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Abstrakt 
Denna forskningsrapport undersöker hur nya teknologier kan verka som stöd för visuellt 

informationsutbyte och koordination för kreativa arbeten på distans. Arbetsgruppen genomförde 

denna undersökning för att kunna utbyta prototyper och annat visuellt material på regelbunden basis 

med en beställare av ett projekt som har sitt säte i New York. Projektet använde sig av en så kallad 

projektblogg som kanal för att förmedla utfört arbete, samt för att föra en diskussion och ge 

feedback på det. Eftersom detta projekt skulle genomföras inom ramen för detta examensarbete 

valde arbetsgruppen att även undersöka hur examensarbetet skulle kunna koordineras genom 

projektbloggen. Dessa två undersökningar skedde genom en fallstudie under 8 av examensarbetets 

totala 10 veckor. Samtidigt som fallstudien genomfördes gjordes även en litteraturstudie som 

undersökte om det fanns teori som kunde stödja användandet av en projektblogg på detta sätt. Efter 

fallstudien utvärderades resultatet och genom intervjuer med användare och enkätundersökningar 

med en referensgrupp framkom det att projektbloggen hade upplevts vara ett mycket användbart 

hjälpmedel för att förmedla visuell information samt för att ge feedback för det ena projektet. Det 

andra projektet (examensarbetet) hade mindre behov av visuellt informationsutbyte då arbetet 

huvudsakligen bestod av längre textdokument. Eftersom dessa dokument skulle editeras fann 

användaren inte projektbloggen som ett optimalt verktyg för detta, bloggen verkade i det projektet 

mer som samlingsställe för dessa dokument, där användarna kunde hämta informationen för att 

sedan editera på traditionellt vis. Litteraturstudien som genomfördes visade att det fanns gott om 

stöd som pekade på att en projektblogg skulle vara användbar för koordinering av kreativa projekt 

som skedde på distans, och en av de mest intressanta möjligheterna som beskrevs inom ämnet 

computer supported collaborative work(CSCW) var att den nya tekniken att genomföra 

distansarbeten framförallt öppnade dörrar för de yrkesgrupper som hade behov av att visa upp 

grafiskt material, en yrkesgrupp som normalt blir väldigt belastad om arbetsgruppen inte är 

närvarande. 

 

Söktermer: koordination, Information och kommunikationsteknologi(IKT), Computer Supported 

Collaborative Work(CSCW), distansarbete, blogg. 
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Förord 
Denna forskningsrapports arbete uppkom efter att vi blivit tillfrågade av ITT att ta fram visuella 

instruktionsfilmer som skulle instruera användarna av deras kvalitetssäkringssystem CARrect-ITT. 

Eftersom denna uppdragsgivare befann sig i New York och arbetsgruppen i Sverige uppkom tankar 

om hur detta arbete skulle koordineras och hur den visuella informationen i form av prototyper och 

bilder, som skulle behöva utbytas för att genomföra projektet, då skulle ske. Därigenom föddes idén 

med att undersöka om IKT-artefakter kunde vara ett hjälpande stöd för just sådana arbeten. Därför 

valde arbetsgruppen att formulera forskningsfrågorna baserat på koordination och 

informationsutbyte som skulle ske vid kreativa arbeten på distans. Forskningsfrågorna var 

utforskande och tanken med arbetet var att få fram information om hur just en projektblogg kunde 

användas för detta samt vad som var dess styrkor och svagheter. 

Vi vill rikta ett stort tack till ITT som har gett oss detta uppdrag och hjälp till att genomföra 

projektbloggens undersökning.  

Vi vill också tacka de referenspersoner som har följt arbetets gång genom projektbloggen och som 

vid utförandet av utvärderingen har varit till stor nytta då de delat med sig av sina tankar och 

erfarenheter kring projektbloggen i fallstudien och även tankar som uppkommit baserat på tidigare 

erfarenheter.  

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Päivi Jokela som har varit ett stort stöd för 

genomförandet av detta arbete och denna forskningsrapport. Hon har bidragit med intressanta 

diskussioner och delat med sig av sina reflektioner kring det valda ämnesområdet vilket har varit 

värdefullt för genomförandet av denna studie. 
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1. Introduktion 

Ämnet dator medierad kommunikation(DMK) innefattar all den mänskliga kommunikationen som 

sker via datorteknologi och har sedan mitten av 90-talet vuxit sig allt större och spridit sig till alltfler 

användare(Thurlow, Lengel and Tomic, 2004). I samma takt som denna kommunikation ökat har 

även utvecklingen av informations och kommunikationsteknologierna(IKT) vuxit och nya 

möjligheter att kommunicera och överföra information genom portabla lösningar har uppkommit, 

exempelvis mobiler, handdatorer och videokonferenssystem(Oskarsson, 2006). Denna typ av 

utveckling har bidragit till förändringar i människors sätt att arbeta dels eftersom det blir möjligt att 

samspela med andra människor oavsett tid och plats men också genom den ökande möjligheten till 

att sprida information på ett snabbt och effektivt sätt(Oskarsson, 2006). Detta är två faktorer som 

öppnat dörrar för helt nya samarbetsmöjligheter där en person i USA idag kan arbeta på ett projekt 

tillsammans med ett team som befinner sig över Atlanten i Sverige(Thurlow, Lengel and Tomic, 

2004).  

Syftet med denna forskningsrapport var att undersöka möjligheterna med att använda IKT-

artefakten(3.2) projektblogg(2.2.1) för att stödja visuellt informationsutbyte samt att koordinera 

kreativa arbeten som sker helt eller delvis på distans. Uppkomsten till detta arbete var efter en 

förfrågan från det globala företaget ITT om att ta fram visuella instruktionsfilmer till deras 

kvalitetssäkringssystem CARrect-ITT. Instruktionsfilmerna skulle hjälpa användarna av systemet 

genom att på ett instruktivt sätt lära dem hur de skall använda sig av det. Dessa instruktionsfilmer 

skulle utföras inom ramen för ett examensarbete i informatik vid Linnéuniversitetet. Eftersom 

uppdragsgivaren ITT befann sig i New York och arbetsgruppen i Sverige uppkom idén om att 

undersöka hur det visuella informationsutbytet, kommunikationen och koordineringen av detta 

arbete kunde hanteras utan att begränsas av det geografiska avståndet.  

För att undersöka detta på ett omfattande sätt delades arbetet in i två delar, en teoretisk och en 

praktisk del. Den teoretiska delen innebar en litteraturstudie som undersökte ämnena DMK, IKT & 

kommunikation, CSCW och koordination för att finna stöd för användandet av en projektblogg vid 

distansarbeten.  

Rapportens praktiska moment innebar en fallstudie där en projektblogg användes under 8 veckor för 

att genomföra projektet med ITT och examensarbetet för Linnéuniversitetet. Fallstudiens mål under 

dessa 8 veckor var att undersöka vilka för och nackdelar som fanns med att använda sig utav en 

projektblogg då projektet riktade sig mot en uppdragsgivare, där informationsöverföringen i 

huvudsak var i form av visuell information, samt ett utbildningssyfte där informationsöverföringen i 

huvudsak var i form av textdokument.  

 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 6 -  

 

Projekt CARrect-ITT för ITT 

ITT är en internationell koncern som verkar i mer än 140 länder. De är verksamma inom flera olika 

produkt- och tjänstemarknader inom vatten och avloppsanläggningar, bevattningssystem, dränering 

samt olika industriprocesser. ITT koncernen använder sig idag av ett webbaserat system för sin 

kvalitetssäkring, systemet kallas för CARrect-ITT. Detta används av intern personal men också av 

externa samarbetspartners på cirka 35 platser runt om i världen bland annat i USA, Mexiko, Indien, 

Europa och Kina. Användarna av systemet kan ha olika roller samt arbetsuppgifter i den 

arbetsprocess som uppkommer vid en kvalitetssäkring och dessa koordineras av en redan bestämd 

koordinator i systemet. 

Uppgiften för projektet var att skapa visuella instruktionsfilmer för CARrect-ITT som ska lära ut hur 

de olika användarna skall använda sig av systemet. Uppdragsgivaren från ITT befann sig i New York, 

USA, och ibland även på resande fot.  

Kommunikationen med denna uppdragsgivare skedde genom telefonmöten, e-post och via 

projektbloggen. Telefonmötena ägde rum 1 gång per vecka. 

C-uppsats i Informatik vid Linnéuniversitetet 

Linnéuniversitetet(LNU) är ett universitet som uppkom den 1a januari 2010 och är en 

sammanslagning av Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet. Linnéuniversitetet bedriver 

utbildning och forskning vid de två lärosätena i Kalmar och Växjö.(Linneuniversitetet, 2010)  

Den del av arbetet som riktade sig mot Linnéuniversitetet var ett examensarbete som utfördes vid 

institutionen för datavetenskap, fysik och matematik vid lärosätet i Kalmar. Projektets uppgift var att 

arbetsgruppen skulle skriva en C-uppsats i Informatik om 15 högskolepoäng vardera och skulle 

behandla ett ämne som av arbetsgruppen ansågs intressant inom ämnet informatik. Gruppen 

tilldelades 30 timmars handledning av en handledare på Linnéuniversitetet.  Handledningstiden 

inkluderar mötestider, uppsatsgranskning och feedback. 

De inblandade parterna för detta har varit arbetsgruppen och arbetets handledare från 

Linnéuniversitetet. 

Kommunikationen med handledaren för C-uppsatsen skedde genom e-post, fysiska handledarmöten 

samt via projektbloggen. Handledarmötena ägde rum ungefär 1 gång i veckan under arbetets gång.  
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1.1 Forskningsfrågor 

Baserat på ovanstående ansatser projektet med ITT och examensarbetet vid Linnéuniversitetet 

formulerades de forskningsfrågor som denna forskningsrapport behandlar; 

1, Kan en projektblogg användas som ett stödjande verktyg för visuellt informationsutbyte och koordination av kreativa 

arbeten då delar av projektgruppen inte har några fysiska träffar?  

2, Vilka för/nackdelar finns det då ett arbete riktar sig mot 1) en uppdragsgivare eller 2) ett utbildningssyfte? 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet som utfördes inom ramen för denna forskningsrapport var begränsat till 10 veckor därför 

ansågs det nödvändigt att göra vissa avgränsningar.  

Denna rapport undersökte användandet av en projektblogg i endast en fallstudie, önskvärt hade varit 

att få utföra liknande fallstudier vid flera tillfällen(6.4). Avgränsningen till att endast genomföra en 

fallstudie gjordes på grund av tidsbrist. 

Mängden teori som involveras i litteraturstudien begränsades till de källor som framtogs inom den 

utsatta tidsramen för litteratursökning i projektets inledning, men kan eventuellt komma att utökas 

under projektets gång om behov finns.  

Koordination är ett flerdisciplinärt ämne som berörs inom många olika discipliner, denna studie 

berör termen koordination med inriktning mot informatik, informationsteknologi och IKT-

artefakter. Övriga inriktningar inom ämnet koordination faller utanför denna rapports avgränsning 

och kommer således inte att tas upp i denna forskningsrapport. 

Blogg är ett begrepp som består av flera olika komponenter beroende på bloggens inriktning(2.2.3). 

Projektbloggen som skapades innehöll endast de komponenter som ansågs relevanta för fallstudien 

baserat på de funktionskrav som presenterades i kapitel 2.2.7 där av utfördes en teoretisk avgränsning 

till att endast beskriva de komponenter som används i projektbloggen.  
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2. Teoretisk ansats 

Under detta kapitel redogörs den bakgrundsinformation som ansågs bidra till en djupare insikt i 

arbetet med denna forskningsrapport. För att tydliggöra syftet med denna studie görs inledningsvis 

en presentation av arbetsgruppens ansats till detta arbete, samt deras förförståelse interaktionsdesign och 

dess arbetsprocess. Därefter ges en presentation av den fallstudie som genomförts och en redogörelse 

av de två separata komponenterna projektarbete och blogg som tillsammans bidrar till definitionen av 

ordet projektblogg samt en beskrivning av de två inblandade parterna av fallstudien; ITT och 

Linnéuniversitetet samt deras tänkta förhållande till projektbloggen. 

2.1 Arbetsgruppens ansats 

Arbetsgruppen som utförde detta arbete bestod av 2 studenter som studerade det 3-åriga 

programmet Interaktionsdesign vid Linnéuniversitetet och detta arbete utfördes som examensarbete 

under de sista 10 veckorna av utbildningen. Arbetsgruppens förförståelse genom utbildningens 

inriktning interaktionsdesign har bidragit till att arbetsprocessen har varit dynamisk och har vid 

behov förbättrats. Interaktionsdesign är ett tvärvetenskapligt ämne som anses relativt svårdefinierat. 

Det är ett ämne som har vuxit fram ur bland annat industridesign, människa dator interaktion samt 

mänskliga faktorer. Det är en form av design som inte alltid syns påtagligt någonstans och som 

snarare berör snarare känslor och beteenden än utseenden och innebörden blir således svår att sätta 

fingret på.(Saffer, 2007)   

Syftet med interaktionsdesign ligger i att fokusera på hur en produkt eller tjänst kommer att brukas av 

den slutliga användaren och detta användarperspektiv är kärnan genom interaktionsdesignens 

utvecklingsprocess, tillskillnad från exempelvis en ingenjör som har mer fokus på en produkts 

specifika funktioner och dess utförande. En vanlig metod vid en interaktionsdesigners arbete innebär 

idégenerering via prototyping.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) Prototyping är en ultimat arbetsmetod 

för en interaktionsdesigner att visualisera sina idéer och används ofta för att samla designidéer i en 

gemensam helhet som skall presentera förslag om hur en lösning av ett problem eller uppgift skulle 

kunna se ut.(Saffer, 2007) Prototyping är en bra arbetsmetod som kan visa en användare tänkta 

utseenden och funktioner och därigenom förmedla en designidé.(Preece, Rogers & Sharp, 2007, 

Saffer, 2007)  

Utformningen av prototyperna varierar beroende på designerns resurser och produkten/tjänsten som 

skall tas fram. Om resurser finns kan avancerade prototyper byggas som ser ut och beter sig precis på 

det sätt som den färdiga produkten skulle göra. De vanligaste formerna av prototyper som används 

inom interaktionsdesign är pappersprototyper, digitala prototyper samt fysiska prototyper.(Saffer, 

2007)  
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För att ta fram de visuella instruktionsfilmerna till CARect-ITT behövde arbetsgruppen förmedla sina 

idéer visuellt för beställaren. Informationen var bland annat i form av prototyper, manuskript och 

scenarios. Traditionellt visas denna typ av information oftast under ett möte där beställaren/kunden 

får ge feedback, ställa frågor och tillsammans med interaktionsdesignern komma fram till hur den 

skall utvecklas ytterligare.  

