna berörs inte i 
detta fall. 

• Fjärde siffran, kommentarsrättigheter. Om siffran är en etta kan användaren 
lämna kommentarer till anteckningen. Läsrättighetssiffran är automatiskt ett i 
detta fall. 

 
Detta gör att behörighetsraden kan utläsas som att ojend98 är ägare och kan ändra 

alla rättigheter, lrovf96 kan läsa, skriva och kommentera samt att birgit.adelsson kan 
kommentera och därmed läsa. De som minst har läsrättigheter får alltså wikisidan i sin 
meny i sin personliga wiki.  

4.5.4 Visa om ändringar har skett via e-post, RSS eller Atom 
En användare ska kunna meddela de som har skriv- eller läsrättigheter om att 
förändringar har skett. Man kan tänka sig flera metoder, t.ex. e-post, RSS eller Atom. 
Observera att det ena inte utesluter något av de andra. Både RSS och Atom är XML-
baserade format för att beskriva t.ex. ett nyhetsflöde. Bägge formaten har den fördelen 
jämfört med webbaserade nyheter att användaren själv väljer vilken läsare som 
nyheterna ska presenteras i. 
 

• Via e-post 
När en användare har skrivit klart en anteckning eller av någon annan anledning 

vill meddela någon i den aktuella gruppen om anteckningen kan den klicka på ”Skicka 
e-post till gruppmedlemmar”. Den får då skriva en kommentar om anteckningen och 
sedan välja i en lista vilken eller vilka medlemmar som ska få anteckningen.  

 
• Via RSS eller Atom 

Användaren kan aktivera ”Meddela om förändringar via RSS och Atom”. Ett RSS- 
eller Atom-flöde skapas då och uppdateras varje gång det sker en uppdatering i texten. 
Det finns ett flertal problem med detta alternativ. Det största problemet är kanske inte 
hur det ska lösas rent tekniskt utan att de flesta användare i målgruppen inte vet vad 
ett RSS- eller Atomflöde är. Det är då inte bra om de måste själva aktivera något som 
de inte känner till. Ska denna funktion finnas är det kanske t.o.m. tvunget att den är 
ständigt aktiverad men detta leder dock till andra problem, nämligen med rättigheter. 
När en användare begär ett RSS-flöde kan den göra det från många olika 
programvaror som har olika möjligheter och begränsningar. Är programvaran 
webbaserad kan man begära en inloggning men detta gäller inte alla användare. En 
lösning kan vara att man begär ett lösenord i adressen till själva flödet men det 
kommer då att skickas i klartext och fritt för alla att läsa. Detta problemen har 
uppmärksammats och Blogger, som är i Googles regi, har i oktober 2004 (Shellen 
2004) beslutat om att kräva SSL-anslutning när uppdateringar till Blogger via Atom 
ska ske. Det gäller alltså inte själva flödet från en blog utan när man ska posta till den. 
I vårt fall behöver vi alltså även identifiering för läsrättigheter och det blir en klart 
försämrad användarupplevelse om man tvingar dem att ange sitt användarnamn och 
lösenord för varje RSS- eller Atom-flöde man vill prenumerera på. 
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Ett annat problem som då uppstår är om en anteckning uppdateras väldigt ofta i en 
intensiv period. RSS- och Atomflödet kommer då att uppdateras ofta och de som 
prenumererar på flödet får besked om väldigt många uppdateringar. Om detta problem 
ska lösas måste antingen systemet eller användarna räkna ut eller markera när en 
antecknings uppdatering är tillräckligt väsentlig för att uppdatera flödet. Man kan t.ex. 
lösa det genom att användaren markerar en ruta (varje gång en uppdatering av 
anteckningen sker) ”Detta är en betydande förändring” om så är fallet. Detta 
försämrar klart användarupplevelsen. 

4.5.5 Bokmärkeshantering 
Bokmärkeshantering kan ske via bloggning till en wiki genom en bookmarklet som 
beskrivs bl.a. i förberedelser inför intervjuer och som kod i bilaga 4. Funktionaliteten 
är alltså den att man kan markera en text på vilken webbsida som helst och sedan 
aktivera ett JavaScript som tar hand om just den texten och skickar den till en sedan 
tidigare angiven anteckning, i detta fall en wikisida. Man kan i likhet med del.icio.us 
låta användare skriva en kommentar samt ange noll, ett eller flera nyckelord per 
bokmärke. I den implementering som skett i detta examensarbete är varje 
bookmarklet kopplad till en viss anteckning vilket gör nyckelord överflödigt. 
Anteckningen i sig kan vara kopplad till en grupp eller nyckelord och då är således 
även bokmärket och den tillhörande texten det. Tyvärr finns det en del problem med 
denna bokmärkeshantering och de är relaterade till både tekniska problem och 
användarupplevelsen.  

Den första utmaningen för bookmarkleten är att med JavaScript ta reda på vilken 
text som är markerad. I koden får man antingen ta hänsyn till flera olika webbläsares 
möjligheter och begränsningar eller ha en bookmarklet för varje typ av webbläsare. 
Detta hotar användarupplevelsen kraftigt eftersom användare i målgruppen kanske 
inte ens vet vilken webbläsare de använder för tillfället. Om vi antar att vi skapar en 
bookmarklet som stödjer de vanligaste webbläsarna finns det ändå ett 
användarupplevelseproblem. De måste få fram länken till bookmarkleten och de 
måste spara den i bokmärkeslistan eller i verktygsfältet. Det finns alltså en lösning på 
behovet men på bekostnad av användarupplevelsen i form av en hög inlärningströskel. 
Personen O.S. som representerar den nya målgruppen anser att vinsten är tillräckligt 
hög i förhållande till inlärningstiden. 

4.5.6 Säkerhetskopiering 
I en av intervjuerna sa N.P. att en av fördelarna med First Class är att det 
säkerhetskopieras automatiskt varje dag. Detta innebär att han som användare inte 
behöver säkerhetskopiera hela delar av systemet utan endast sådana saker som han 
skulle vilja ha återställs så snabbt som möjligt. Med detta resonemang som grund kan 
det konstateras att det behövs ett system där säkerhetskopiering sker centralt snarare 
än system där användarna själva ansvarar för det. Eftersom all data ligger som filer i 
en katalog som heter wiki.d är detta det enda som behöver kopieras. Man kan tänka 
sig ett system där en administratör manuellt kopierar katalogen till ett annat ställe eller 
att systemet automatiskt tar säkerhetskopior, t.ex. varje dag eller en gång i veckan. 
Intervjupersonen O.S. tycker att säkerhetskopiering idén från centralt håll är en 
utmärkt idé men vill även ha möjlighet att själv göra kopior på sitt arbete.  