Denna arbetsprocess är kreativ och högst iterativ och bygger på god kommunikation mellan 

kund/beställare och tillverkare/designer. Eftersom fysiska möten inte var aktuella för CARect-ITT 

projektet så utfördes en fallstudie som undersökte om denna typ av arbeten och informationsutbyten 

kunde förmedlas via en projektblogg istället för fysiska möten. 

2.2 Fallstudien 

För att kunna besvara forskningsfråga 2 utfördes en fallstudie som pågick under 8 av 

examensarbetets 10 veckor. Forskningsfråga 2 löd: 

 Vilka för/nackdelar finns det då ett arbete riktar sig mot 1) en uppdragsgivare eller 2) ett utbildningssyfte? 

För att utföra fallstudien skapades en projektblogg(2.2.4) som användes som kanal för 

informationsutbyte och koordination av arbetet i fallstudien. Övrig kommunikation utöver bloggen 

har skett via e-post, telefonmöten eller fysiska möten.   

Projektbloggen användes av två inblandade parter; företaget ITT som hade rollen som 

uppdragsgivare och handledaren av examensarbetet vid Linnéuniversitetet. En utförligare beskrivning 

av de inblandade parterna görs i kapitel 1. 

Under fallstudiens slutskede utfördes en utvärdering av projektbloggen som framtogs med hjälp av 

ramverket DECIDE. Resultatet från utvärderingen skulle sedan ligga till grund för besvarandet av 

forskningsfrågorna samt för forskningsrapportens diskussion(Kapitel 6). För att undersöka 

projektbloggens användande och dess trafik fördes även statistik på sidan där projektbloggen fanns. 

Detta statistikförande gav uppkomsten till ett första funktionskrav; 

Funktionskrav; Statistik över bloggens användande skall föras. 

2.2.1 Projektblogg 

I forskningsfrågorna(1.1) ingår begreppet projektblogg. Ordet projektblogg är en sammansättning av 

de två separata begreppen projektarbete och blogg. För att kunna definiera begreppet projektblogg 

som används inom ramen för detta arbete så görs här inledningsvis separata beskrivningar av de två 

begreppen projektarbete och blogg. Därefter definieras det sammansatta begreppet projektblogg som 

sedan kommer att vara ett centralt begrepp för den här studien. 
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2.2.2 Projektarbete 

Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras, information överförs snabbare och tekniken utvecklas 

fort. Samtidigt som samhället förändras påverkas även människornas arbetsklimat, arbetet skall 

effektiviseras från början till slut och arbetsuppgifterna kan förändras från ena veckan till den andra. 

Detta har påverkat arbetsplatser till att bli alltmer osäkra, eftersom behovet av kompetensområden 

kan variera kraftigt. Då har arbetsformen projekt och projektgrupper vuxit fram som en lösning på 

detta fenomen.(Lööw, 2007)  

En projektdefinition enligt Lööw(2007, s.13) lyder: 

 ”Projektformen innebär att använda sig av mänskliga, materiella och finansiella resurser på ett planerat 

och organiserat sätt. I projektet genomförs en process från idé till verklighet med god struktur. Syftet är att 

minska tidsåtgången och kostnader för att nå en framgångsrik kvalitativ och kvantitativ förändring.”  

 

Projektformen är en arbetsform som baserar sammansättningen av personer med olika 

specialistkunskaper på projektets mål, allt för att främja projektets slutresultat. Att arbeta i projekt 

kräver utöver de praktiska arbetsuppgifterna viss förmåga att kunna planera, genomföra, 

dokumentera och avsluta ett projekt. Det är samtidigt en arbetsform som kräver handlingskraft för 

att kunna driva projektet framåt och att kunna omsätta teori till handling.(Lööw, 2007) 

De utmärkande faktorerna med ett projektarbete presenteras i en modell av Monica Lööw(2007, s.14) 

i punktform och lyder: 

1. Det skall finnas en beställare, och en projektorganisation 

2. Ett projekt skall vara avgränsat i tid och omfattning, det vill säga ha ett bestämt start – och 

avslutsdatum och vissa bestämda ramar. Tid, resurs- och åtgärdsplan ska finnas. 

3. Projektet skall ha en klar och tydlig målsättning. Projekt är den starkaste formen av 

målstyrning. 

4. Dokumentation ska ske under hela projektet. 

5. En projektbeskrivning ska utformas och projektet ska drivas med speciella arbetsformer som 

är helt inriktade på att nå resultat, exempelvis med; 

• Projektmöten 

• En eller flera speciellt utsedda människor som arbetar med projektet 

• Kontinuerlig information och förankring hos berörda 

• Etappmål och kontrollstationer, som hjälper projektledaren att hålla projektet inom 

befintliga ramar 

• Åtgärdsplaner, som visar vad som skal göras, av vem, hur och när 

• Arbets- och ansvarsfördelning för enskilda deltagare 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 11 -  

Vidare beskriver Lööw(2007) att projekten kan ha olika fokus som anses mer eller mindra viktiga för 

just det specifika fallet. I vissa projekt är det viktigast att man blir klar enligt tidsplanen medan det i 

andra projekt är viktigast att hålla budgeten. 

Fördelarna med att använda sig av projektformen som arbetsmetod är framförallt för att det är starkt 

målinriktat, som i sin tur motiverar människors arbete och gör det enklare för prioriteringar och 

beslutsfattning. Projektformen möjliggör även att personer med rätt kompetens kan ägna sig åt arbete 

inom sina kompetens- och intresseområden vilket gör arbetet mer effektivt. Det är en arbetsform 

som är smidig att använda och är enkelt att utvärdera.(Lööw, 2007) 

2.2.3 Blogg 

Nationalencyklopedin(2010) beskriver en blogg, eller webblog, som en personlig öppen dagbok eller 

logg på nätet. Wordpress.org(2010) beskriver termen som en webbsida som innehåller pågående 

kronologisk information som uppdateras kontinuerligt likt en personlig dagbok.  

Bloggen är idag interagerad med våra sociala medier och användningen har sedan slutet av 1990-talet 

ökat lavinartat. En studie gjord av Universal McCann 2008 visar att närmare 190 miljoner människor 

världen över någon gång har startat en blogg.(Nationalencyklopedin, 2010) 

En blogg kan ha olika syften, avsändare och budskap, och dess inflytande på olika samhällsgrupper 

blir således varierande därefter(Nationalencyklopedin, 2010). Många bloggar är ofta inriktade på 

specifika ämnesområden, exempelvis design, mode eller politik och riktar sig mot en allmänhet med 

det specifika intresset. Andra bloggar kan mer liknas vid personliga dagböcker som handlar om 

författaren själv, dennes tankar och vardag. Författaren av en blogg kallas för bloggare och det kan 

vara en eller flera bloggare som skapar de inlägg som publiceras på bloggen.(Wordpress.org, 2010) 

Det finns olika webbtjänster och mjukvaror som erbjuder tjänsten att starta en blogg. Exempel på 

dessa är bland annat Blogger(Google), Windows Live Spaces(Microsoft) och Wordpress. I den 

fallstudie som utförts använde arbetsgruppen mjukvaran Wordpress för att skapa projektbloggen 

främst baserat på att den är gratis, har stora valmöjligheter i konstruktion och design, många 

användbara funktioner samt arbetsgruppens kunskaper, mer om detta diskuteras i kapitel 4.2.3. En 

mer detaljerad beskrivning om Wordpress finns att läsa i kapitel 4.2.2. 

Enligt Wordpress.org(2010) kan man generellt säga att en blogg oftast brukar innehålla dessa 

gemensamma punkter: 

1. En Startsida innehållandes olika artiklar/inlägg sorterade i omvänd kronologisk ordning 

indelade efter kategori 

2. Ett Arkiv där äldre inlägg lagras 

3. Kommentarmöjligheter där besökare kan lägga in kommentarer på de publicerade inläggen 

4. En Länklista där relaterade webbsidor listas 
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Nedan följer en beskrivning av de komponenter som projektbloggen bygger på.  

Artikel/Inlägg 

Innehållet på en blogg består vanligtvis av artiklar eller inlägg som författaren till bloggen publicerar 

regelbundet. Ett sådant inlägg brukar bestå av de tre grundläggande attributen; titel, länk och 

beskrivning. Alla attributen är dock valfria och behöver inte nödvändigtvis alltid finnas med även om 

det anses enklare för läsaren att hitta intressanta inlägg om alla attributen finns med(Winer, 2003).  

Kategori 

Alla artiklar/inlägg kan knytas till en kategori vilket skapar en sortering av dessa för både författare 

och läsare. Det finns på så sätt en möjlighet att se alla inlägg som är relaterade till en kategori.(Winer, 

2003) 

Arkiv 

Ett arkiv sorterar, organiserar och presenterar alla inlägg på en blogg. Ofta visas bara nyare eller 

aktuella inlägg på bloggens startsida och de äldre läggs automatiskt upp i arkivet(Winer, 2003). Det 

finns flera val på hur arkiveringen ske, till exempel genom datum, författare eller kategori. Med denna 

organisering ges besökaren en möjlighet att få en överblick över innehållet och kan lättare söka efter 

inlägg.(Wordpress.org, 2010) 

Permalänk 

De flesta komponenterna i en blogg får en såkallad permalänk som visar den internetadress där de 

finns. Permalänken är framförallt till för att andra bloggare ska kunna hänvisa till ett specifikt inlägg 

på en annan blogg. För att andra bloggare ska kunna referera till ett inlägg är det viktigt att 

permalänken är just som namnet antyder - permanent, ändras adressen blir länken en felaktig 

källa.(Wordpress.org, 2010)    

Kommentar 

De flesta bloggar tillåter läsaren att ge en kommentar eller feedback på de artiklar/inlägg som 

publiceras. Även författaren av inlägget kan gå in och lämna egna kommentarer på kommentarerna. 

Ofta krävs det att den som lämnar kommentaren lämnar information som sitt namn, e-postadress 

eller webbsida(ofta sin webblogg) ofta för att förhindra ett vanligt problem som kan uppstå i 

samband med kommentarfunktionen som kallas spam. Spam innebär oanvändbara och irrelevanta 

kommentarer som ofta brukar innehålla länkar till olika webbsidor till gynning för dessa. Dessa spam 

skickas ofta genom en teknik där program eller robotar systematiskt skickar dessa kommentarer till 

olika bloggar.(Winer, 2003)  
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2.2.4 Fallstudiens projektblogg 

I detta arbete innebär begreppet projektblogg den webbsida innehållandes en blogg med utvalda 

funktioner, efter de funktionskrav som presenteras i kapitel 2.2.7, som har använts för att utbyta 

information samt koordinera arbetet vid genomförande av de två projekten riktade mot ITT och 

Linnéuniversitetet.  

Ordet projektblogg är en sammansättning av de två begreppen projekt och blogg. Det som utmärker 

projektbloggen är att den har en tydlig målsättning, det finns ett start- och slutdatum för bloggens 

användande samt att information läggs upp kontinuerligt och rangordnas kronologiskt.  

Baserat på ovanstående faktorer samt den teori som presenteras i kapitel 2.2.3 och 2.2.2 görs en 

definitionen av denna forskningsrapports projektblogg som lyder: 

”En blogg där en arbetsgrupp är författare och vars ämne som diskuteras är det specifika projekt som gruppen arbetar 

med.”   

En utförligare redogörelse för hur projektbloggen skapades och användes görs under kapitel 4.2.3 

och 4.2.4.   

Projektbloggen innehöll vissa funktioner som av arbetsgruppen fastställdes innan fallstudien 

påbörjades, dessa funktioner baserades främst på arbetsgruppens ansats och förförståelse för 

interaktionsdesign samt på de två projektens utformande och behov. 

Kategorisering av projektbloggens användande 

Användarna av projektbloggen delas in tre kategorier: bloggare, aktiva besökare och inaktiva 

besökare. 

Bloggare(författare) - Denna kategori bestod av arbetsgruppen vars uppgift var att producera det 

material som skulle förmedlas till övriga parter genom att publiceras på projektbloggen samt att 

administrera själva projektbloggen.  

Aktiva besökare(läsare) - I fallstudien genomfördes två parallella projekt som båda använde 

sig av projektbloggen för att överföra information och för att koordinera arbetet. I och med att dessa 

två projekt var separerade från varandra bildades två separata projektgrupper. Den ena 

projektgruppen bestod av beställaren från ITT och arbetsgruppen, den andra projektgruppen bestod 

av handledaren vid Linnéuniversitetet och arbetsgruppen. Dessa två projektgrupper ansågs vara 

projektbloggens aktiva besökare och huvudanvändare av bloggen. Deras uppgift var att granska, 

spara eller skriva ut det publicerade materialet direkt på projektbloggen eller att ladda ner det. Även 

editera materialet direkt genom Front-end Editor (5.1), ge feedback via kommentarfunktionen eller 

att ladda upp eget producerat eller editerat material till projektbloggen. 
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Inaktiva besökare (läsare) – Inför fallstudien bildades även en referensgrupp bestående av 2 

personer, en från ITT och en från Linnéuniversitetet. Dessa personers kunskaper/roller ansågs 

kunna jämföras med de två huvudanvändarna av bloggen och ansågs därmed utgöra en bra 

komplettering som åskådare av bloggen. Referensgruppen uppkom för att arbetsgruppen ville ha fler 

användare av bloggen, dels för att få ytterligare en grupp att arbeta med vid utvärderingen av 

projektbloggen och därigenom få ett starkare utvärderingsresultat. Referensgruppen var 

projektbloggens inaktiva besökare och skulle endast iaktta arbetet med projektbloggen för att kunna 

bilda sig en uppfattning om hur den fungerade. 

2.2.5 CARrect-ITT och projektbloggen 

I CARrect-ITT projektet skulle projektbloggen fungera som ett kompletterande och hjälpande 

verktyg till de redan då befintliga telefonmötena. Bloggens huvudsyfte var att förmedla visuell 

information, i form av exempelvis prototyper och scenarios och tillhörande förklarande texter. 

Denna typ av information skulle granskas av beställaren från ITT som sedan skulle ge feedback eller 

ställa frågor angående den visuella informationen via projektbloggen. Det var av stor vikt att denna 

typ av information som inte kunde förmedlas via telefonmötena blev tillgänglig för beställaren av 

ITT eftersom denna sedan låg till grund för producerandet av de instruktionsfilmerna som ITT 

beställt av arbetsgruppen. 

Projektbloggen var privat med en specifik inloggning för varje användare, detta pågrund av att 

företaget som fallstudien arbetar emot har vissa restriktioner vad gäller allmän publicering av internt 

material, genom privata konton blir sådan information endast tillgänglig för inblandade och av 

arbetsgruppen godkända parter.    

De uppkomna funktionskraven på projektbloggen baserat på CARrect-ITT projektet var; 

Funktionskrav; Arbetsgruppen skulle kunna publicera och presentera text och visuell information. 

Funktionskrav; Uppdragsgivare skulle kunna granska, ge feedback och spara material som 

publicerats på bloggen.  

Funktionskrav; Projektbloggen skulle vara privat och endast utvalda användare skulle få tillgång 

via individuella login. 

2.2.6 C-uppsats i Informatik och projektbloggen 

För detta arbete skulle projektbloggen fungera som ett kompletterande och hjälpande verktyg till de 

fysiska handledarmötena och skulle framförallt underlätta för förmedling av textbaserade dokument. 

Projektbloggen verkade som informationskanal för den rapport som skrevs under de 10 veckor som 
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examensarbetet pågick. Rapportens olika delar publiceras på bloggen när de var färdigskrivna så att 

handledaren kunde läsa och ge kommentarer på texten.  

De uppkomna funktionskraven på projektbloggen baserat på examensarbetet i informatik var; 

Funktionskrav; Arbetsgruppen skulle kunna publicera och presentera utkast på 

rapportskrivandet i textform.  

Funktionskrav; Handledaren skulle kunna granska, ge feedback och spara material som 

publicerats på bloggen. 

2.2.7 Sammanställning av funktionskrav 

Funktionskraven låg till grund för projektbloggens utveckling och är en sammanslagning av de 

funktionskrav som presenterats under kapitel 2.2, 2.2.5 och 2.2.6. 

Funktionskrav 1. Statistik över bloggens användande skall föras. 

Funktionskrav 2. Arbetsgruppen skulle kunna publicera och presentera visuell information och 

textdokument på bloggen. 

Funktionskrav 3. Användarna skulle kunna granska, ge feedback och spara material som 

publicerats på bloggen.  

Funktionskrav 4. Projektbloggen skulle vara privat och endast utvalda användare skulle få tillgång 

via individuella login. 
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3. Teori 

För att kunna besvara de forskningsfrågor som beskrivs i kapitel 1.1 behövdes det relevant teori. 

Teorin ligger till grund för det resultat som presenteras i kapitel 5. 

Den teori som studerats berörde ämnena DMK, IKT & kommunikation, CSCW och koordination.  Här 

valdes att på ett mer detaljerat sätt beskriva de olika ämnesområdena för att kunna skapa insikt i vad 

de olika ämnena berör samt hur det tillsammans kan påverka användandet av en projektblogg. Figur 

1 visar hur litteraturstudien genomfördes. De valda ämnesområdena skulle tillsammans samla in den 

information som skulle ligga till grund för besvarandet av forskningsfråga 1.  

  

 

 

Figur 1 Upplägg litteraturstudie 
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3.1 DMK 

Dator medierad kommunikation(DMK) är ett ämne som har funnits i ca 50 år och innefattar all 

mänsklig kommunikation som sker genom eller med hjälp av datorteknologi. Den första uppkomsten 

av DMK var i och med de första datorernas uppkomst under andra världskriget och växte ytterligare 

sedan uppkomsten av e-post som skapades under tidigt 60-tal. Till en början var datorerna någonting 

som användes av specialister och var utformade med fokus på tekniskt utförande. För 20 år sedan 

började datorerna istället att anpassas till en mer allmän publik, de blev alltmer och därmed 

populärare. Under 1990-talet tog forskningen kring datorernas användande fart och under årtiondets 

mitt fick datorerna sitt riktiga genomslag.(Thurlow, Lengel and Tomic, 2004) I och med detta 

genomslag började datorerna sprida sig till alla möjliga användare. Enligt Preece, Rogers & 

Sharp(2007) finns en konventionellt accepterad klassificering av kommunikation inom DMK där 

man kan kategorisera kommunikationen som asynkron eller synkron, men de beskriver även en tredje 

kategori som de kallar för DMK i kombination med andra aktiviteter. Begränsningen för ämnet 

DMK görs till den teknologi som är skapad för informationsutbyte samt kommunikation.(Preece, 

Rogers & Sharp, 2007) 

Synkron kommunikation 

Synkron kommunikation är den typen av kommunikation som sker i realtid. Den stödjer 

direktkommunikation som vanligtvis sker genom tal eller skrift. Exempel på synkrona 

kommunikationsutbyten genom tal är videokonferenser och videomobiler. Exempel på synkron 

kommunikation med text är instant messaging(IM) och chatt. (Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

Fördelar med synkron kommunikation 

• Blyga personer kan få lättare för att våga uttrycka sig 

• Det är lätt för flera parter att hålla sig uppdaterad om information som exempelvis berör en 

organisation, utan att behöva förflytta sig från sin arbetsplats 

• Direkta informationsutbyten i text- eller bildform kan förmedlas via snabbmeddelanden 

• Vid utförande av arbete kan frågeställningar skickas via snabbmeddelanden och underlätta 

för arbetsflödet jämfört med att ringa eller skicka e-post 

(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

Asynkron kommunikation 

Asynkront kommunikationsutbyte innebär kommunikation som sker oberoende av tid och plats. 

Kommunikationen är inte beroende av att en mottagares direkta svar utan svaret kan ge ett svar när 

möjlighet eller tid finns. Exempel på asynkron kommunikation är e-post, nyhetsgrupper och 

forum.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 
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Fördelar med asynkron kommunikation 

• Information kan förmedlas oberoende av plats och tid 

• Besvarandet av ett exempelvis meddelande kan göras när det passar och är inte påskyndat av 

att det måste returneras omedelbart vilket gynnar genomtänkta svar 

• Meddelanden går att skicka till många människor via en och samma kanal 

• Eftersom denna typ av kommunikation sker utan att människor träffas kan viss information 

vara lättare att säga, exempelvis jobbiga meddelanden eller hård feedback 

(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

DMK i kombination med andra aktiviteter 

Under denna kategori faller den kommunikation som sker i kombination vid utförande av andra 

aktiviteter. Exempelvis vid utförande av designarbete då ett gemensamt tankearbete krävs och 

genomförs bland annat genom brainstorming och överskådligt skissarbete på till exempel 

whiteboards. Kommunikationen kan ske via flera kanaler på en och samma gång, exempelvis genom 

tal, skrift, skissarbete och bilder. Denna typ av arbetssätt kallas även för multitasking och utförs 

vanligtvis dagligen när parter arbetar i varandras fysiska närvaro.(Preece, Rogers & Sharp, 2007)  

Fördelar med DMK i kombination med andra aktiviteter 

• Stödjer multitasking eftersom kommunikation kan ske samtidigt som andra aktiviteter utförs 

• Ökar medvetenheten av andras arbetsprocesser vilket ger större insikt i hur övriga 

inblandades arbete fortlöper 

3.2 IKT & Kommunikation 

IKT 

Informations och kommunikationsteknologier(IKT) står för kombinationen mellan 

informationsteknik och relaterade tekniker, främst kommunikationsteknologi. IKT har sin grund i 

ämnena informatik och informationsteknologi. Informatik står för läran om att designa, realisera, 

utvärdera, använda och underhålla informationsbehandlingssystem som inkluderar hårdvara, 

mjukvara samt de mänskliga aspekternas förhållning till dessa. Informationsteknologi är i sin tur de 

teknologiska applikationerna eller artefakterna som möjliggör informationens spridning. Exempel på 

IKT-artefakter är mobiltelefonen och Internet.(United Nations Educational Scientific and Cultural 

Organization, 2002) 

Ämnet IKT behandlar således de teknologier och artefakter som sprider informationen i samhället 

samt hur människan utvecklar och utnyttjar dessa. Det är ett ämne som på kort tid har blivit ett 

grundelement till det moderna samhällets uppbyggnad. Det genomsyrar våra företag, och har blivit en 
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grundläggande förutsättning för framgångsrikt samarbete i moderna miljöer.(United Nations 

Educational Scientific and Cultural Organization, 2002) 

Utvecklingen av IKT har en stor påverkan på organisationerna genom att kommunikationen ofta är 

en stor del av organiseringen. Nya former av IKT gör det möjligt att förändra organisationernas 

former samtidigt som utvecklingen också bygger på det behov av kommunikation som en 

organisation har.(Braa, SØrensen & Dahlbom, 2000)  

Den snabba spridningen av tekniker som möjliggör snabb och effektiv informationsöverföring, 

exempelvis Microsoft Exchange och intranät, har inneburit en radikal förändring för hur 

kommunikation kan föras. Men samtidigt som det öppnas nya möjligheter kan det också uppstå viss 

problematik. Exempelvis kan framtagningen av nya system fastna i spåren av redan befintliga system 

och därmed missa värdefulla möjligheter som de nya kanalerna egentligen skulle kunna skapat stöd 

för. Vissa nyare tekniker stödjer inte äldre versioner av informationsutbyte eller hantering av material 

vilket kan leda till osäkerhet och förvirring som i sin tur leder till att systemet inte används eller att 

processen för implementering tar onödigt lång tid.(Braa, SØrensen & Dahlbom, 2000)  

Kommunikation 

Människor är sociala och kommunikation pågår ständigt. Kommunikationer sker genom att vi 

informerar varandra om nyheter, uppdateringar, förändringar och annat som på ett eller annat sätt 

berör oss. Kommunikationen har olika frekvens och ser olika ut beroende på kultur och sociala 

tillhörigheter. Vanliga kanaler för kommunikation är till exempel ansikte mot ansikte, telefon, e-post, 

och Instant Messaging(IM).(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

Nya IKT-artefakter som till exempel, videokonferenser och interaktiva whiteboards(även kallade 

smartboards) möjliggör nya kommunikationsmöjligheter och samarbeten oavsett var man befinner 

sig. Eftersom man genom dessa nya artefakter kan kommunicera och samarbeta med kollegor som 

kan befinna sig i princip vart som helst har distansarbete på många håll blivit förespråkat som en ny 

möjlighet till gränsöverskridande samarbeten.(Thurlow, Lengel and Tomic, 2004) Ett ämne som 

berör dessa ökade möjligheter till distansarbete via IKT är Computer Supported Collaborative 

Work(CSWC). 

3.2.1 CSCW 

Computer Supported Collaborative Work(CSCW) är ett ämne som handlar om den ökade 

möjligheten till distansarbete via olika datorbaserade system som på ett eller annat sätt stödjer 

samarbete. Den forskning som har gjorts inom CSCW är designinriktad och syftar till att ge konkreta 

metoder och tekniker för att utforma samarbetsfrämjande och användbar teknologi. Det finns 

forskning som främst koncentrerat sig på teknikutveckling av olika programvaror och resulterat i till 

exempel programvaror som The coordinator, Calendar management och The Florens project. Men senare 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 20 -  

forskning har mer specifikt inriktat sig på olika tillämpningsområden som exempelvis lärande miljöer 

och mobilitet.(Oskarsson, 2006) 

Groth(1999) menar att samarbete och kommunikation är två nästintill synonyma begrepp. Han 

menar att kärnan av allt samarbete eller grupparbete är kommunikation. Kommunikationen sker via 

möten med arbetsgruppen och har till syfte att dela information och bilder, bygga förståelse för 

problem och finna gemensamma beslut. Men för att kunna förstå andras idéer och tankar måste man 

också kunna lyssna och läsa denna information samt förstå värdet av samarbete som ligger i 

diskussioner och samråd med andra. Detta menar han är grundläggande faktorer för att arbeta i 

grupp, faktorer som inte kommer att påverkas oavsett effektiviseringar av datorverktyg eller snabbare 

system, det är fortfarande samma uppgifter som kräver tid och engagemang av gruppmedlemmarna. 

Han menar att CSCW genom olika datorsystem som skall underlätta för medarbetare att exempelvis 

ha möten, skicka e-post och föra gruppkalendrar inte kommer att revolutionera vårt sätt att arbeta i 

grupp, men däremot kan det främja att arbetet effektiviseras, produceras med högre kvalité samt 

stödja självständigt arbete oavsett fysisk plats.  

Enligt Groth(1999) är den viktigaste och mest intressanta fördelen med CSCW att den minskar 

beroendet av att arbete måste ske i varandras fysiska närhet. Särskilt intressant blir detta för 

organisationer med anläggningar placerade på geografiskt spridda platser. Då kan organisationen 

genom CSCW dra fördel av arbete som pågår på en plats till en annan del av företaget även om det är 

beläget någon helt annanstans.  

Ett sätt att förenkla samarbete genom CSCW är att använda sig av datorsystem som stödjer möten, 

både fysiska och elektroniska. De vanligaste målen med dessa mötessystem är enligt Groth att 

strukturera mötet, tillåta fler deltagare till mötet, och att kunna föra bättre mötesdokumentation. 

Vanligtvis utvecklas dessa system för administrativt arbete där den mesta informationsutbytet 

vanligast sker i form av text. Men Groth hävdar att den riktiga användarnyttan av dessa system ligger 

inom de yrkesgrupper som arbetar med grafiska applikationer som exempelvis reklam, arkitektur och 

teknisk design. Dessa yrkesutövare är beroende av att visa upp sitt arbete visuellt för andra och blir 

därför även mer belastade om arbetsgruppen inte är fysiskt närvarande jämfört med andra 

yrkesgrupper som arbetar med text eller siffror.   

3.3 Koordination  

Koordination är ett ord som har sitt ursprung i det latinska språket och är en sammansättning av 

orden ko- som betyder med/samman och ordinera-som betyder förordna/föreskriva, och den 

sammansatta betydelsen är samordna eller få att verka tillsammans(Oskarsson, 2006).  

Koordination är ett grundläggande begrepp som behandlas i en stor mängd litteratur och inom flera 

olika ämnesinriktningar(Melin, 2002). Det finns flera olika definitioner av begreppet i 
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organisationslitteraturen, men samtliga är eniga om att det handlar om någon typ av organisering av 

exempelvis aktiviteter, handlingar eller parter med ett inbördes beroendeförhållande. Samtliga 

definitioner av koordination inkluderar verb som i handling menar att man gör någonting, exempelvis: 

planerar, informerar eller beordrar.(Oskarsson, 2006) 

Koordinering förekommer i alla organiserade verksamheter och utvecklas ständigt. Utvecklingen av 

koordinationen går mot att främja organisationerna till att bli mer koordinationsintensiva. I och med 

den ökade tillgången till IKT-artefakter får koordinationen nya möjligheter till större räckvidd och 

öppnar nya möjligheter för samarbeten även på distans. Där av är intresset att studera förhållandet 

mellan IKT och koordination stort.(Oskarsson, 2006) 

För att kunna framställa informationssystem som är av nytta för en verksamhet är det av stor vikt att 

först och främst förstå vikten av mänsklig handling. Ett exempel på koordination av mänsklig 

handling är att genom påverkan av andra aktörer och dessas handlingar uppnå organisatoriska 

mål.(Melin, 2002)   

Traditionellt anses koordination vara en uppgift för ledarroller i hierarkiska organisationer, medans 

vissa anser att alla inblandade aktörer deltar i koordinationsprocessen(Melin, 2002). 