4.5.7 Formatera text utan att använda wikisyntax (RTE) 
En ”Rich Text Editor” (RTE) är något som börjar användas mer och mer på webben. I 
en artikel för Byte.com efterlyste Udell en richtextarea-tagg (Udell 2000) istället för 
den traditionella textarea-taggen. Det finns ännu ingen speciell markering för detta i 
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HTML med väl API för att visa och redigera i en RTE i många webbläsare. Den stora 
vinsten med en RTE är att man kan formatera text utan att använda krångliga koder. 
Gränssnittet kan liknas vid en vanlig ordbehandlare och texten ser alltså fet ut om det 
ska vara fetstil. Traditionellt sett använder man koder för detta, t.ex. tre 
enkelciationstecken. Reflektera över följande text skriven med wikisyntax: 
 

’’’Fetstil’’’ är inte ’’kursiv’’ stil 
 

Jämför med: 
 

Fetstil är inte kursiv stil 
 

Enligt (Udell 2000) kommer flertalet användare inte att acceptera det första 
alternativet, d.v.s. lära sig wikisyntax, och det bekräftas genom O.S. Det finns 
dessutom många olika dialekter och det är inte säkert att tre enkelcitationstecken blir 
fetstil i en annan wiki. Att implementera en RTE som fungerar i alla webbläsare är 
idag en omöjlig uppgift. De webbplatser som erbjuder en RTE har en alternativ 
variant för de som surfar med en webbläsare som inte stödjer detta. Exempel på detta 
är Blogger, TypePad och Växjö universitets webbaserade e-postsystem för studenter. 
Enligt Blogger stödjer de t.ex.. Internet Explorer 5.5+/Windows, Mozilla 1.6+ och 
Firefox 0.9+ (Blogger 2004). Safaris webbläsare stödjer för tillfället inte en RTE men 
kommer enligt en av utvecklarna, Dave Hyatt, att göra det i nästa större version (Hyatt 
2004). TypePad har nyligen (Sippey 2004) lanserat en RTE i deras bloggningsverktyg 
och har i princip samma stöd som deras konkurrent Blogger.  

En RTE gör om den formaterade texten till HTML och CSS och den är således 
begränsad till dessa språk. Detta resulterar att det sparas HTML- och CSS-kod i 
filerna och inte wikisyntax. Detta har både för- och nackdelar. En stor fördel är att 
man kan konvertera HTML till andra format utan att behöva gå via wikisyntax. Det 
finns många verktyg på marknaden som erbjuder konverteringar mellan olika format, 
från HTML till något annat. Eftersom wikisyntaxen kan variera mycket finns det inte 
fullt lika många från wikisyntax till något annat.  

4.5.8 Spara och fortsätt skriva 
En funktion som direkt kommer från ett normalbeteende ur målgruppen, nämligen att 
man vill spara och fortsätta skriver direkt igen. Detta behov har den lösningen att man 
introducerar en knapp ”Spara och fortsätt skriva” som sparar och sedan skickar 
användaren till redigeringsläget igen. Ett användarproblem som då dyker upp är att 
markören och en ev. rullningslist med största sannolikhet inte kommer att hamna på 
samma ställe som den var på innan klicket.  

4.6 Konceptplan 

4.6.1 Vad är en konceptplan? 
En konceptplan är ett dokument som beskriver ett koncept och dess ingående delar. I 
vårt fall ska delarna komma från de behov som finns enligt behovslistan. Det är 
viktigt att analysera behoven så att dess kombinationer ger en god 
användarupplevelse. Konceptplanerna som beskrivs nedan har inte implementerats till 
fullo utan ska ses som ett förslag på vad som kan göras om mer tid kan ges ett i 
fortsättningsprojekt.  
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4.6.2 En god användarupplevelse? 
För att se till att det blir en god användarupplevelse kontrollerar vi mot en verklig 
person ut den tänkta målgruppen, i vårt fall en person ur intervjuskaran. Personen fick 
ge synpunkter på utvecklingen av en prototyp till konceptplan 1 och vi kontrollerar 
därmed att kvalitén motsvarar det som behoven ställer. Personen fick prova verktyget 
i en vecka där kommentarer gavs i själva verktyget. Under nästa möte diskuterades 
förändringar och erfarenheter från veckan som gått samt personens sätt att se på KP3. 

4.6.3 Konceptets syfte 
Konceptets huvudsakliga syfte är att hjälpa studenter på universitet- och 
högskolesnivå att organisera information i samband med uppsatsskrivande eller andra 
projekt där informationssökning är ett grundläggande begrepp. Syftet kan även 
beskrivas med två typiska fallbeskrivningar: 
 

• Fall 1 
En person ska skriva en uppsats där det krävs informationssökning. Personen ska 

söka information och organisera denna för att därefter skriva en rapport som senare 
redovisas inför en grupp av kurskamrater och lärare. Rapporten ska senare lämnas in 
till läraren. Informationssökningen kan ske genom ett bibliotek eller webben. Det 
finns alltså både tryckta och elektroniska källor. 

 
• Fall 2 

Fyra personer ska skriva ett grupparbete som kräver att de söker information, 
främst via webben men även genom kurslitteratur och tryckta källor. Informationen 
ska organiseras och en rapport ska tas fram. Arbetet ska senare redovisas inför 
kurskamrater och lärare och rapport lämnas in. 

4.6.4 Målgrupp 
Studenter på universitet och högskola. Målgruppen har en god datorvana och vet hur 
en webbläsare fungerar. Målgruppen kan till exempel: 
 

• göra webbsökningar, till exempel på Google 
• betala räkningar via webben 
• skriva i en ordbehandlare, t.ex. Microsoft Word 
• logga in på en webbplats med användarnamn och lösenord 
• skriva e-post 
• lägga till bokmärken i sin webbläsare  

 
Det krävs alltså en viss grad av "webbmognad" för att passa in i målgruppen. 

Mognaden består främst i att veta hur man hanterar formulär, användarnamn och 
lösenord och webbsökningar. 

Målgruppen kan även bestå av flera personer som samarbetar. Det kan innefatta två 
eller flera studenter som till exempel ska göra ett grupparbete som ska resultera i en 
rapport och en eventuell presentation. Intervjupersonen O.S. valdes ut som 
representant för målgruppen och användes som en persona för att svara på frågor om 
funktioner och liknande. O.S. var betydelsefull för programutvecklingen men inte i 
den grad att en mer utförlig beskrivning än enbart kommentarer i texten nedan kan 
motiveras.  
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4.6.5 Konceptplan 1 
I konceptplan 1 (KP1) finns de mest basala funktionerna och den kräver extra mycket 
av målgruppen i form av webbmognad. Förmågan att kunna överblicka information 
och en mer avancerad förståelse av hur webbteknologier fungerar är ett krav. Denna 
målgrupp måste t.ex. förstå principen om textformatering utan en så kallad Rich Text 
Editor.  
 

• Beskrivning 
I konceptplan 1 (KP1) måste varje användare logga in innan de kommer in till 

wikin. De kan vid behov registrera sig och en kontroll sker så att de har behörighet att 
registrera sig.  

Efter inloggning ser användarna en meny där de senaste ändrade wikisidorna finns 
ordnade efter senaste ändringsdatum. I menyn syns endast de wikisidor som de själva 
har skapat samt de allmänna sidorna. En användare kan klicka på en wiksidas namn 
för att se innehållet i ett enkelt visningsläge där texten är formaterad med HTML. För 
att redigera en wikisidas innehåll kan användaren klicka på ”Redigera text” för att då 
skickas vidare till redigeringsläget. 