Orsaker till koordination av arbete är främst arbetsindelning och där av inbördes 

beroendeförhållande emellan dessa(Oskarsson, 2006). Det är en del av det dagliga arbetet och är en 

förutsättning för arbetsutförande fördelat till flera personer skall fungera. Det ger arbetet en 

sammanhängande och meningsfull enhet. God koordination är oftast inte en faktor man läger märke 

till, utan först när avsaknaden av koordination uppstår märker vi hur stor betydelse den har för vårt 

samarbete.(Melin, 2002) 

3.4 Sammanfattning litteraturstudie 

I detta kapitel utforskades ämnena DMK, IKT & kommunikation och koordination för att ta reda på 

om det fanns stöd för att använda sig av en projektblogg för utbyte av visuell information och 

koordinera arbeten som sker på distans. Inom ämnet datormedierad kommunikationen(DMK) 

beskrevs tre kommunikationsklassificeringar, synkron- och asynkron kommunikation samt DMK i 

kombination med andra aktiviteter. Projektbloggens kommunikation föll in under två utav dessa 

klassificeringar; asynkron kommunikation och DMK i kombination med andra aktiviteter. Asynkron 

kommunikation kan enligt Preece, Rogers & Sharp(2007) vara en fördel att använda vid information 

som bör kunna läsas oberoende av tid och plats och när informationen inte måste ske i realtid vilket 

även kan vara gynnsamt för att få mer genomtänkta svar. Asynkron kommunikation kan förmedla ett 

meddelande till många människor via en och samma kanal. De menar också att känslig 

kommunikation i form av exempelvis konstruktiv kritik kan anses lättare att förmedla när 
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kommunikationen kan ske utan fysisk närhet och när kommunikationen är asynkron. 

Kommunikationskategorin DMK i kombination med andra aktiviteter stödjer arbete via multitasking 

vilket innebär att flera uppgifter kan utföras på en och samma gång. Kategorin möjliggör även fler 

användare att överblicka andras arbetsinsatser. Ämnet IKT har blivit en förutsättning för 

framgångsrikt samarbete i moderna miljöer och spridningen av dess tekniker som möjliggör snabb 

och effektiv informationsöverföring har inneburit en radikal förändring för hur kommunikation 

numera kan föras.(Braa, SØrensen & Dahlbom, 2000) Thurlow, Lengel and Tomic(2004) skriver att 

nya IKT-artefakter som skapas för att föra kommunikation möjliggör samarbeten oavsett fysisk 

placering och förespråkas som en möjlighet till helt nya gränsöverskridande arbetsformer. 

Samtidigt som IKT-tekniken sprider sig snabbt har ämnet CSCW vuxit sig allt större. Det är ett ämne 

som fokuserar på att ta fram samarbetsfrämjande teknologi. Det mest intressanta inom ämnet CSCW 

är enligt Groth(1999) att det öppnar nya möjligheter till samarbeten oavsett vart man befinner sig. 

Förutom möjliggörandet av nya samarbeten via dessa tekniker kan även ämnet främja till att arbete 

kan utföras mer effektivt och med högre kvalité. Den ökade tillgången till IKT har även en positiv 

påverkan på koordineringen av arbete, eftersom IKT öppnar nya möjligheter till att arbeta oavsett 

fysisk placering så får även koordinationen en längre räckvidd och nya möjligheter till samarbete 

skapas.(Oskarsson, 2006) 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av litteraturstudien och fallstudien. 

Inom ramen för fallstudien beskrivs utvecklandet av projektbloggen och de komponenter som bloggen 

bestod av, eftersom projektbloggen skapades i Wordpress görs även en kortare beskrivning av 

Wordpress som verktyg och dess komponenter. Även användandet av projektbloggen och dess 

informationsstruktur redogörs i detta kapitel. Avslutningsvis presenteras tillvägagångssättet för 

utvärderingen av fallstudien som planerades med hjälp utav ramverket DECIDE och som 

genomfördes efter fallstudiens avslut. 

Figur 2 visar planeringen av arbetets genomförande. Forskningsfråga 1 låg till grund för en 

litteraturstudie som genom relevant teori skulle undersöka om det fanns stöd för användandet av en 

projektblogg likt forskningsfrågans formulering(1.1). Forskningsfråga 2 skulle besvaras genom en 

fallstudie med tillhörande utvärdering och utfördes under 8 veckor. Under dessa veckor skapades, 

användes och utvärderades en projektblogg. Detta genomförande presenteras utförligt under detta 

kapitel. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Genomförande litteraturstudie & fallstudie 
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4.1 Litteratursökning  

Under projektets 2 första veckor genomfördes en litteratursökning där de teoretiska källor som 

användes i litteraturstudien valdes ut. Syftet med litteraturstudien var att besvara forskningsfråga 1 

som löd:  

Kan en projektblogg användas som ett verktyg för koordination av kreativa arbeten då delar av arbetsgruppen inte har 

några fysiska träffar? 

Litteraturstudien samlade in information i form av artiklar, böcker, nätkällor och uppslagsverk och 

berörde ämnesområdena DMK, IKT, CSCW, koordination, bloggar samt projektarbete. Urvalet av 

litteraturen genomfördes inom tidsramen för litteratursökningen som arbetsgruppen fastslagit genom 

tidsplanen, därefter följde en kontinuerlig komplettering av litteratur vid de tillfällen då den utvalda 

teorin behövde stärkas eller beskrivas mer omfattande.  

4.2 Fallstudien 

I denna forskningsrapport utfördes en fallstudie som presenterades i kapitel 2.2. Fallstudien inleddes 

med att bygga den projektblogg som skulle användas för informationsutbyte samt att koordinera 

arbetet med de två projektgrupperna ITT och LNU.   

4.2.1 Projektbloggen 

I kapitel 2.2.4 definieras projektbloggen som:  

En blogg där en arbetsgrupp är författare och vars ämne som diskuteras är det specifika projektet som gruppen arbetar 

med.   

Under fallstudien var arbetsgruppen författare och ämnet som bloggen behandlade var de två 

parallella projekten som utförs för ITT och LNU(se kapitel 1). Det gjordes ett val att ha en 

gemensam projektblogg för båda projekten efter följande faktorer: 

1. Den inbördes relationen mellan projekten och deras relation till forskningsfrågan. 

2. Att minimera arbetsbördan för arbetsgruppen då två projektbloggar tar längre tid att skapa 

och administrera samt att det blir en tidseffektivisering med att ha allt material på en plats. 

3.  Att funktionskraven var likvärdiga för de båda projekten. 

4. Möjligheten för handledaren av examensarbetet vid Linnéuniversitetet att kontinuerligt följa 

även det material som publiceras för projektet med ITT.  

I och med att projektbloggen planerade att användas i två projekt istället för ett blev frågan om hur 

information skulle hanteras och presenteras för att riktas till önskad mottagare högst relevant. Baserat 
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på arbetsgruppen förförståelse inom interaktionsdesign(2.1) uppkom vissa kriterier för den 

gemensamma bloggen ett utav dessa var att minimera risken av att viktig information skulle försvinna 

i mängden samt att användaren endast skulle få relevant information för att kunna utföra sina 

uppgifter på projektbloggen utan att bli distraherad av irrelevant information. Detta ledde till ett 

ytterligare krav utöver de redan befintliga funktionskraven(2.2.7). 

Funktionskrav 5. Information måste kunna kategoriseras och struktureras för att bli lättillgänglig 

och tydlig. 

4.2.2 Wordpress som verktyg 

För att skapa den projektblogg som användes i fallstudien använde arbetsgruppen mjukvaran 

Wordpress. Att just denna mjukvara valdes berodde på flera faktorer som bland annat var att den är 

gratis, har stora valmöjligheter i konstruktion och design, att arbetsgruppen hade tidigare erfarenheter 

med denna mjukvara och främst att det med den skulle gå att uppnå projektens funktionskrav.  

Wordpress är ett gratis mjukvaruprogram som används för att publicera bloggar på internet men kan 

även användas för att skapa andra sorters webbsidor. Wordpress fungerar som en plattform, 

uppbyggd på programmeringsspråken PHP och MySQL, för en blogg där det går att applicera olika 

plugin, widgets och teman. Det är ett Open Source program vilket innebär att källkoden är fri för 

vem som helst att använda och detta har resulterat i att det finns tusentals olika plugin, widgets och 

teman om olika individer och företag har producerat. Det finns både de som är gratis- och 

betalversioner.(Wordpress.org, 2010) 

Det finns två sätt att skapa en Wordpress blogg: 

1) Ladda ner mjukvara från wordpress.org och installera den på en webbserver/webbhotell.  

2) Skapa en gratis direkt på Wordpress.com och då behövs inte en egen webbserver/webbhotell. 

Sidor,plugin, widget och tema 

I en Wordpress plattform finns de vanliga komponenterna/funktionerna som en blogg bygger 

på(2.2.3) men den har även många fler. I denna uppsats tas fyra av dessa upp, sidor, plugin, widget 

och tema, på grund av deras relevans till den fallstudie som utförts.  

Sidor – i Wordpress finns möjligheten att skapa sidor som står utanför den kronologiska 

informationen där artiklar/inlägg tillhör. Exempel på sådana sidor kan vara Om Oss eller Kontakta 

Oss där man publicerar information som är oberoende av tiden.(Wordpress.org)   

Plugin – en programmerings script som adderar en funktion till plattformen(Sabin-Wilson, 2009). 

Detta kan vara ett script som skapar en helt ny funktion eller utvecklar en redan befintlig. Ett 

exempel är en plugin som fungerar som ett statistikprogram som räknar antalet besökare på en blogg 
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och deras aktivitet på den. Dessa plugin går bland annat att hitta och installera via Wordpress 

hemsida Wordpress.org. 

Widget – är ett verktyg som gör det enkelt för användaren att hantera vilken information och hur den 

skall visas i den sidomeny som finns på en Wordpress blogg. Med hjälp av en widget kan man till 

exempel visa de senaste kommentarerna på bloggen eller de mest kommenterade inläggen(Sabin-

Wilson, 2009). I grundversionen av Wordpress följer ett grundutbud med widgets med men det går 

att ladda hem andra via internet. 

Tema – är en mall som bestämmer hur designen, den visuella layouten och utseendet på 

bloggen.(Sabin-Wilson, 2009) Denna mall bestämmer bland annat färgval, typsnitt och placeringen av 

olika objekt. Det finns tusentals olika teman att ladda hem från internet och de kan vara anpassade till 

speciella sorters bloggar med specifika ändamål som till exempel är kopplade till en tidskrift eller ett 

magasin.        

4.2.3 Utvecklande av projektbloggen 

När projektbloggen utvecklades utfördes detta med viss hänsyn till arbetsgruppens egna kunskaper 

inom interaktionsdesign och användbarhet men huvudfokus för projektbloggen var att tillgodose de 

funktionskrav som ställts på den; 

Funktionskrav 1. Statistik över bloggens användande skall föras. 

Funktionskrav 2. Arbetsgruppen skulle kunna publicera och presentera visuell information och 

textdokument på bloggen. 

Funktionskrav 3. Uppdragsgivare skulle kunna se, granska och spara publicerat material från 

arbetsgruppen och kunna ge feedback på detta via bloggen. 

Funktionskrav 4. Projektbloggen skulle vara privat och endast utvalda användare skulle få tillgång 

via individuella login. 

Funktionskrav 5. Information måste kunna kategoriseras och struktureras för att bli lättillgänglig 

och tydlig. 

I kapitel 4.2.2  beskrivs två alternativ att skapa en Wordpress blogg. I detta fall användes det första 

alternativet som innebar nedladdning av mjukvara från wordpress.org och installering på en egen 

webbserver som arbetsgruppen sedan tidigare haft tillgång till. Detta alternativ valdes då 

arbetsgruppen ville ha full kontroll på materialet som lades upp på bloggen och därigenom få en 

högre säkerhet på projektbloggen.  
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På grund av funktionskrav 4 gjordes inställningarna att projektbloggen skulle vara privat för att endast 

involverade parter i de två parallella projekten skulle få tillgång till information som publicerades på 

bloggen. Varje användare tilldelades användarnamn och lösenord via e-post av arbetsgruppen. 

Då arbetsgruppen ansåg att den grafiska utformningen och utseendet i Wordpress grundinställning 

inte var optimal för projektet bestämdes det att en sökning efter ett tema skulle utföras. Sökningen 

utfördes med kriterier på användbarhet och att temat skulle försöka uppfylla de funktionskrav som 

ställdes på projektbloggen. Sökningens resultat täckte inte önskvärda funktionerna på temat så 

arbetsgruppen valde ut vad de ansåg vara det mest lämpade alternativet. Valet föll på Modius Remix 

2.0, ett gratis tema fritt för användning som laddades ner från webbadressen 

http://www.zidalgo.com/free-wordpress-themes/minimalistic-wordpress-theme-modicus/.  

Efter att temat installerats optimerades det av arbetsgruppen genom viss kodning av den php-kod 

som temat var uppbyggt av och även tillägg av widgets och plugins som samtliga är hämtade från 

wordpress.org lades till. I grunden uppfylldes funktionskrav 2 genom att arbetsgruppen kunde 

publicera information via både artiklar/inlägg och på olika sidor(2.2.3). Detta tema hade även en 

kommentarfunktion som gjorde att funktionskrav 3 uppfylldes. Funktion fanns även för att 

kategorisera det publicerade materialet samt möjlighet att även kunna namnge rubriker och länkar för 

att strukturera upp informationen, vilket uppfyllde funktionskrav 5.  

Flera widgets som följde med temat och fanns i projektbloggens sidomeny underlättade 

lättillgängligheten(figur 3) som: 

Categories - visar vilka kategorier som finns med länk till en sida där man ser alla de artiklar/inlägg 

som tillhör en viss kategori. 

Archives - visar alla publicerade artiklar/inlägg sorterade efter månad. 

Latest Comments -visar länkar till de senaste publicerade kommentarerna. 

Search - Sökfält för att göra en fri sökning på projektbloggen.  
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Figur 3 Skärmbild över den sidomeny som fanns på bloggen 

En grundfunktion i Wordpress är att författarna får e-post när en användare skrivit en kommentar på 

en artikel/inlägg men med Post Notifikation, en plugin som installerades av arbetsgruppen, 

möjliggjordes även att projektbloggen automatiskt skickar e-post till användarna när en artikel/inlägg 

publicerades av författarna till projektbloggen.   

För att uppnå funktionskrav 1 installerades två stycken plugin som förde statistik på bloggen.  