I redigeringsläget kan användaren formatera sin anteckning med wikisyntax. Det 
finns en hjälptext tillgänglig i nära anslutning till textrutan där anteckningen görs. 

Funktionaliteten i beskrivningen ovan svarar mot följande delar ur behovslistan: 
 

• 4.4.1 – Identifiering 
• 4.4.5 – Komma åt anteckningar överallt  
• 4.4.10 – Göra enklare formatering av en anteckning 

 
• Möjligheter och begränsningar 

Det finns alltså ingen möjlighet till formatering med en Rich Text Editor i KP1. 
Detta är den största anledningen till att kraven på målgruppen är högre än den 
beskrivning som finns. KP1 är ett system där användaren inte har några begränsningar 
i form av innehåll. Användaren har inte heller så mycket mer möjligheter än att just 
skriva text med enklare formatering. En stor fördel med KP1 är enkelheten i form av 
ett rent gränssnitt med få störande moment. Systemet erbjuder webbaserad 
anteckningshantering men endast i sin enklaste form och med nackdelen att texten 
måste formateras på ett sätt som kan vara knepigt för målgruppen att ta till sig. 
Systemet passar inte den beskriva målgruppen och skulle bara fungera i ett 
sammanhang där användaren är intresserad av att lära sig wikisyntax och där ett 
begränsat antal wikisidor finns. Det senare beror på att menyn expanderar med en rad 
för varje ny sida som läggs till i systemet.  

En detalj som höjer kravet på målgruppen är att de måste ha förståelse för hur man 
på traditionellt sätt skapar nya sidor i wikisammanhang. Detta görs genom att skriva 
en referens till den nya wikisidan som inte finns och därigenom få tillgång till en länk 
som skickar användaren vidare till en tom ny sida med det givna namnet. Väl där kan 
användaren skriva innehållet i den nya wikisidan.  

I KP1 finns ingen möjlighet till gemensamma wikisidor utan man ser endast de 
som är sina egna eller systemets. Det passar alltså endast in i fall 1 (se konceptens 
syfte). 

4.6.6 Konceptplan 2 
KP2 utgår från KP1 men har vissa utökningar 
 

• Beskrivning 
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Samma inloggnings- och registreringssystem används som i KP1. Väl inloggad 
finns det som i KP1 en meny med länkar till wikisidor som användaren har tillgång 
till. Användaren kan klicka på en wikisidas namn för att läsa innehållet, som i KP1. I 
KP2 finns följande skillnader mot KP1: 
 

• Varje wikisida man skapar tillhör en grupp och dess grupptillhörighet kan 
ändras vid behov 

• Menyn är byggd på ett sätt som gör att den inte ökar i samma takt som 
mängden sidor som finns i systemet. Den kan även ändras och vid behov 
anpassas efter egna önskemål.  

• I redigeringsläget skriver man texten i en RTE. Man kan göra enklare 
textformateringar, t.ex. fetstil, rubriknivåer o.s.v.  

• Skapa en ny wikisida genom att först klicka på Skapa ny wikisida i menyn och 
sedan skriva namnet på den nya wikisidan.  

• Skapa en ny grupp genom att först klicka på Skapa ny grupp i menyn och 
sedan skriva namnet på den nya gruppen. Därefter får man skriva in innehållet 
i den första wikisidan i gruppen, annars skapas inte gruppen eftersom det inte 
finns något innehåll till den. 

• Skicka text eller en webbadress till en anteckning via en bookmarklet 
 

Varje wikisida tillhör i KP2 en grupp. När man skapar det första innehållet till en 
wikisida anger man även vilken grupp som den tillhör. Anges ingen grupp hamnar 
den i gruppen ogrupperat, d.v.s. en grupp i sig. När man är i visnings- eller 
redigeringsläge kan man kunna ändra den aktuella sidans grupptillhörighet.  

Eftersom varje wikisida nu tillhör en grupp förändras menyns utseende i jämförelse 
med KP1. I KP2 kan man genom inställningar som är unika för varje användare ange 
hur man vill att menyn ska bete sig. Förslag på saker som skulle kunna ställas in: 

 
• Hur många av de senast ändrade wikisidorna som ska visas 
• Hur många av de senast ändrade grupperna som ska visas  
• Hur menyn ska sorteras, t.ex. 

o Namn 
o Senaste ändringsdatum 

• Explicit ange vilka grupper eller länkar till wikisidor som alltid ska synas i 
menyn. 

 
Funktionaliteten i beskrivningen ovan svarar mot följande delar ur behovslistan: 

 
• 4.4.1 – Identifiering 
• 4.4.3 – Komma åt bokmärken överallt 
• 4.4.5 – Komma åt anteckningar överallt  
• 4.4.9 – Enkelt skapa ny anteckning 
• 4.4.11 - Formatera text med en RTE (Rich Text Editor 
• 4.4.13 – Gruppera anteckning (i KP2 endast en grupp per anteckning) 
• 4.4.29 – Lägg till markerad text som ny delsida 
• 4.4.37 – Skicka text och webbadress till någon annans anteckning 

 
• Möjligheter och begränsningar 

Genom att skriva alla anteckningar i en RTE kan användaren lära sig systemet på 
ett mer intuitivt sätt än vad som erbjuds i KP1 (Udell 2000). I KP1 erbjuds enbart 
traditionell wikisyntax som dessutom kan variera mycket mellan olika system. Man 
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bör göra en separat undersökning för att identifiera vilka som är de mest använda och 
nödvändiga formateringarna. De vanligaste (ej rangordnat) skulle kunna vara: 
 

• Fetstil 
• Kursiv stil 
• Infoga bild 
• Rubriksättning 
• Punklista lista 
• Numrerad lista 
• Justering, t.ex. centrering och vänsterställning 
• Länkar till andra wikisidor i systemet 
• Länkar till externa webbsidor 

 
Genom att använda en bookmarklet som skickar markerad text samt webbadress 

till en förvald wikisida kan man samla information och spara undan referenser på ett 
effektivt sätt. Detta sätt att samla information, att blogga till en wiki, har visat sig vara 
en mycket uppskattat funktion. 

Användbarheten bör ha höjts kraftigt i förhållande till KP1, detta beroende på det 
förenklade och mer intuitiva sättet att skapa nya wikisidor, RTE samt möjlighet att 
anpassa menyn. Tillägget av grupper och grupphantering är något som kan öka kraven 
på målgruppen då det inte är helt självklart vad en grupp är och vilka möjlighet det 
ger. Fall 2 fungerar inte heller i KP2 eftersom inget stöd för fler än en användare 
finns. I likhet men KP1 fungerar alltså endast fall1 men här är användbarheten 
väsentligt högre. 

4.6.7 Konceptplan 3 
I denna konceptplan introduceras bl.a. ett anpassat fleranvändarsystem. KP3 utgår 
från KP2 och klarar i princip även fall 2. Efter diskussion med O.S. kom det fram att 
systemet ”får bestämma sig” om det ska uteslutande vara ett hjälpmedel för 
informationsinsamling eller om det ska vara ett nytt sätt att arbeta även med själva 
rapport. Diskussionen uppkom efter att en RTE introducerats och likheten med Word 
började visa sig. O.S. var inte förtjust i tanken att lära sig ytterligare ett sätt att skriva 
rapporter. Han såg verktyget som ett informationsinsamlingshjälpmedel och ett sätt att 
lättare administrera information ett grupparbete, inte ett sätt att skriva själva arbetet 
eller rapporten. Med detta i åtanke skapades en konceptplan som medvetet inte 
innehåller lösningar på alla behoven ur behovslistan utan en beskrivning på ett system 
som omedelbart skulle kunna hjälpa studenter som O.S. i informationsstruktureringen 
kring ett enskilt arbete eller ett grupparbete.  
 

• Beskrivning 
Genom KP1 och KP2 finns identifiering av användare. För att kunna hantera ett 

grupparbete krävs att alla i gruppen kan se och ändra i dokumenten, d.v.s. de ingående 
wikisidorna i en grupp. I denna version kan en användare ändra behörigheten på en 
hel grupp genom att ange vilka som ska få läs- och skrivrättigheter och därmed få 
tillgång till gruppen i sin meny i systemet. Den som ger rättigheterna ska även ha 
möjlighet att skicka e-post till den eller de personer som ännu inte registrerat sig i 
systemet. 

I KP3 ska man även kunna göra säkerhetskopiering och återställning av en grupp 
till ett visst tillstånd. Man kan även byta namn på wikisidor och ta bort dem. I 
redigeringsläget finns knappen, med tillhörande funktionalitet, ”Spara och fortsätt 
skriva”.  
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För att fall 2 ska vara uppfyllt krävs att det som gruppen skapar, t.ex. en rapport 
över något, ska kunna sammanställas och skrivas ut. Detta innebär att den måste fås 
som ett dokument där slutjusteringar kan göras, t.ex. typsnitt, indrag, marginaler o.s.v. 
För att inte behöva kopiera varje wikisida och klistra in i t.ex. ett 
ordbehandlingsprogram anger man i KP3 vilka wikisidor som ska sammanställas till 
ett nytt dokument. En lista med tillgängliga wikisidor för exportering presenteras och 
man väljer vilka av dessa som ska inkluderas och klickar sedan på ”Generera rtf-
dokument”. Rtf-dokumentet som genereras innehåller då de wikisidor som angavs och 
med tillhörande formateringar. Detta kan öppnas i t.ex Microsoft Word eller en annan 
ordbehandlare som kan läsa rtf-dokument. 

Man kan via e-post i KP3 meddela de som har skriv- eller läsrättigheter i den 
aktuella gruppen om att en förändring har skett. 

Funktionaliteten i beskrivningen ovan svarar mot följande delar ur behovslistan: 
 

• 4.4.1 – Identifiering 
• 4.4.3 – Komma åt bokmärken överallt 
• 4.4.4 – Säkerhetskopiera och återställa bokmärken 
• 4.4.5 – Komma åt anteckningar överallt 
• 4.4.6 – Säkerhetskopiera och återställa anteckningar 
• 4.4.7 – Exportera en eller flera anteckningar till olika format (i KP3 endast rtf) 
• 4.4.9 – Enkelt skapa ny anteckning 
• 4.4.11 – Formatera text med en RTE (Rich Text Editor) 
• 4.4.13 – Gruppera anteckning (i KP2 endast en grupp per anteckning) 
• 4.4.21 – Spara och fortsätta skriva 
• 4.4.29 – Lägg till markerad text som ny delsida 
• 4.4.34 – Ange rättigheter för en anteckning eller en grupp (i KP3 endast för 

grupper) 
• 4.4.36 – Meddela om förändringar 
• 4.4.37 – Skicka text och webbadress till någon annans anteckning 
• 4.4.42 – Strukturera information i ett grupparbete 
• 4.4.46 – Byta namn på en delsida 
• 4.4.47 – Ta bort en delsida 
• 4.4.48 – Flytta en delsida 

 
• Möjligheter och begränsningar 

Genom KP3 uppfylls fall 2, stöd för grupparbete och sammanställning av rapport. 
Eftersom flera personer har skrivrättigheter till samma dokument uppstår nu också ett 
problem med versionshantering. Problemet uppstår eftersom http-protokollet är 
lägeslöst, d.v.s. webbservern kan inte hålla reda på exakt vem som gör vad exakt just 
nu. Det finns olika sätt att komma runt problemet men det finns ingen naturlig 
lösning. Man kan t.ex. tänka sig en alternativ lösning med en Java-applet eller ett 
annat tilläggsprogram. Problemet är då att alla användare inte har Java på sina datorer 
eller inte rättigheter att installera det. I (Wang & Turner 2004) löste man detta 
problem genom att man låser en fil om den är ledig. Är filen inte ledig får den som har 
låsningen veta att någon annan vill åt dokumentet. Personen får då en viss tid på sig 
att spara, annars förloras texten. Ska KP3 implementeras i verkligheten är det viktigt 
att detta problem får en lösning som passar målgruppen. 

KP3 klarar bägge fallen och är en modell som kan fungera. Den innehåller inga 
extraordinära saker utan är tydlig i sin funktion, nämligen ett hjälpmedel för 
informationsstrukturering och informationshämtning. 
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Det som beskrivs i KP3 är alltså det minimisystem skulle kunna fungera i 
verkligheten. En mer funktionsspäckad variant skulle kunna inkludera fler funktioner 
från behovslistan än de som tagits upp ovan. Detta skulle i så fall resultera i en version 
som är kan ses som ett hjälpmedel för att skriva rapporter snarare än 
informationsstrukturering. Nedan visas några exempel på funktioner som skulle kunna 
passa i en sådan utökad version av KP3. Observera att följande lista inte är 
kontrollerad med någon ur målgruppen för fall 2 eller med O.S. 
 

• 4.4.14 – Exportera en grupp 
• 4.4.18 – Referenshantering  
• 4.4.19 – Konvertera till wikisyntax 
• 4.4.20 – Hantera kortkommandon 
• 4.4.22 – Visa om ändringar har skett 
• 4.4.23 – Automatisk sparning vid redigering 
• 4.4.24 – Olika visningslägen vid redigering 
• 4.4.25 – Olika läslägen via webben 
• 4.4.26 – Möjlighet att se vem som ändrat vad 
• 4.4.27 – Låsa anteckningar för redigering 
• 4.4.28 – Olika säkerhetsnivåer 
• 4.4.35 – Slå ihop flera anteckningar 
• 4.4.38 – Kommentera en text eller webbadress som bloggats till en anteckning 
• 4.4.40 – Skapa en projektstruktur automatiskt 
• 4.4.41 – Lagringsplats för filer 
• 4.4.43 – Minianteckning till en delsida 
• 4.4.44 – Justera rättigheter för att skriva minianteckningar 

4.7 Implementering 
Genom att installera en wiki, PmWiki, och använda den under examensarbetets gång 
kunde vissa problem och möjligheter identifieras innan själva behovslistan var klar. 
Detta har lett till att en version med ett visst antal funktioner delvis fanns tillgänglig 
innan behovslistan skrevs klart, en så kallad utvecklingswiki (UW). Detta var viktigt 
för att redan vid intervjuerna kunna diskutera något som fanns synligt även för andra 
personer är intervjuaren. Implementeringen av delar av behovslistan har alltså skett 
kontinuerligt och det är endast i slutet av examensarbetet som det fokuserades kring 
en webbplats för verkligt användande. Den webbplats som användes under hela 
examensarbetet var enbart till för att testa olika funktioner på och var aldrig tänkt som 
en slutprodukt. Detta har lett till att slutprodukten, som utformades med synpunkter 
från en person ut intervjuskaran, inte har alla funktioner som beskrivs i KP3. Nedan 
följer en lista på en del av de funktioner som har implementerats i examensarbetet. En 
markering sker även vid varje funktion för att beskriva om den är implementerad i 
utvecklingswikin (UW) eller i den version som personen i målgruppen provade. I 
listan nedan är denna version markerad som PKP3, prototyp för konceptplan 3.  
 