CyStat, en plugin som för statistik över bland annat antal artiklar/inlägg och kommentarer.  

Google Analyticator, en plugin som möjliggör för gratistjänsten Google Analytics att fungera på en 

Wordpress blogg. Google Analytics för sedan statistik över bland annat antalet besök, sidvisningar 

och genomsnittlig tid på bloggen.  

Front-end-Editor är en plugin som möjliggör för en användare att ändra innehållet på en blogg utan att 

gå in på en administrationssida(även kallat kontrollpanelen). Med denna plugin installerad uppfyllde 

projektbloggen funktionskrav 6(se kapitel 5.1 Revidering av projektbloggens funktionskrav). 

Funktionskrav 7(5.1) uppfylldes med hjälp av Widget Upload som är en widget som gör att användare 

kan ladda upp filer till en blogg genom sidomenyn.  

Figur 4 visar en skärmbild som visar den sammansatta projektbloggens utseende.  
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Figur 4 Projektbloggens förstasida. 

4.2.4 Användandet av projektbloggen 

Nedan beskrivs projektbloggens tänkta användande. De parter som använde bloggen i fallstudien var 

arbetsgruppen, projektgrupperna från de två parallella projekten samt referensgruppen. Dessa 

användare kan delas in tre kategorier: bloggare, aktiva besökare och inaktiva besökare(2.2.4). 

Figur 5 nedan visar ett flöde över hur informationsutbytet har gått tillväga. Överst återfinns 

arbetsgruppen som var författarna/bloggarna, schemat visar hur den publicerade informationen går 

antingen via projektbloggen/ITT eller via projektbloggen/Linnéuniversitetet beroende på 

kategoriseringen av inläggen. Från projektbloggen skickas sedan e-post ut till berörda parter av 

publiceringen. Feedback på publicerad information lades upp på bloggen, och när detta publicerats 

skickades e-post till arbetsgruppen. Kommunikation som fördes utöver projektbloggen skedde via 

fysiska möten(LNU) och genom telefonmöten(ITT). Dessa möten hölls ungefär en gång i veckan. 
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Figur 5 Planerad informationsstruktur på projektbloggen 

4.2.5 Fallstudiens informationsstruktur 

Informationsstrukturen som arbetsgruppen skapade återges i figur 5. Det producerade materialet 

publicerades på projektbloggen. Eftersom bloggen var indelad i två delar som riktade sig mot de två 

projekten med ITT och LNU, kategoriserades alla publikationer antingen under ITT projektets del 

eller till LNU projektets del. På dessa två sidor fanns olika underkategorier och placerat under dessa 

publicerades allt material som rörde projekten. Det material som publicerades kunde bestå av bilder 

med instruerande text, filmer och filer. När material publicerats skapade arbetsgruppen även ett 

inlägg på den gemensamma förstasidan som innehöll information att materialet publicerats och en 
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direktlänk till den sida där informationen var publicerad, även dessa inlägg kategoriserades vid 

publiceringen för att visa vilket projekt det tillhörde samt för att e-posten som skickades med Post 

notifikation när inlägget skapades skulle skickas till den berörda parten av informationen. E-posten 

som skickades med Post notifikation innehöll information om att ett nytt inlägg publicerats på 

bloggen. Kategoriseringen innebar att inlägg under sidan för ITT projektet sände e-post till 

beställaren/huvudanvändaren från ITT samt den del utav referensgruppen som tillhörde ITT. Om 

ett inlägg kategoriserades till Linnéuniversitetet skickades denna e-post till handledaren för 

examensarbetet. Inlägg kunde även innehålla allmän information om projektbloggen som berörde alla 

parter, sådan information kategoriserades till de båda projekten för att e-post skulle skickas till 

samtliga parter. Kommentarer på den information som publicerades lämnades på den sida där de 

publicerats. När en ny kommentar hade skrivits på bloggen fick arbetsgruppen information om detta 

via e-post, e-posten innehöll en direktlänk till kommentaren på bloggen. Förstasidans inlägg 

sorterades i kronologisk ordning för att åskådare enkelt skulle kunna se de senaste händelserna på 

bloggen. Från förstasidan fanns även länkar via huvudmenyn till de två projektsidorna(se figur 4). 

I sidomenyn fanns en widget som hette Latest Comments där arbetsgruppen kunde se länkar till de 

senaste tre kommentarerna vilket möjliggjorde en enkel överblick över de senaste kommentarerna 

samt att genom länken snabbt kunna navigera sig till den.  

Arbetsgruppen fick information och feedback genom de kommentarer som åskådarna lämnat och 

genom den text som de aktiva läsarna editerat samt de filer som de laddade upp via Widget Upload. 

4.3 Utvärdering av fallstudie 

Under den pågående fallstudien genomfördes en utvärdering som planerades med hjälp av ramverket 

DECIDE. Utvärderingen bestod av intervjuer med huvudanvändarna av projektbloggen samt 

enkätundersökning med referensgruppen. Nedan görs en kortare beskrivning av ramverket samt de 

punkter som ramverket består utav. Därefter redogörs hur fallstudiens utvärdering planerades baserat 

på ramverkets 6 punkter. Resultatet av utvärderingen återfinns i kapitel 5.3.2. 

4.3.1 DECIDE  

Preece, Rogers & Sharp(2001) beskriver ramverket som ett verktyg som används för att vägleda och 

strukturera upp en utvärdering under ett pågående projekt eller efter. Den består av en checklista på 6 

punkter som var och en representeras av bokstäverna som bildar namnet DECIDE. En checklista 

brukar vanligtvis bearbetas i sin ordningsföljd men alla punkterna i DECIDE är relaterade till 

varandra och vid framtagningen kan punkterna behandlas i olika ordningsföljd.(Preece, Rogers & 

Sharp, 2007) 
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Determine the goals (Fastställande av mål) 

Det första steget i en utvärdering är att fastställa och identifiera dess mål och syfte. Det skall 

klarläggas vad utvärderingen ska ta reda på, vad syftet med det är och vilken målgrupp som den riktar 

sig mot. Detta steg är viktigt då utvärderingens omfattning formas och påverkas av de mål som sätts 

upp.(Preece, Rogers & Sharp, 2007)    

Explore the questions (Utforska frågorna) 

För att kunna uppnå utvärderingens mål tas en eller flera frågeställningar fram som skall leda till 

uppfyllandet av dessa mål. Omfattande frågeställningar kan vara svåra att få ett konkret svar på och 

bör därför brytas ner till flera mindre frågor. Dessa frågor kan gynna utvärderingens resultat genom 

att flera problemområden kan täckas in.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

Choose the evaluation approach and methods (Välj utvärderingsansats och 

metoder) 

Detta steg av utvärderingen skall fastställa de metoder och ansatser som kommer att användas under 

utvärderingen. Exempel på metoder är intervjuer, användartester och enkätundersökningar. Valet av 

metod för utvärderingen beror på vad det är som skall utvärderas samt utvärderingens ansats, olika 

ansatser kräver olika typer av metoder, en analytisk utvärdering brukar till exempel inte använda sig 

utav användare i utvärderingsmetoden eller om utvärderingen ska bestå av ett användartest kommer 

antagligen inte etnografiska studier att genomföras. Det är inte heller alltid möjligt att välja den mest 

lämpade utvärderingsmetoden beroende om det finns begränsningar av resurser och tid.(Preece, 

Rogers & Sharp, 2007) 

Identify the practical issues (Identif iera de praktiska frågorna) 

I en utvärdering finns många praktiska frågor att ta hänsyn till och det är viktigt att identifiera så 

många som möjligt innan utvärderingen påbörjas.  De praktiska frågorna kan innefatta budget, plats 

och tid för utförandet samt vilken typ av expertis som kommer att krävas. Dessa praktiska frågor kan 

ibland komma att bli begränsande för utförandet av utvärderingen exempelvis genom en stram 

budget eller tidspress.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

Decide how to deal with ethical issues (Besluta över hur man ska hantera de 

etiska frågorna) 

Vid en utvärdering finns det etiska frågor och riktlinjer som måste följas i synnerlighet när 

utvärderingen involverar människor. De medverkandes integritet bör skyddas och data som 

personuppgifter skall vara konfidentiella såvida vederbörande inte gett sitt godkännande att låta 

denna information publiceras. Vid datainsamlingar bör man inte kunna identifiera enskilda individer, 
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därav bör även resultat som presenteras vara könsneutralt. Vid vissa insamlingsmetoder kan personlig 

information komma fram som exempelvis kan beröra personens hälsa, arbete, utbildning eller 

ekonomiska situation, sådan information bör hållas konfidentiell. Innan en utvärderingsmetod 

genomförs tillsammans med en person bör denne informeras om hur informationen kommer att 

användas och om all personlig information kommer att vara konfidentiell. Förutom att redogöra för 

arbetets personintegritet bör även arbetet och dess syfte introduceras samt de delaktiga parternas 

rättigheter att ställa frågor eller avbryta samarbetet.(Preece, Rogers & Sharp, 2007)        

Evaluate, interpret, and present the data (Utvärdera, tolka och presentera 

datainsamlingen) 

Sista steget i utvärderingen är att utvärdera, tolka och presentera den datainsamling som utförts. Här 

ställs generella frågor om reliabiliteten, validiteten, influenser/partiskhet, omfattningen och den 

ekologiska validiteten i utvärderingen.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

1. Vid granskning av reliabiliteten ställs frågan om metoden som använts är tillförlitlig och skulle 

resultatet vara detsamma om man följde samma procedur i ett annat fall eller om 

datainsamlingen skett av helt andra personer?(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

2. Validiteten ser över om de metoder man använt verkligen ger svar på de frågor som ställts. 

Även validiteten av den målgrupp som deltagit vid en utvärdering kan diskuteras, speglar de 

valda deltagarna verkligheten, eller hade det funnits bättre alternativ som hade ökat 

validiteten av resultatet av utvärderingen?(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

3. Med influenser/partiskhet måste frågor ställas som exempelvis: Är utvärderarna partiska? Vill 

de att utvärderingen skall visa det de vill och kan de då ha influerat eller påverkat resultatet?  

4. Omfattningen refererar till hur mycket av resultatet som kan generaliseras. Är resultatet i 

utvärderingen applicerbart i allmänhet eller bara i viss omfattning? Speglar exempelvis ett 

användartest en hur det skulle se ut i perfekt värld utan beräkningar för felhantering av 

systemet är inräknade. Om ett användartest utförs utav en van användare som inte gör några 

felmanövreringar speglar resultatet inte en sann verklighetsbild och resultatet av 

användartestet kan därför lätt överskattas.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 

5. En granskning av den ekologiska validiteten skall utreda huruvida miljön där metoden utförts 

påverkat eller förvrängt resultatet. Experiment som utförs i en miljö som skiljer sig avsevärt 

från testpersonens vanliga arbetsplatsmiljö kan minska validiteten av resultatet eftersom 

beteendet vid nya miljöer oftast skiljer sig från det normala och därmed inte skildrar 

verkligheten. Människor har även en tendens att bete sig annorlunda när de är medvetna om 

att någon observerar dem.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) 
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4.3.2 Planering av utvärdering baserat på ramverket DECIDE 

Det huvudsakliga syftet med genomförandet av fallstudiens utvärdering var att kunna besvara 

forskningsfråga 2(1.1) som rapporten delvis bygger på. Utvärderingen skulle även lägga grunden till delar 

av forskningsrapportens avslutande diskussion samt ta reda på hur projektbloggen hade använts för detta 

arbete och om det hade varit ett användbart hjälpmedel. Utvärderingen skulle även få fram eventuella 

förslag på förbättringar, ändringar och allmänna synpunkter. Utvärderingens genomförande var kvalitativ 

och skedde via intervjuer och enkätundersökningar. För att utvärdera hur bloggen har uppfattats och 

använts av de två huvudanvändarna av bloggen gjordes intervjuer med dessa. Intervjuerna genomfördes 

muntligen men deltagarna fick någon dag i förväg tillgång till de frågor som skulle diskuteras under 

intervjun(se bilaga 1 och 2). Anledningen till att deltagarna fick intervjufrågorna i förväg var att de skulle 

kunna fundera på svaren i förväg för att de skulle vara genomtänkta vid den muntliga intervjun. Vilket 

därmed ökade intervjusvarens reliabilitet. Diverse följdfrågor och diskussion kring projektbloggen skedde 

också under intervjun. Metoden intervjuer valdes för att det endast var två huvudanvändare av bloggen, 

därmed ansåg arbetsgruppen att tid och resurser för att genomföra intervjuerna fanns(4.3.2). 

Enkätundersökningen(se bilaga 3) gjordes med fallstudiens referensgrupp som inbjudits som åskådare av 

projektbloggen. Anledningen till att en referensgrupp involverades i utvärderingen var för att kunna få 

användbar information av dessa parter ur ett annat perspektiv än huvudanvändarna som sedan kunde vara 

användbart vid besvarandet av forskningsfråga 2. Frågorna som ställdes i enkäten berörde dels fallstudiens 

projektblogg men även metoden att arbeta med en projektblogg i allmänhet eftersom de ansågs insatta i 

ämnet. Arbetsgruppen ansåg att de resurser som behövdes för att utföra denna metod fanns. 

Metoden enkätundersökning valdes för att denna grupp har mindre anknytning till bloggen än 

huvudanvändarna vilket leder till mindre diskussion och därför ansågs det fullgott att få in information 

skriftligen. 

De frågor som arbetades fram för utvärderingen finns i tre olika versioner och presenteras i bilaga 1, 2 och 

3. Anledningen till att det finns tre olika versioner av frågor är för att de är anpassade till tre olika 

målgrupper som har varit delaktiga i fallstudien(4.2.5). 

Frågorna som utgjorde enkätundersökningen togs fram samtidigt som intervjufrågorna med hjälp 

utav utvärderingens mål som framtogs med hjälp av ramverket DECIDE med den skillnaden att 

frågorna anpassades till referensgruppens roll som åskådare av projektbloggen istället för 

huvudanvändare.  

På bloggen fördes även statistik genom installerade och aktiverade statistikprogram. Anledningen till att 

statistik fördes på bloggen var för att försöka utreda hur projektbloggen hade använts. Statistik över 

projektbloggens användande fördes under fallstudiens samtliga 8 veckor och sammanställdes efter 

fallstudiens avslutande. Arbetsgruppen ansåg att de resurser som krävdes för att genomföra denna metod 

fanns. 
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De praktiska frågorna som uppstod inför denna utvärdering listas i fem punkter; 

1. Statistikföring. För att kunna föra statistik på bloggen behövdes ett program som skall 

aktiveras på bloggen. Detta innebär att det kommer att krävas resurser i form av tid och 

kunskap för att leta reda på ett lämpligt program, implementering samt för avläsning och 

sammanställning av statistiken efter fallstudiens avslut.  