• 4.4.9 – Enkelt skapa ny anteckning (i PKP3 även för grupper)  
(PKP3) För kod, se bilaga 6. 

• 4.4.11 – Formatera text med en RTE (Rich Text Editor)  
(PKP3) se Roth (2004) för information om koden som användes som grund. 

• 4.4.13 – Gruppera anteckning (endast en grupp per anteckning) 
(PKP3) För kod, se bilaga 5. 

• 4.4.21 – Spara och fortsätt skriva  
(UW) 
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• 4.4.22 – Visa om ändringar har skett 
Knapp som ändras från ”Spara” till ”Spara (behövs)” när användaren redigerar 
en anteckning (PKP3) 

• 4.4.23 – Automatisk sparning vid redigering  
(UW) 

• 4.4.33 – Mycket snabbt komma till redigeringsläget för en anteckning 
Börja redigera en anteckning genom att dubbelklicka var som helst på sidan 
(UW) 

• 4.4.37 – Skicka text och webbadress till en anteckning.  
Löstes genom en bookmarklet för bloggning från webbsida till wiki. 
Funktionalitet kan användas på många olika sätt, bl.a. som 
bokmärkeshantering eller som grund till en referenslista. (UW, PKP3) För 
kod, se bilaga 4. 

• 4.4.48 – Flytta en delsida 
Möjlighet att flytta en anteckning mellan olika grupper (PKP3) 

4.8 Resultatsammanfattning 
En wiki installerades och anpassades för att kunna visas upp under de kontextuella 
intervjuerna. Intervjuerna var fem i sitt slag och de analyserades i flera iterationer för 
att bygga upp den behovslista som skapades. En av de fem intervjupersonerna valdes 
ut som representant för den målgrupp som användes för att bygga upp tre olika 
konceptplaner med idéer och funktioner tagna ut behovslistan. Den utvalda 
intervjupersonen användes även som testperson för den wiki som utvecklades som 
prototyp för konceptplan 3.  
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5 Diskussion 
En wiki är lämplig för kollaborativa uppgifter, det råder det ingen tvekan om. Flera 
oberoende artiklar beskrivs i teorikapitlet som motiverar detta. Men hur är det med en 
wiki som används för eget bruk? Det finns även här en stor potential och det finns 
många som installerar en wiki på sin egen dator för att kunna utnyttja möjligheten till 
att snabbt föra anteckningar. Det uppstår dock genast problem när användare, som 
enbart har en datorvana som närmast kan beskrivas som surfvana, ska installera något 
så avancerat som en wiki (se Bilaga 1 – Få tillgång till en Wiki). 

Vad skiljer då en wiki från ett sofistikerat sätt att använda t.ex. Microsoft Word? I 
Word kan man skapa text snabbt och man kan länka till andra dokument och göra 
många saker som man inte kan i traditionella wikisar, t.ex. skapa index och 
sidhuvuden, bara för att nämna några saker. Den stora vinsten med en wiki jämfört 
med Word kommer i enkelheten och möjligheter att samarbeta. I en wiki är det enkelt 
att länka mellan olika dokument och det är enkelt att skapa nya sidor som kan 
redigeras tillsammans med andra. Det är även enkelt att ta med sig sina anteckningar, 
man ansluter helt enkelt till sin wiki via en dator som har Internetuppkoppling och en 
webbläsare. En av de största nackdelarna med att använda en webbaserad wiki som ett 
anteckningsverktyg är att man måste ha tillgång till en Internetuppkoppling.  

5.1 Resultat 
Att slutresultatet fokuserar mycket på wiki-tekniken var inget som aktivt planerades i 
början av arbetet. Det kom fram som ett naturligt sätt att visa för intervjupersonerna 
att det finns en annan värld än den med Microsoft Notepad eller oskickade 
meddelanden i First Class. Personligen tycker jag det är synd att inte mer kraft 
riktades mot att studera wiki som ett verktyg för samarbete under hela 
examensarbetet. Det har visat sig vara mycket kraftfullt och har en stor potential. Efter 
intervjuerna var genomförda analyserades dessa och en lång lista på behov 
sammanställdes. Egentligen var det inte förrän efter detta som det kom fram att 
behoven faktiskt gjorde att en wiki är en tänkbar lösning även om tanken givetvis 
hade funnits där. Examensarbetet har med andra ord inte gjort en djupdykning i denna 
teknik utan konstaterar snarare att det bör göras och då utifrån de behov som 
framtagits. Personligen önskar jag att mer tid kunde läggas på implementering av en 
slutprodukt liknande den som föreslås i konceptplan 3.  

Efter att ha läst flera artiklar om wikisar och i studier som provar dess nytta i 
kurssammanhang kan det konstateras att många undersökningar har gjorts med 
studenter i datorrelaterade kurser, t.ex. i Rodriguez (2003) och Wang & Turner 
(2004). Detta har gjort att flertalet studier inte tagit upp problem med att lära sig 
själva wikisyntaxen. Enligt mina intervjuer är detta en avgörande faktor för systemets 
användbarhet. Jag skulle gärna se fler studier än den som beskrivs i Rick et al. (2002) 
där man provar en wiki i kurssammanhang där studenterna inte har ett djupare intresse 
av datorer eller programmering. 

5.2 Fortsatta utvecklingsmöjligheter 
Som det konstateras i inledningen till konceptplan 3 så måste en eventuell fortsättning 
tidigt bestämma sig för syftet med systemet. Man kan antingen skapa ett system som 
hjälper studenterna att samla och strukturera information eller hjälper man dem att 
skapa en rapport och en rapportstruktur. Det ena behöver dock inte utesluta det andra 
men det hjälper användarna om syftet med systemet är tydligt. För att en användare 
ska känna trygg med ett system krävs det många saker och en av dessa är den känner 
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att den kan överblicka potentialen med systemet. Om det känns alldeles för 
överväldigande kan användarupplevelsen vara hotad. Det finns många som använt ett 
ordbehandlingsprogram som Microsoft Word genom stora delar av sin skolgång men 
som ändå inte har utnyttjat mer än en bråkdel av potentialen i programmet. Att de 
fortfarande använder det beror kanske snarare på att det är installerat på i princip alla 
datorer med Windows än att det är bra ur ett användarperspektiv.  

Ett webbaserat system som föreslås i konceptplan 3 måste vara mycket attraktivt 
och användarna måste direkt se potentialen med det, annars kommer de omedelbart att 
överge det. Det är också viktigt att lärarna på skolorna tror på systemet och dess 
möjligheter, annars kommer de inte att rekommendera det. Det är däremot inte en 
garanterad succé bara för att lärarna är positivt inställda till wikin men det är en orsak 
bland många andra. Enligt Rick et al. (2002) behöver en wiki i lärandesammanhang 
fokusera på diskussion och det underlättar om svaren i diskussionen inte är entydiga, 
annars är det svårt att skapa den viktiga diskussionen kring ett problemområde.  

Konkurrensen mellan program där man kan spara små mängder elektronisk 
information är stentuff och alla har redan ett sätt som de använder dagligen. Att 
övertyga människor att systemet verkligen kan hjälpa dem är kanske den svåraste 
uppgiften, inte tekniken. Rick et al. (2002) påpekar att någon måste tydligt visa 
studenterna vad som kan göras i systemet, annars kommer många att aldrig förstå 
potentialen och nyttan. Även om de grundläggande funktionerna i en wiki är enkla är 
en ovan användares första intryck oftast kaosartat (Raygan R.E 2002) Detta beror 
delvis på att användare kan skapa länkar och referenser som de önskar, och gör det 
också. På en vanlig webbplats finns det några personer som kommit överens om 
vilken struktur som är bäst för målgruppen. Detta finns inte på samma sätt i en wiki 
och det bidrar till att användare behöver en introduktion till systemet innan han eller 
hon kan använda det (Raygan R.E 2002). Denna erfarenhet bekräftas av Angeles 
(2004) som även han hävdar att effektiviteten kan höjas så pass mycket att 
inlärningströskeln och tiden det tar för användarna att vänja sig är kostnadsberättigad. 
Han skriver även att det är mycket viktigt att förstå hur användarna arbetar i vardagen 
för att kunna skapa ett system som användarna vill använda.  

5.3 Avslutning 
Många av dem som jag talat med under examensarbetets gång har uppmuntrat mig till 
att gå vidare med systemet. Att gå vidare med detta och göra det funktionellt kräver 
givetvis tid och därmed pengar. För att någon ska bevilja pengar till ett projekt krävs 
att man kan förklara och visa potentialen på ett effektivt sätt. Det krävs i dagsläget 
inte särskilt mycket tid för att skapa en fungerande prototyp som då kan testas i 
kurssammanhang. Resultatet skulle kunna hjälpa väldigt många människor på ett 
omedelbart sätt.  

Den mesta användbara idén har visat sig vara bloggning av webbsida med 
markerat innehåll till en wiki. Potentialen är här enorm och i detta arbete har några 
möjligheter diskuterats men det finns mycket kvar att göra. 
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Bilaga 1 – Få tillgång till en wiki 
 
Det finns det en stor mängd, kanske tusentals, olika wikisar att välja mellan och de 
anpassade för olika målgrupper och har olika syften. Många är gratis kan användas 
genom att man själv installerar dem eller att man använder en redan existerande. Att 
installera en wiki själv kan vara mycket krångligt och avancerat och det kräver 
särskilda kunskaper. De allra flesta användare på webben blir därför tvungna att 
använda en som redan är installerad och klar att använda.  

För att skaffa en alldeles egen wiki som bara just du har tillgång till kan det krävas 
en del arbete och specialkunskaper. Jag kommer nedan att beskriva några 
tillvägagångssätt, främst för att belysa hur otänkbart det i nuläget är för en användare 
som endast besitter normal datorkunskap. Normal datorkunskap anses här vara 
surfvana samt kunskap om ordbehandlingsprogram. 

 
Installation med egen dator 
För att installera en wiki som fungerar överallt måste du kunna komma åt den överallt. 
Detta innebär att din dator måste vara igång hela tiden och att du installerar en 
webbserver, d.v.s. tar risken öppna din dator mot omvärlden. Du måste även ha 
tillgång till en fast uppkoppling. Sammanfattningsvis: 
 

• ha fast uppkoppling 
• installera och konfigurera en webbserver 
• säkra din dator mot intrång  

 
När du väl uppfyller dessa krav måste du installera själva wikin. Många wikisar 

kräver en databasserver att arbeta mot för att spara data i och du måste således även 
installera en sådan. Det ska dessutom vara exakt den databashanteraren som just den 
wikin kräver. Ska du efter en tid byta wiki kanske du även måste byta databasserver 
och kanske t.o.m. webbservern. 

När väl allt detta fungerar så är det bara själva installationen och konfigureringen 
av wikin kvar. Detta kan vara mycket krångligt i sig och det är vanligt med 
versionsproblem mellan wikin, databashanteraren och webbserver. 

 
Installation på ett webbhotell 
En stor fördel med webbhotell jämfört med att installera en webbserver själv är att de 
oftast garanterar att webbservern är igång dygnet runt. De har redan vidtagit alla 
nödvändiga säkerhetsåtgärder, förhoppningsvis i alla fall. Det enda som är kvar är att 
installera är själva wikin och koppla den till en eventuell databashanterare. Som vi 
tidigare beskrivit är detta ingen lätt sak i sig utan kan vålla stora problem om rätt 
kunskap saknas eller om webbservern inte stödjer just det du vill. 
 
Att ansluta sig till en redan konfigurerad wiki 
Ett tredje alternativ som de flesta användare blir mer eller mindre tvungna att ansluta 
sig till är att registrera sig på en webbplats som erbjuder en privat wiki. Du undgår 
hela installationsprocessen och du behöver inte heller bry dig om att hantera 
uppdateringar, det gör de åt dig. Nackdelar med detta alternativ: 
 

• Du måste leta upp en wiki som passar dig och dina behov 
• Du blir tvungen att lita på deras säkerhet 
• Ingen eller liten möjlighet att påverka utseendet eller funktionaliteten 
• Det kan kosta pengar 
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Bilaga 2 – Stöddokument inför kontextuell intervju 
 
Allmänt om intervjupersonens nuvarande arbetssätt 
 
    * Tid vid datorn om dagen? 
    * Tid med en webbläsare? 
    * Normalsurfning, vilka webbplatser? 
    * Sökning av information (Google? annat?) 
    * Bokmärken 
          o Antal 
          o Organisering 
          o Backup? Hur ofta? Problem? 
          o Blivit av med bokmärken? Hur?  
 
Webbbaserad bokmärkeshantering 
 
    * Kännedom? Hur? 
    * Provat? 
          o Vilka? 
          o Bra resp. dåligt? 
          o Använder nu? Varför, varför inte?  
    * http://del.icio.us 
    * http://supergreg.hopto.org/nutritious/nutritious.php 
    * Diskussion om användningsområde  
 
Wiki 
 
    * Kännedom? Hur? 
    * Provat? 
          o Vilka? 
          o Bra resp. dåligt? 
          o Använder nu? Varför, varför inte?  
    * http://194.47.116.6:1234/pmwiki/pmwiki.php 
    * http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
    * Diskussion om användningsområde 
          o t.ex...  
 