2. Intervjuer. För att kunna genomföra intervjuerna behövdes det tas fram lämpliga 

intervjufrågor. Dessa intervjufrågor skulle överensstämma med de mål och krav som 

fastställdes under planeringen av utvärderingen. Efter framtagningen av frågorna skulle det 

avsättas tid för genomförandet av de muntliga intervjuerna samt för analysering och 

sammanfattning av intervjusvaren. Detta innebär att det behövdes resurser i form av tid för 

att formulera frågorna samt för att genomföra intervjuerna. 

3. Enkätundersökning. För att kunna genomföra enkätundersökningen krävdes likt som för 

punkt 2 tid för att framställa frågorna, samt tid för att sammanställa och analysera de 

returnerade svaren men även tid för att invänta svarsenkäten. 

 

För att följa de etiska riktlinjerna som nämns i ramverket DECIDE så informerades de inblandade 

parterna om hur deras uppgifter skulle behandlas. Alla personuppgifter skulle vara anonyma och all 

information som samlades in skulle enbart användas inom ramen för denna forskningsrapport. Vid 

uppstartandet av bloggen informerades även alla inbjudna användare om att sidan skulle innehålla 

program som förde statistik över trafiken som skedde på bloggen, detta fick godkännas av samtliga 

användare av projektbloggen. 
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5. Resultat 

Resultatet i denna forskningsrapport presenterar svaret på de forskningsfrågor som presenterades i 

kapitel 1.1. Besvarandet av forskningsfrågorna har framkommit genom den litteraturstudie som 

genomfördes i kapitel 3 samt genom den utförda fallstudien som beskrevs under kapitel 4.2. I och 

med besvarandet av forskningsfråga 2 kommer den förteckning av för- och nackdelar som 

forskningsfrågan eftersöker att presenteras. I detta kapitel presenteras enbart de resultat som 

framkommit genom detta arbete, en vidare diskussion av dessa resultat presenteras under kapitel 6. 

Innan dessa svar presenteras förklaras den revidering av projektbloggens funktionskrav och 

informationsstruktur som uppkom under arbetets gång(figur 6). Även resultatet av utvärderingens 

intervjuer och enkätfrågor som utfördes med hjälp av ramverket DECIDE kommer att presenteras.  

5.1 Revidering av projektbloggens funktionskrav 

Allt eftersom projekten fortlöpte uppkom behovet av ytterligare fler funktionskrav till 

projektbloggen för att underlätta projektgruppernas användande av den. Eftersom arbetsgruppens 

ansats var dynamisk genomfördes en utökning av projektbloggens funktioner efter dessa uppkomna 

behov. Vid den del av fallstudien som genomfördes mot Linnéuniversitetet fanns det vissa 

tveksamheter från huvudanvändaren av projektbloggen genom att det inte fanns ett direkt stöd för 

att hantera längre textdokument på traditionella vis, där man bland annat kan markera och lägga in 

kommentarer direkt i texten. Eftersom det var projektbloggens användande som undersöktes i 

fallstudien uppkom ett nytt funktionskrav för att täcka in detta behov. Funktionen innebar att text 

som publicerades på bloggen skulle kunna editeras direkt på bloggen. En funktion som efter ett tag 

visade sig vara mer användbar för beställaren från ITT än från LNU.   

Funktionskrav 6. De textstycken som publiceras på bloggen skall vara editerbara och texten skall 

kunna redigeras direkt på bloggen.  

Eftersom handledaren från LNU, trots försök att använda sig av funktionen att editera text direkt 

på projektbloggen, hade behov av att editera, kommentera och korrigera de texter som hon fick av 

arbetsgruppen på sitt traditionella och invanda sätt uppkom ett nytt funktionskrav. Det nya 

funktionskravet innebar att man kunde ladda ner ett dokument till sin dator, för att kunna redigera 

texten på valfritt sätt och sedan åter ladda upp det redigerade dokumentet på bloggen. Denna nya 

funktion gav stöd för huvudanvändaren från LNU att genomföra sitt arbete på ett invant sätt. Även 

denna funktion visade sig vara användbar för genomförandet av projektet med ITT.  

Funktionskrav 7. Funktion som möjliggör för bloggens huvudanvändare att enkelt lägga upp filer på 

projektbloggen.  
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De textdokument som var ägnade LNU laddades ner från bloggen men funktionen att ladda upp 

dokument brukades inte, utan istället diskuterades textdokumentet på de handledningsmöten som 

ägde rum ca 1 gång per vecka. De nya funktionskraven som adderades till bloggen medförde att 

projektbloggens informationsstruktur förändrades. Den förändrade informationsstrukturen 

presenteras i figur 6. 

 

 

Figur 6 Reviderad informationsstruktur  
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5.2 Resultat av litteraturstudie 

I kapitel 1.1 angavs de två forskningsfrågorna, som låg till grund för denna forskningsrapport, som 

löd; 

1, Kan en projektblogg användas som ett stödjande verktyg för visuellt informationsutbyte och koordination av kreativa 

arbeten då delar av arbetsgruppen inte har några fysiska träffar?  

2, Vilka för/nackdelar finns det då projektet riktar sig mot 1) en uppdragsgivare eller 2) ett utbildningssyfte? 

Forskningsfråga 1 skulle besvaras genom litteraturstudien, nedan presenteras det framkomna 

resultatet av denna. 

 

I kapitel 3 presenterades teorin som låg till grund för besvarandet av forskningsfråga 1. Teorin skulle 

undersöka om det fanns stöd för att använda en projektblogg för att utbyta visuell information och 

koordinera kreativa arbeten via en projektblogg. De ämnesområden som undersöktes i 

litteraturstudien var DMK, IKT, kommunikation, CSCW samt koordination.  

DMK 

I kapitel 3.1 beskrivs tre kommunikationsklassificeringar inom ämnet DMK. Projektbloggens 

kommunikation föll in under två utav dessa klassificeringar; asynkron kommunikation och DMK i 

kombination med andra aktiviteter. Enligt Preece, Rogers & Sharp(2007) är asynkron kommunikation 

en fördel att använda vid information som bör kunna läsas oberoende av tid och plats. Det är även 

en fördel att använda denna typ av kommunikation när kommunikationsutbytet inte har behov av att 

ske i realtid, vilket även gynnar att svaren blir mer genomtänkta. Vid asynkron kommunikation kan 

ett meddelande skickas till många människor via en och samma kanal och denna typ av 

kommunikation är bra om behov av detta finns. Om det finns behov av att förmedla känslig 

kommunikation i form av exempelvis feedback på genomfört arbete kan denna kanal vara bra 

eftersom det i allmänhet anses lättare att ge konstruktiv kritik när man ej möts ansikte mot 

ansikte.(Preece, Rogers & Sharp, 2007) Kommunikationskategorin DMK i kombination med andra 

aktiviteter stödjer multitasking som innebär att man kan utföra flera saker samtidigt som 

kommunikationsutbyte sker. Kategorin möjliggör även fler användare att överblicka andras 

arbetsinsatser.  

Stöd för en projektblogg 

• En projektblogg innehåller information som bör kunna läsas oberoende av tid och plats 

• Eftersom respondens ej behövde ske i realtid vid koordineringen av visuellt 

informationsutbyte är kommunikation via DMK och kategorin DMK i kombination med 

andra kategorier lämplig metod för en projektblogg samt att feedback som skall ges på den 

visuella informationen bör vara genomtänkt  
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• En projektblogg har behov av att visa visuell information för flera inblandade parter 

• En projektblogg som förmedlar visuell information har behov av feedback på det material 

som presenteras, och om denna feedback är konstruktiv kan vara lättare att lämna den via en 

blogg istället för ansikte mot ansikte 

• Projektbloggen har behov av att visa olika aktiviteter exempelvis, bilder, filmer, text och 

kommentarer på samma gång, vilket kräver stöd för multitasking 

• Projektbloggen skall användas för publicering av arbetsinsatser som skall kunna överskådas 

flera andra parter 

IKT 

Nya IKT-artefakter skapas för att föra kommunikation och dessa möjliggör samarbeten oavsett var 

man befinner sig.(Thurlow, Lengel and Tomic, 2004) Ämnet IKT har blivit en förutsättning för 

framgångsrikt samarbete i moderna miljöer. Den snabba spridningen av tekniker som möjliggör 

snabb och effektiv informationsöverföring har inneburit en radikal förändring för hur 

kommunikation kan föras.(Braa, SØrensen & Dahlbom, 2000) 

Stöd för en projektblogg 

• Projektbloggen stödjer modernt samarbete genom att den är en IKT-artefakt 

• Informationsöverföringen via en projektblogg kan ske snabbt och effektivt och 

möjligheterna att föra kommunikation ökar därmed 

CSCW 

CSCW är fokuserat på att ta fram samarbetsfrämjande teknologi. I kapitel 3.3 beskrivs samarbete och 

koordination som två nästintill synonyma begrepp och att kärnan av samarbete är kommunikation. 

De grundläggande faktorerna för att kunna arbete i grupp är att man kan dela information och bilder 

via kommunikation samt att kunna lyssna och ta till sig andras tankar och idéer och förstå värdet av 

andras synpunkter. Sättet att arbeta i grupp är fundamentala och kommer inte i sig att påverkas av de 

system som gör att informationsöverföringen effektiviseras, men dessa system kan främja att arbetet 

effektiviseras, produceras med högre kvalité och framförallt att det möjliggör arbete oberoende av 

fysisk plats. CSCW kan användas för att förenkla samarbete genom att via olika system stödja möten 

och genom systemet strukturera mötena, tillåta fler deltagare till mötet, samt att föra god mötes 

dokumentation.(Groth, 1999) 

Groth(1999) menar att den riktiga användarnyttan av CSCW ligger inom de yrkesgrupper som arbetar 

med grafiska applikationer som exempelvis reklam, arkitektur och teknisk design. Dessa yrkesutövare 

är beroende av att visa upp sitt arbete visuellt för andra och blir därför även mer belastade om 

arbetsgruppen inte är fysiskt närvarande.   
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Stöd för en projektblogg 

• En projektblogg stödjer framgångsrikt arbete i grupp genom att kommunikationsutbyte är en 

av huvudfunktionerna där användarna lägga sina synpunkter direkt på bloggen genom en 

kommentarfunktion 

• En projektblogg kan främja att arbete effektiviseras och produceras med högre kvalité 

• En projektblogg möjliggör att samarbete kan genomföras oavsett fysisk plats 

• En projektblogg har ett arkiv som stödjer dokumentation över den information som 

publicerats 

• En projektblogg stödjer uppvisande av visuell information och möjliggör därmed att även 

sådana arbeten kan ske oberoende av fysisk plats   

Koordinering 

Koordinering handlar om någon form av organisering av exempelvis aktiviteter eller handlingar. 

Koordinering kan innefatta planering, informering eller beordring. Genom IKT-artefakter får 

koordinationen möjlighet till större räckvidd och öppnar därmed nya möjligheter för samarbete på 

distans.(Oskarsson, 2006) 

Stöd för en projektblogg 

• Projektbloggen är en IKT artefakt och öppnar därmed nya möjligheter att koordinera 

distansarbeten genom planering, informering eller beordring 

5.2.1 Svar på forskningsfråga 1; 

Baserat på ovanstående sammanfattning och anknytning till den teori som presenteras i kapitel 3 

besvaras forskningsfråga 1; 

En projektblogg kan verka som ett stödjande verktyg för visuellt informationsutbyte och koordination av kreativa 

arbeten då delar av arbetsgruppen inte har några fysiska träffar.   

Sammanfattande motivering baserad på litteraturstudien 

DMK stödjer användandet av en projektblogg genom att en det är en IKT artefakt som innehåller 

information som bör kunna läsas oberoende av tid och plats. Den visuella information som skall 

presenteras under kreativa projekt har behov av uppriktig och genomtänkt feedback, och respondens 

behöver därför inte ske i realtid. Feedbacken som ges via en projektbloggs visuella publikationer bör 

vara uppriktig och kan då ibland vara negativ, sådan typ av information är lättare att förmedla om 

man inte möter personen ansikte mot ansikte, därmed stöds det asynkrona informationsutbytet via 

projektbloggen. DMK i kombination med andra aktiviteter passar även som kommunikations utbyte 

eftersom projektbloggar ofta har behovet av att kunna presentera olika aktiviteter samtidigt och 
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behöver därmed stöd för multitasking. Allting som publiceras på bloggen bör kunna ses av flera 

inblandade parter och användarnas arbetsinsatser bör kunna överblickas av andra inblandade parter. 

Möjligheterna att kommunicera via en projektblogg ökar i och med att information kan överföras 

snabbt och effektivt, vilket stöds av IKT.  En projektblogg stödjer arbete i grupp genom att 

kommunikationen via bloggen är en av dess huvudfunktioner. En projektblogg stöds även genom 

CSCW eftersom den möjliggör att samarbete kan utföras oberoende av fysisk plats även vid 

utförande av visuella arbeten där distansarbeten annars kan vara en stor begränsning för arbetet. 

Projektbloggen kan koordinera distansarbeten genom planering, informering och beordring.   

5.3 Resultat fallstudie 
Den andra forskningsfrågan som formulerades i kapitel 1.1 skulle besvaras genom fallstudien och 

fallstudiens utvärdering, frågan löd; 

2, Vilka för/nackdelar finns det då projektet riktar sig mot 1) en uppdragsgivare eller 2) ett utbildningssyfte? 

Nedan presenteras resultatet av den statisktik som fördes på bloggen samt intervju och 

enkätundersökningens resultat. 

5.3.1 Resultat av projektbloggens statistik 

Under fallstudiens 8 veckor fördes statistik på bloggen.  Nedan presenteras de resultat som statistiken 

utläst under denna tid. Statistiken innefattar alla besökare av bloggen. Dessa resultat finns även att 

åskåda i bilaga 4. 

Trafik till bloggen via hänvisningar 32%  

Direkttrafiken 68% 

Det genomsnittliga antalet sidor som besökts vid ett och samma besökstillfälle av bloggen var 10 

sidor/besök. 

Genomsnittlig tid som har spenderats på bloggen/ besök är 14 minuter och 11 sekunder 

Antal inlägg på bloggen var 24 st 

Antal kommentarer som gjorts på bloggen är 62 st och som mest lades 14 kommentarer på en och 

samma dag 

Bloggens totala antal besök av alla inblandade användare var 197 st 

Antalet sidvisningar som skett på bloggen var 1064 st 
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5.3.2 Resultat av utvärdering 

Utvärderingen som genomfördes efter fallstudiens avslutande skedde enligt de sex punkterna i 

ramverket DECIDE(4.3.1).  