Bookmarklets 
 
    * Kännedom? Hur? 
    * PmWiki (http://194.47.116.6:1234/bookmarklets.php) 
    * http://del.icio.us bookmarklets 
    * Diskutera kring bookmarklets  
 
Några fall 
 
    * Hitta något intressant och spara det bokmärket 
    * Om du har en textsnutt och vill spara den för eget bruk, hur gör du då? 
    * Hur gör du om du hittar en intressant textsnutt eller bokmärke som du vill tipsa 
någon annan om? Om du vill tipsa din arbetskamrater? 
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    * Du sitter hemma: Hur gör du om du har ett bokmärke som du vill använda på 
arbetet? Upplever du det som krångligt? 
    * Du sitter på arbetet: Du har ett bokmärke i en webbläsare men vill testa det i en 
annan, hur gör du? Upplever du det som krångligt?  
 
Övrigt 
 
    * Skickar du ofta e-post till dig själv med information? 
    * Har du surfat med en telefon någon gång? 
    * Har du en webblog? Vet du vad det är? 
    * Önskar du att något som du gör ofta kunde göras åt dig? 
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Bilaga 3 – Brev till intervjupersoner 
 
Är det något jag inte ska göra innan du kommer? 
Ja, rensa inte i din bokmärkeslista och organisera inte om dina bokmärken så att det 
ska se extra snyggt och prydligt ut. 
 
Hur kommer intervjun att gå till? 
Jag kommer att ställa ett par frågor främst om ditt sätt att använda webben och e-post. 
Jag kommer att fokusera kring hur du hanterar bokmärken och andra små mängder 
elektronisk information. Jag kommer även ge dig små uppgifter t.ex. be gå till en viss 
webbplats och bokmärka den. Mycket små uppgifter med andra ord. 
 
Hur kan en fråga låta då? 
Förhoppningsvis kommer vi diskutera mer än att jag ställer en massa frågor. Jag 
kanske frågar om hur många bokmärken du har och sedan diskuterar vi några 
följdfrågor. 
 
Hur lång tid tar det? 
Det beror på en massa saker, men rimligtvis mellan 30 och 60 minuter. 
 
Vad kommer du göra med mina svar och vår diskussion? 
Jag kommer att sammanfatta vårt möte tillsammans de andra intervjuerna som jag 
haft. Av detta material kommer jag  att identifiera vilka behov som finns och vilka 
lösningar man kan tänka sig. Därefter kommer jag att implementera dessa lösningar, 
d.v.s. skapa en eller flera produkter som rent konkret löser de problem och behov som 
finns. 
 
Kan jag vara anonym? 
Javisst. 
 
Kommer du att spela in samtalet? 
Ja, men bara ljudet och bara om det är ok för dig. 
 
Kommer samtalet att skrivas ner ord för ord och finnas i din rapport? 
Nej, bara sammanfattas. Vissa meningar kan citeras i rapporten om behovet uppstår. 
Säg gärna till om du ser några problem med detta. 
 
Detta låter jättekul, kan jag förbereda mig på något sätt? 
Nej, egentligen inte. 
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Bilaga 4 – Kod för bookmarklet – Bloggning till wiki 
 
Observera att JavaScriptet som returneras nedan formaterats för att kunna läsas i 
rapporten. Vid en implementering måste hela JavaScriptet som står i href-attributet i 
a-taggen stå på en ensam rad, annars kommer webbläsaren inte att förstå koden.  
 
function CreateAddLinkBookmarklet($pattern,$ref,$txt) { 
 
 $pagename = preg_replace('/'.$pattern.'/','$1', $ref); 
 $pageurl = FmtPageName('$PageUrl',$pagename); 
    
 return " 
  Bookmarlet: <a href=\"javascript:( 
   function(){ 
    javascript:TEXT=''; 
    function Meme(win){ 
     for(var i=0;i<win.length;i++){ 
      Meme(win.frames[i]); 
     } 
     try{ 
      TEXT+=win.document.getSelection(); 
     }catch(e){ 
      try{ 
       TEXT+=win.document.selection.createRange().text; 
      }catch(e){ 
       TEXT+=''; 
      } 
     } 
    } 
    Meme(top); 
    MYURL=document.location.href; 
    EXTRATEXT=prompt('Personal comment:',''); 
    FULLTEXT=''; 
    FULLTEXT=EXTRATEXT+' \n\n '+MYURL+' \n\n '+TEXT; 
    if(confirm(FULLTEXT)){ 
     
void(document.location.href='$pageurl?action=addlink&HandlePost=true&text='+
escape(TEXT)+'&url='+escape(MYURL)+'&personaltext='+escape(EXTRATEXT),'bookm
ark'); 
    } 
   } 
  ) 
  \">Add to: $pagename</a><br /> 
 "; 
}
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Bilaga 5 – Kod för menygruppering 
 
I koden nedan visas hur en cookie används för att hålla reda på vilka menyalternativ 
som är aktuella. Koden visar även hur wikisidornas ”senast ändrad”-datum används 
för att sortera menyn. 
 
function CreateInsertLatestChangedPages($pattern,$ref,$txt) { 
 
 $pagename = preg_replace('/'.$pattern.'/','$1', $ref); 
 $pageurl = FmtPageName('$PageUrl',$pagename); 
 $output = ""; 
     
 global $ImageUrl; 
     
 $site = 
"http://".$_SERVER["SERVER_ADDR"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"]."".$_SERVER["S
CRIPT_NAME"]."/Main/"; 
  
 $pageFolder = "wiki.d"; 
 if (is_dir($pageFolder)) { 
    
  if(!($dp = opendir($pageFolder))) { 
   error_quit("Cannot open $pageFolder."); 
  } 
  $invalidGroups = array('Help'); 
  $invalidNames = array('RecentChanges', 'AllRecentChanges', 'SideBar', 
'HomePage'); 
  $groupNames = array(); 
  $i = 0; 
  while($Dir = readdir($dp)) { 
   $explodedPage = explode('.',$Dir); 
   if ($Dir != '.' && $Dir != '..' && is_file($pageFolder ."/" . $Dir) && 
(substr($Dir, 0 ,1) != ".") && !(in_array($explodedPage[1], $invalidNames))) 
{ 
    if (!(in_array($explodedPage[0], $invalidGroups))) { 
     $i++; 
     $filemtime = filemtime($pageFolder ."/" . $Dir)."#$i"; 
     $pageNames[$filemtime] = $Dir; 
     if (!(in_array($explodedPage[0], $groupNames))) { 
      $groupNames[] = $explodedPage[0]; 
     } 
    } 
   } 
  } 
    
  krsort($pageNames); 
  if (is_array($groupNames)) { 
     
   $noOfGroups = count($groupNames); 
     
   echo " 
   <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> 
     
   var myCookie = document.cookie; 
   var menuCookie = 'menuCookies3'; 
     