De frågor som togs fram för utvärderingen finns presenterade i bilaga 1, 2 och 3 och förklaras ingående i 

kapitel 4.3.2. 

5.3.2.1 Resultat intervjuer 

Sammanfattning av intervju med handledare från Linnéuniversitetet 

Den kommunikation som handledaren vanligtvis utför via datorn är mestadels i form av e-post och 

via skype. Hon beskriver att hon inte själv är i kontakt med bloggar på internet främst för att det inte 

har funnits inom ramen för det personliga intresseområdet. Antalet besök av projektbloggen har varit 

i snitt 1 gång/vecka och i början av projektet även oftare. Besöken har skett både på grund av den e-

post som indikerat att ny information har publicerats på bloggen men även spontana besök har 

gjorts.  

Den funktion som hon ansett att projektbloggen har saknat har varit en funktion för att ladda ner 

den publicerade informationen som innehållit större mängder textmaterial, så att hon kan använda sig 

utav sitt traditionella sätt för att läsa, skriva ut och editera texter på. Samt en utskriftsfunktion för den 

publicerade texten. Den kommentarfunktion som funnits på bloggen är i sig bra men handledaren 

medger att mer spontan kommunikation och feedback kunde ha skett via denna kanal. Anledningen 

till att detta inte utförts under projektets gång tror hon har varit på grund av att hon inte är van att 

kommunicera och arbeta genom sådana kanaler. Handledaren vid Linnéuniversitetet är tveksam till 

att denna projektblogg är optimal som kanal för att läsa och editera de dokument som varit aktuellt 

för detta arbete, däremot anser hon att en potential kan finnas i att dokumenten kan finnas för 

nedladdning och uppladdning på ett samlat ställe, så att alla dokument kan hanteras på traditionella 

vis men att det ändå finns en kanal för tillgång och överföring av dessa. Anledningen till att bloggen 

inte varit optimal för just detta arbete har mestadels varit att de textdokument som publicerats bestått 

av långa stycken med text, något som blir svårt att hantera via bloggen främst eftersom bloggen inte 

är ett optimalt editeringsverktyg för text utan snarare ett verktyg för informations och 

kommunikationsutbyten.  

Handledaren tror att bloggen kunde fungerat bättre om det hade handlat om kortare textstycken som 

skulle redigerats på bloggen än i detta fall. De fördelar som hon ser med att använda sig utav en 

projektblogg vid utförandet av projekt är främst tillgången till det material som behövs och att allt 

finns samlat på ett och samma ställe samt den naturliga tillgången till den löpande dokumentationen 

av arbetet samt dess historik. De största nackdelarna för att använda sig utav projektblogg som 

verktyg anser hon vara att det är en hög teknisk tröskel för att börja använda bloggen som kan vara 
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tidskrävande och skapa osäkerhet om man är ny med denna typ av system. Samt att startsträckan för 

att bli insatt i projektbloggens funktioner och möjligheter kan ta långtid.  

Sammanfattning av intervju med uppdragsgivaren ITT 

Uppdragsgivaren från ITT använder sig dagligen av kommunikation via datorn mest i form av e-post 

och Webex möten. Kontakten med bloggar i allmänhet är begränsad, maximalt en gång i månaden då 

uppdragsgivaren anser att det är svårt att hitta meningsfullt information i den stora ostrukturerade 

informationsmassan som han anser att bloggar oftast innehar. Uppdragsgivaren besökte 

projektbloggen varje gång då indikationen om att en uppdatering hade skett kom via e-post, en eller 

två gånger hade han besökt bloggen spontant utan att ha fått e-post. Uppdragsgivaren tyckte att 

systemet med att få e-post när ny information publicerats fungerade bra och litade på att detta system 

höll honom uppdaterad med den senaste informationen på bloggen. 

Uppdragsgivaren tyckte att bloggen har varit lätt att använda och följa och upplevde inte heller 

inlärningsperioden som för lång för att kunna börja använda bloggen vid uppstartandet av projektet. 

Uppdragsgivaren ansåg att funktionerna på projektbloggen var bra, dock saknade han viss output 

från bloggen viduppladdning av filer, han hade gärna sett att bloggen hade gett en bekräftelse på att 

filen laddats upp korrekt. Bortsett från detta ansåg han att de befintliga funktionerna på bloggen var 

tillräckliga för att kunna genomföra de arbetsuppgifter som krävdes för att kunna utföra projektet 

och ansåg att de funktioner som adderats under projektets gång - att kunna skriva direkt i texten och 

att kunna ladda upp filer, var användbara hjälpmedel som hade främjat arbetet över bloggen.   

Han tyckte att det fungerade bra att lämna feedback genom kommentarfunktionen och ansåg att 

detta även var användbart för att det därigenom gick att följa arbetet och kommunikationen i 

kronologisk ordningsföljd. Han tycker sig inte uppleva att den feedback som han angav via 

kommentarerna blivit begränsad på grund av att de skett i denna form där fälten som texten skall 

föras in i är små.   

Uppdragsgivarens uppfattning var att bloggen har varit ett användbart verktyg både för 

kommunikationen och för koordinationen av arbetet. I början av projektet var hans uppfattning att 

e-post skulle fungerat precis lika bra för informationsöverföring och koordinering av arbetet. Under 

projektets gång ändrades denna uppfattning och han blev övertygad om att detta var ett bra system 

att använda. De stora fördelarna var att informationen organiserades och samlades på bloggen i 

stället för i exempelvis en e-post mapp samt att det var lätt att få en bra överblick över materialet.  

Han tyckte även att det var en fördel att informationen var uppdelad under kategorier så den var 

lättöverskådlig och enkel att finna. Han tyckte även att bloggen gav en bra överblick av arbetets 

utveckling och att han då lätt kunde följa vad som vad gjort och vad som var kvar att göra.  

I och med att uppdragsgivaren jobbar för ITT som verkar i ca 140 länder och med ett system där 

målgruppen kan befinna sig i samtliga av dessa länder sker den mesta kommunikationen med 
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kunderna på distans. Informationsutbytet som sker mellan dessa parter är ofta visuell, ett vanligt 

exempel var Power Point Presentationer, denna information överfördes vanligtvis via e-post.  

Uppdragsgivaren tycker att det alltid är svårt att ersätta informationsutbyte som sker ansikte mot 

ansikte, men då detta inte alltid är genomförbart, (som i detta fall) tycker han att en projektblogg likt 

den som användes under projektet är ett utmärkt substitut för detta. Genom sitt arbete har han stor 

erfarenhet av visuell informationsöverföring och han uppger att han gärna skulle använda sig av ett 

liknande system igen vid utförande av ett liknande projekt.  

5.3.2.2 Resultat enkätundersökning 

Sammanfattning av enkätundersökning LNU 

Referens personen från LNU kommunicerar i huvudsak via e-post, facebook, forum och skype. Han 

anser att bloggar är ett bra sätt för att hitta information som man söker samt för att utbyta 

erfarenheter med andra personer och han följer själv ca 5 bloggar dagligen. Däremot menar han att 

information som publiceras via bloggar kan vara av varierande sanningsgrad. Han har besökt 

projektbloggen ungefär var tredje dag.  

 Referenspersonen tror att en korslänkning mellan olika avsnitt kunde vara användbars så att man 

lättare kan följa de delar av bloggen som har anknytning till varandra.  Vid längre textstycken skulle 

han gärna se en funktion som möjliggjorde kommentarer på enskilda stycken av texten, detta för att 

kommentarerna skulle kunna presenteras i närmare anslutning till den text som de berörde istället för 

efter all text. I övrigt funderar han på om det kan finnas behov av uppladdning av röstklipp på 

projektbloggen.  

Generellt anser han att användandet av kommentarfunktionen för feedback verkar ha fungerat bra, 

men anser att en tidsstämpling av dessa kunde vara användbart alternativt att de presenterades mer 

som en diskussion.  

Referenspersonen tror absolut att en projektblogg kan vara ett användbart verktyg för att underlätta 

informationsutbytet vid genomförande av ett projekt men anser att även ytterligare stöd för att föra 

kommunikation via bloggen borde finnas. Samt att bloggens funktionsval borde vara flexibelt 

beroende på den aktuella projektgruppens individuella behov.  Dessa behov kan exempelvis innebära 

funktionstillägg som stödjer både synkron och asynkron kommunikationsföring, 

uppladdningsmöjligheter av bild och ljud, mötesstöd och möjlighet till att logga möten innehållandes 

tal, text, bild och ljud. 

Han anser att bloggen kan vara ett användbart stöd för koordination av arbete under förutsättning att 

kommunikationsmöjligheterna utökas. 

De främsta fördelarna han ser med att använda sig utav en projektblogg vid genomförandet av ett 

projekt är att rapporteringen till övriga inblandade parter i ett projekt kan ske oberoende av tid och 

plats, samt att olika typer av media kan förmedlas via bloggen. 
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En nackdel med att använda en projektblogg kan vara att realtidskoordineringen påverkas negativt 

när snabba beslut måste diskuteras och fattas omgående. Vid behovet av kordinering på det sättet 

anser han inte att den textbaserade kommunikationen är optimal och tror att viss information kan 

falla bort på grund av detta.  

Sammanfattning av enkätundersökning ITT 

Referenspersonen från ITT dator kommunikation sker via e-post, chatt och skype. Hans 

grundläggande inställning till bloggar i allmänhet är god men han tycker dock att få bloggar håller hög 

kvalité. Och han menar att vissa har svårt att utnyttja tvåvägskommunikationen. Han följer 4 stycken 

bloggar dagligen men även andra bloggar ibland.  

Referenspersonen har besökt projektbloggen ungefär 1 gång i veckan och då vanligtvis på grund av 

att han har fått e-post som talat om att någonting nytt är publicerat. Spontana besök utöver dessa har 

endast skett någon gång. 

Han tycker att de funktioner som fanns på projektbloggen har varit tillräckliga för ändamålet i detta 

projekt.  

Han anser att kommentarfunktionen har varit bra för att man därigenom kan se vad andra skrivit. 

Hade denna kommunikation skett via e-post hade det blivit mycket e-post som hade cirkulerat runt 

vilket man nu slipper. Han tycker att det var bra att inläggen var placerade under respektive 

publikation vilket gör att man kan följa kommunikationen kring just ett inlägg.  

Han tycker att bloggen fungerade bra, eftersom ämnet varit ganska styrt av arbetsgruppen, men om 

det hade handlat om ett arbete där exempelvis en prototyp skulle skapas på webben hade inläggen 

behövts skapas mera fritt. 

Referenspersonen tycker att en projektblogg är mycket bra för att underlätta informationsutbytet vid 

genomförande av projekt, och tycker att det via de kommentarer som publiceras i sammanhang till 

informationen är lätt att få en bra överblick av arbetets sammanhang. 

Han tycker att en projektblogg är användbart hjälpmedel vid koordinering av arbete och att den ett 

utmärkt stöd för att sprida information till flera personer samtidigt. Han tycker också att det 

underlättar att informationen är samlad på en och samma plats och att den redan är sorterad, så att 

man själv slipper sortera den i e-post mappen eller i ett eget arkiv. 

Referenspersonen anser att en projektblogg fungerar bra i mindre projekt när informationsmängden 

är begränsad. Han tror att det skulle vara svårt att strukturera upp en projektblogg som innehåller 

stora mängder av information utan att överskådligheten blir lidande. Han anser även att en 

projektblogg bör uppdateras ofta för att inte riskera att dö ut, vilket kan anses som en eller nackdel.  



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 46 -  

5.3.3 Svar forskningsfråga 2.1 

2, Vilka för/nackdelar finns det då projektet riktar sig mot 1) en uppdragsgivare? 

Fördelar 

• All information finns samlad och organiserat på ett och samma ställe 

• Den feedback som lämnas på bloggen gör att kommunikation och arbetsgång går att följa i 

kronologisk ordning  

• Den kommunikation som sker via projektbloggen går att ta del av oberoende av tid 

• Feedback av publicerat material kan ges i direkt anslutning till materialet  

• Projektbloggen minimerar övrig informationsöverföring som exempelvis e-post 

• Bloggen samlar visuell information på ett och samma ställe, därför behöver en användare 

inte själv samla och hålla ordning på dessa 

• Bloggen möjliggör överskit över arbetets utförande, det är lätt att se vad som är gjort och 

vad som är kvar att göra 

• En projektblogg är ett bra verktyg för projektarbete då arbetet inte kan genomföras via fysisk 

närvaro  

• En projektblogg kan sprida information till många personer samtidigt 

Nackdelar 

• Ordet blogg kan för många inneha underliggande värderingar, eftersom det finns många 

bloggar med varierande kvalité 

• Den e-post som skickas ut när ett nytt inlägg publicerats på bloggen kan ge användaren en 

falsk trygghet som innebär att de litar blint på att detta system alltid fungerar. Vilket innebär 

att om denna e-post indikation skulle sluta fungera kan mycket information missas eftersom 

de då inte skulle besöka bloggen 

• Behovet av olika funktioner på en projektblogg kan variera kraftigt vilket kan innebära att de 

specifika funktioner som en projektblogg har behov av inte existerar 

• Kan bli svårt att få informationen på en blogg att bli överskådlig om det är stora mängder 

information som skall publiceras 

• Projektbloggen bör uppdateras ofta 
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5.3.4 Svar på forskningsfråga 2.2 

2, Vilka för/nackdelar finns det då projektet riktar sig mot 2) ett utbildningssyfte? 

Fördelar 

• Projektbloggen blir en samlingskanal för den information som utbyts inom ett projekt 

• Projektbloggen för en löpande dokumentation över det arbete som utförs 

• Tillgången till ett projekts historik blir lättåtkomlig via projektbloggen 

• Arbetsrapporteringen till övriga inblandade parter kan ske oberoende av tid och plats 

• Olika typer av media kan förmedlas via en projektblogg 

Nackdelar 

• Behovet av olika funktioner på en projektblogg kan variera kraftigt vilket kan innebära att de 

specifika funktioner som en projektblogg har behov av inte existerar 

• Kommunikationsförandet via kommentarfunktionen anses inte optimal när informationen 

som publiceras är i form av långa texter 

• Användare som inte vanligtvis besöker bloggar kan uppleva arbete via en projektblogg som 

främmande och kan därigenom begränsa användandet av bloggen eftersom kunskap om dess 

möjligheter saknas  

• Det kan vara en stor teknisk tröskel för ovana datoranvändare att komma in användandet av 

bloggen, vilket kan vara tidskrävande 

• En projektblogg kan behöva mer stöd för kommunikation än endast kommentarfunktionen 

• Projektbloggen kan kräva lång startsträcka innan en användare är insatt i projektbloggens 

möjligheter och funktioner 

• Realtidkoordineringen blir begränsad eftersom all kommunikation är asynkron.  