    //alert('FrŒn bšrjan: '+getCookie(menuCookie)); 
     
    function contains(a, e) { 
    for(j=0;j<a.length;j++)if(a[j]==e)return true; 
    return false; 
   } 
     
    function unique(a) { 
    tmp = new Array(0); 
    for(i=0;i<a.length;i++){ 
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     if(!contains(tmp, a[i])){ 
      tmp.length+=1; 
      tmp[tmp.length-1]=a[i]; 
     } 
    } 
    return tmp; 
   } 
     
    function removeDuplicates(stringValue) {  
    var temp = stringValue; 
    var array = temp.split('#');  
    array.sort();  
    array = unique(array); 
    finalStr = array.join('#');      
    return finalStr; 
   } 
    
   function showDivsInString(s, t) {  
    var a = s.split(t); 
    for(i=0;i<a.length;i++){ 
     if (a[i].length >= 1) { 
      showHideBlock(a[i],false); 
     } 
    } 
   } 
     
    function remove(s, t) { 
    i = s.indexOf(t); 
    r = ''; 
    if (i == -1) { 
     return s; 
    } 
    r += s.substring(0,i) + remove(s.substring(i + t.length), t); 
    return r; 
   } 
     
    function getCookie(name) {  
     myCookie= document.cookie; // update myCookie 
     var index = myCookie.indexOf(name + '=');  
     if (index == -1) return null;  
     index = myCookie.indexOf('=', index) + 1;  
     var endstr = myCookie.indexOf(';', index);  
     if (endstr == -1) endstr = myCookie.length;  
     return unescape(myCookie.substring(index, endstr));  
   } 
     
   function setCookie(name, value) {  
    var today = new Date();  
    var expiry = new Date(today.getTime() + 28 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 
plus 28 days 
    if (value != null && value != '') { 
     var the_value = name + '=' + escape(value) + ';' ; 
     var the_value = the_value + 'path=/;'; 
     var the_value = the_value + 'expires='+expiry.toGMTString(); 
     document.cookie=the_value;  
    } 
    myCookie= document.cookie; // update myCookie  
   }   
    
   function deleteCookie(name) {  
    var today = new Date();  
    var expiry = new Date(today.getTime() - 365 * 24 * 60 * 60 * 1000); // 
plus 28 days 
    document.cookie=name + '=' + escape('') + '; expires=' + 
expiry.toGMTString();  
   } 
    
    // ---- Visa eller dölj ett block (div-tagg) med display ---- 
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   function showHideBlock(id,show) { // id är id-namnet för en div-tagg, 
show är true eller false 
    var obj = document.getElementById(id); // obj blir en referens till 
blocket med id 
    var imgname = 'img_'+id; 
    if (show) {  
     obj.style.display = 'block';  
     document[imgname].src = '$ImageUrl/folder_open.gif'; 
    } else { 
     obj.style.display = 'none'; 
     document[imgname].src = '$ImageUrl/folder_closed.gif'; 
    } 
   } 
    
   // ---- Dölja alla block och visa sedan det som anges av parametern id --
-- 
   function showBlock(id) { // id är id-namnet för en div-tagg 
    var obj = document.getElementById(id); 
    if (obj.style.display == 'block') { 
     showHideBlock(id,false); 
    } else { 
     showHideBlock(id,true); 
    } 
    var currentCookie = getCookie(menuCookie); 
    if (currentCookie == null) { 
     var newCookie = '#'; 
     setCookie(menuCookie, newCookie); 
    } 
    myCookie= document.cookie; 
    var currentCookie = getCookie(menuCookie); 
    var index = currentCookie.indexOf('#'+id+'#'); 
    if (index == -1) { 
     var newCookie = currentCookie + id + '#'; 
    } else { 
     var newCookie = remove(currentCookie, id+'#'); 
    } 
     
    setCookie(menuCookie, newCookie); 
    myCookie= document.cookie; 
   } 
    
   </script> 
    "; 
     
   if (count($groupNames) >= 1) { 
     $i = 0; 
    foreach($groupNames as $g) { 
      $name = "group".$i; 
      $name = $g; 
     if ($g == "Main") { 
      $headline = "Ogrupperat"; 
     } else { 
      $headline = "$g"; 
     } 
     echo "<a href=\"#\" onclick=\"showBlock('$name');\"><h3><img border='0' 
src='$ImageUrl/folder_open.gif' name='img_$name' /> $headline</h3></a>\n"; 
     echo "<div id=\"$name\" style=\"display:block;\">\n"; 
     foreach($pageNames as $p) { 
      $explodedPage = explode('.',$p); 
      if ($explodedPage[0] == $g) { 
       echo "<a class='wikilink' 
href='http://student.msi.vxu.se:3458/users/jgund99/pmwikimodrich/pmwiki.php/
$explodedPage[0]/$explodedPage[1]'>$explodedPage[1]</a> <br />\n"; 
      } 
     } 
     echo "</div>\n\n"; 
     $i++; 
    } 
   } 
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   echo " 
    <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> 
    myCookie= document.cookie; 
    var startCookie = getCookie(menuCookie); 
   if (startCookie != null) { 
    myCookie= document.cookie; 
    showDivsInString(startCookie, '#');  
    myCookie= document.cookie; 
   } 
    </script> 
    ";   
   }    
  } 
 return $output; 
} 
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Bilaga 6 – Kod för förenklat sätt att skapa ny wikisida 
 
Denna kod visar de JavaScript som används för att låta användaren skapa en ny 
wikisida genom att klicka på en länk ”Skapa ny wikisida”.  
 
function CreateaddNewWikiPage($pattern,$ref,$txt) { 
 
 $pagename = preg_replace('/'.$pattern.'/','$1', $ref); 
 $pageurl = FmtPageName('$PageUrl',$pagename); 
  
 echo " 
 <script language=\"javascript\" type=\"text/javascript\"> 
  
 function replaceChars(entry, out, add) { 
  temp = '' + entry; // temporary holder 
  while (temp.indexOf(out)>-1) { 
   pos= temp.indexOf(out); 
   temp=thisPosToUpperCase(temp, pos+1); 
   temp = '' + (temp.substring(0, pos) + add + temp.substring((pos + 
out.length), temp.length)); 
  } 
  return temp; 
 } 
  
 function fixName(s) { 
     wikiPageName = thisPosToUpperCase(s, 0); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, ' ',''); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'å','a'); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'ä','a'); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'ö','o'); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'Å','A'); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'Ä','A'); 
     wikiPageName = replaceChars(wikiPageName, 'Ö','O'); 
     return wikiPageName; 
 } 
  
 function firstCharToUpperCase(s) { 
  firstChar = s.charAt(0); 
     firstUpperChar = firstChar.toUpperCase(); 
     out = firstUpperChar+s.substring(1,s.length); 
  return out; 
 } 
  
 function thisPosToUpperCase(s, pos) { 
  thisPosChar = s.charAt(pos); 
     thisPosUpperChar = thisPosChar.toUpperCase(); 
     first = s.substring(0,pos); 
     middle = thisPosUpperChar; 
     last = s.substring(pos+1,s.length); 
     out = first+middle+last; 
     return out; 
 } 
  
 </script> 
 "; 
  
 $site = 
"http://".$_SERVER["SERVER_ADDR"].":".$_SERVER["SERVER_PORT"]."".$_SERVER["S
CRIPT_NAME"]."/Main/"; 
     
 return "<a href='#' onclick='var pageName = fixName(prompt(\"Ange namn på 
den nya wikisidan.\")); thisUrl=\"$site\"; 
thisUrl=thisUrl+pageName+\"?action=edit\"; location.href=thisUrl;'>Lägg till 
ny sida</a>"; 
} 
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