• Vid behov av ett snabbt beslutsfattande är inte kommunikation i textform optimal och viss 

information kan falla bort på grund av detta 
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6. Diskussion 

I detta kapitel förs en diskussion om det utförda arbetet med denna rapport. Inledningsvis diskuteras 

det resultat som framkom i kapitel 5. Därefter förs en diskussion om projektbloggens utvärdering 

som planerades med hjälp utav ramverket DECIDE och dess innehållande punkter; validitet, 

reliabilitet, partiskhet, omfattning och ekologiska validitet. Diskussionen om utvärderingen följs utav 

en analys av den statisktik som fördes på projektbloggen under de 8 veckor som fallstudien pågick. 

Därefter följer en reflektion angående svårigheterna med framtagningen av en projektblogg och dess 

funktioner, och hur man kan gå tillväga för att få en användare att känna sig mer bekväm med de 

funktioner som finns på bloggen. Sist men inte minst listas arbetsgruppens förslag till fortsatt 

forskning inom detta ämne som kan anses intressant att gå vidare med för att få ett djupare reslutat 

av forskningsproblematiken. 

6.1 Utvärdering av resultatet 

I resultatet som presenterades i kapitel 5 framkom det att projektbloggen har varit ett användbart 

verktyg för att genomföra de två projekten. Dock skilde sig resultaten åt mellan de två olika 

projekten. Detta berodde mestadels på, enligt arbetsgruppen, att det var helt olika former av 

information som skulle utbytas. I ITT-projektet skulle mestadels visuell information utbytas, samt 

kortare texter. I LNU- projektet var det långa textdokument som skulle läsas och editeras. Detta 

resulterade i att informationsflödet med LNU senare kom att förändras för att 

informationshanteringen ändå skulle kunna genomföras(figur 6). Resultatet från fallstudiens 

utvärdering visade att projektbloggen hade upplevts som mer användbar för informationsutbytet som 

skedde i ITT projektet än för det med LNU där det slutgiltiga användandet av bloggen mer blev som 

en kanal för uppladdning av nya dokument. Förutom att informationen som överfördes i ITT 

projektet var mer lämpad att föras via projektbloggen kan även viss påverkan till detta resultat även 

bero på att beställaren från ITT är van att arbeta med liknande uppgifter i sitt yrke, med den 

skillnaden att informationen då istället sker via e-post. 

Litteraturstudiens resultat bygger på den teori som togs upp i kapitel 3 och det pekar mot att det 

finns gott om teoretiskt stöd för att en projektblogg kan användas som ett stödjande verktyg för 

visuellt informationsutbyte och koordinering av kreativa arbeten då delar av arbetsgruppen inte har 

några fysiska träffar. Utvärderingen av fallstudien visade att projektbloggen har varit ett mer 

användbart verktyg för ITT projektet där mer visuellt informationsutbyte skedde, än för LNU där 

mer textbaserad information skulle utbytas. Detta stöds även i teorin där det står att ämnet CSCW är 

högst intressant för de yrkesgrupper som har stort behov av att utbyta denna typ av information och 

därigenom kan även dessa yrkesgrupper utföra arbeten på distans, vilket annars inte har varit möjligt. 
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 Under kapitel 5.1 beskrivs revideringen av projektens funktionskrav. Olika projektbloggar kan ha 

olika behov av funktioner, dessa behov bör tas i beaktning för att göra projektbloggen till ett så 

användbart verktyg som möjligt, som är bloggens egentliga mål. Det som dock kan diskuteras är om 

benämningen projektblogg blir en korrekt benämning när alla dessa funktioner som vanligtvis inte 

återfinns på en blogg läggs till. Var går gränsen för benämningen blogg? Samtidigt framkom det 

under utvärderingen att vissa av projektbloggens användare hade negativa åsikter rörande bloggar i 

allmänhet, kan detta påverka människors grundläggande inställning till en projektblogg baserat på 

namnet? Kanske en annan benämning av projektbloggen skull passa bättre om detta arbetssätt skall 

sättas i verket i en större skala?  

Det som egentligen är väsentligt för att en projektblogg skall bli framgångsrik är att den kan stödja 

det informationsutbyte som ett projekt har behov utav, om detta kräver att bloggen utökas med 

andra funktioner som gör att bloggen inte längre faller in under sin benämning blogg kanske ett nytt 

namn och därmed en ny definition helt enkelt bör arbetas fram. 

6.2 Utvärdering  

Resultatet av utvärderingen visade att huvudanvändarna av projektbloggen har haft olika uppfattning 

om bloggens stöd för informationsutbyte och koordinering vid genomförandet av projekten.  

6.2.1 Utvärdering av data insamlingen punkt 4.3.1.6  ut ramverket DECIDE 

1. Reliabilitet - Som vid all datainsamling måste resultatet sammanställas och analyseras, vid 

dessa analyser finns det alltid risk för missuppfattningar och feltolkningar. I fallstudiens 

utvärdering tolkas resultatet av enkätundersökningen och de muntliga intervjuerna. Förutom 

dessa datainsamlingar har en pågående diskussion förts under projektens genomförande 

angående hur projektbloggen använts och hur det fungerar. Detta har inneburit att 

arbetsgruppen har fått en inblick i projektgruppernas åsikter redan under projektens 

utförande vilket gjorde det lättare att analysera och sammanställa resultaten från intervjuerna 

och enkätundersökningen. Detta ökar reliabiliteten av datainsamlingens resultat, men trots 

detta kvarligger alltid risken för att viss information kan vara feltolkad. 

 

2. Validiteten - De användare som har varit inblandade i projektbloggen från LNU anses ha 

mycket god insikt ämnesområdet som denna forskningsrapport verkar inom eftersom de 

båda arbetar inom ämnesområdet informatik vid Linnéuniversitetet. Dessa personer anses 

vara intressanta deltagare vid datainsamlingen just för att de har denna förförståelse för 

problemområdet men resultaten hade säkerligen blivit annorlunda om denna målgrupp inte 

hade haft denna förförståelse. Vilket hade varit intressant att undersöka vidare. 
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Fallstudiens andra målgrupp från ITT har stor insikt i IKT eftersom de använder sig utav 

IKT-artefakter dagligen för att utföra sina arbeten. Huvudbeställaren från ITT överför ofta 

visuell information via IKT-artefakter även referenspersonen från ITT har liknande 

arbetsuppgifter. Denna grupp speglar därmed den faktiska målgrupp som skulle kunna ha 

behovet av att använda en projektblogg, och därmed ökar validiteten på datainsamlingen av 

denna grupp.  

3. Influenser/partiskhet - Den arbetsgrupp som genomförde utvärderingen studerar ämnet 

interaktionsdesign vilket innebär mycket iterativt producerande av visuell information, ofta i 

form av prototyper. Eftersom det blir allt vanligare med arbeten på distans är detta en 

möjlighet för denna arbetsgrupp till att kunna utföra arbeten åt betydligt fler personer än om 

allt informationsutbyte måste ske via fysisk närvaro vilket annars kan vara en stor nackdel för 

dessa typer av yrkesgrupper.  

Uppkomsten av detta arbete grundar sig således på ett behov av att kunna genomföra sådana 

distansarbeten där visuell information skulle kunna utbytas via en IKT-artefakt som 

exempelvis en projektblogg.  

Däremot finns ingen drivkraft från arbetsgruppen att resultatet av denna forskningsrapport, 

eller genomförande av fallstudie måste vara endast positivt utan forskningsfrågorna är 

formulerade för att utforska om just en projektblogg är den rätta IKT-artefakten för dessa 

typer av arbeten. Arbetsgruppens inställning till utvärderingen har därmed varit utforskande 

och resultatet visar även att det finns både för och nackdelar med att använda sig utav en 

projektblogg. Det låg inga underliggande åtaganden som skulle falla om projektbloggen inte 

visade sig vara ett användbart verktyg för genomförandet av detta projekt. 

4. Omfattning - De resultat som framkommit av utvärderingen skulle ligga till grund för 

besvarandet av forskningsfråga 2. Eftersom utvärderingen endast utfördes med 4 inblandade 

parter anses resultatet av denna vara kvalitativt, därför bör även resultatet och besvarandet av 

forskningsfråga 2 betraktas ur detta perspektiv. 

5. Ekologisk validitet - Datainsamlingen skedde i de inblandade personernas normala arbetsmiljö. 

Enkäterna skickades ut och besvarades av referensgruppen via referensgruppens egna 

arbetsplatser. Intervjun med beställaren från ITT skedde genom ett telefonmöte där han 

befann sig på sin arbetsplats. Intervjun med handledaren från LNU genomfördes i ett 

grupprum på dennes arbetsplats. 

6.2.2 Analys av statistikresultatet 

Statistikresultatet som presenterades i kapitel 5.3.1 visar att bloggen har använts frekvent under de 8 

veckor som den var i bruk. Genom intervjuresultatet framkom det att tre utav bloggens fyra 
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användare oftast besökte bloggen på grund av den e-post som talat om att bloggen var uppdaterad, 

statistiken säger dock att besöken har till 68% skett via direkttrafik. Statistik resultatet innefattar även 

arbetsgruppens trafik till bloggen och denna trafik har oftast varit genom direkttrafik. Alla av 

bloggens användare hade inte heller tilldelats inställningen som skickade uppdaterings indikation via 

e-post.  

Samma sak gäller för statistikresultaten om antalet sidvisningar och tid som genomsnittligt spenderats 

på bloggen, denna statistik kan vara aningens vilseledande eftersom den även innefattar 

arbetsgruppens administrerande av bloggen samt tid för uppladdning och granskning av 

publiceringar. Däremot kan den statistiken ändå vara av intresse eftersom den ger en riktlinje som 

hur mycket tid som bloggen kräver för att användas.  

6.3 Framtagning av projektblogg 

I kapitel 3.4 beskrivs en del av den problematik som kan uppstå vid framtagning av nya IKT system 

som skall underlätta för informationsutbyte. Där beskrivs en svårighet som innebär att få användarna 

att känna sig trygga med det nya systemet även fast det inte beter sig som eller ser likadant ut som de 

system som de är vana vid.  Därför kan det vara bra att genomföra en studie innan en projektblogg 

skapas som skall undersöka de tänkta användarnas förkunskaper och vanor att hantera information. 

Detta bör genomföras för att det skall kunna tas i beaktning vid skapandet av en projektblogg. Om 

en projektblogg ej har stöd för denna typ av informationshantering kan detta medföra att användaren 

känner sig osäker på att använda bloggens funktioner och detta kan påverka resultatet av 

projektbloggens användande negativt. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

För att fortsätta undersöka detta ämne vore det intressant att genomföra en större fallstudie där flera 

personer var inblandade. Det vore även intressant att undersöka hur det skulle fungera om en 

projektgrupp hade många användare och därmed öka informationsbelastningen på bloggen. I en 

fallstudie vore det intressant att undersöka hur en projektblogg fungerar när många parter som är 

geografiskt utspridda skall använda en projektblogg. Samt att genomföra fler fallstudier för att jämföra 

resultaten, då gärna med användare som har skilda förkunskaper inom ämnet informatik och av 

användandet av IKT. 

I fallstudien som utfördes i denna forskningsrapport användes en projektblogg som skulle stödja vissa 

funktionskrav som arbetsgruppen satt upp. Trots arbetsgruppen ansats interaktionsdesign låg inte 

huvudfokus på att skapa en projektblogg som hade optimerad användbarhet, inte heller en 

utvärdering av användbarheten på bloggen genomfördes. Det vore intressant att utforma en 
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projektblogg baserad på interaktionsdesign och användbarhet, samt att utföra användartester med 

tänkta användare innan skapandet av bloggen, för att sedan applicera projektbloggen i en fallstudie. 

Om en projektblogg har god användbarhet som stödjer användarens behov och arbetsuppgifter som 

skall ske via bloggen kan detta påverka resultatet av bloggens användande och utfall. 

6.5 Sammanfattning 

Genom denna forskningsrapport framgår det att artefakter likt projektbloggen är intressanta och 

aktuella att utforska, framförallt på grund av de möjligheter som kan skapas för distansarbeten. Extra 

intressant är det för de yrkesgrupper som har behov av att utbyta visuell information. Om ett riktigt 

bra verktyg skulle utvecklas med anpassning av funktioner och med god användbarhet skulle 

användandet av system likt projektbloggen kunna revolutionera de kreativa yrkesgruppernas 

arbetssätt. Tänk att kunna producera prototyper på en strand i Thailand åt ett företag i USA med 

delar av projektgruppen i Sverige utan att detta har negativ påverkan på varken utförande, 

koordination eller kommunikation - det kan man kalla frihet! 

Avslutningsvis vill vi tacka för oss och avsluta med ett minnesvärt citat som myntades under 

intervjun med uppdragsgivaren från ITT; 

”Att använda sig utav en projektblogg är ett utmärkt sätt att koordinera projektarbeten, men å andra sidan blir ju 

aldrig en projektblogg bättre än vad användarna gör den till”  

 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 53 -  

7. Källförteckning 

7.1 Böcker  
Braa, K. SØrensen, C. Dahlbom, B.(2000). Planet internet. Lund : Studentlitteratur. 

Groth, L.(1999). Future organizational design, the scope for the IT-based Enterprise. Chichester: Wiley. 

Lööw, M.(2003). Att leda och arbeta i projekt. Malmö: Liber ekonomi. 

Preece, J. Rogers, Y. & Sharp, H.(2007). Interaction Design: beyond human-computer (2. uppl.). Barcelona: 

John Wiley & Son. 

Sabin-Wilson, L.(2009). Wordpress for dummies. Hoboken, NJ: Wiley publish. 

Saffer, D.(2007). Designing for interaction: creating innovative applications and devices. Berkeley, Californien: 

New Riders Pub cop.  

Thurlow, C. Lengel, L. & Tomic, A.(2004). Computer mediated communication, social interaction and the 

internet. London: SAGE. 

7.2 Uppsatser eller rapporter 
Melin, U.(2002). Koordination och informationssystem i företag och nätverk. Doktorsavhandling, Linköpings 

universitet: Institutionen för datavetenskap. 

Oskarsson, H.(2006). IKT-användning för koordination inom projektgrupper. Licentiatuppsats: Luleå 

Tekniska Universitetet. 

7.3 Uppslagsverk 
Blogg.(2010). I Nationalencyklopedin. Tillgänglig 4 april, 2010, via http://www.ne.se 

PHP.(2010). I Nationalencyklopedin. Tillgänglig 20 april, 2010, via http://www.ne.se 

7.4 Elektroniska källor 
Linnéuniversitetet.(2010). Hämtad 23 maj, 2010, från http://lnu.se/om-lnu/detta-ar-

linneuniversitetet [23 maj, 2010] 

United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.(2002). Information and communication 
technology in education: a curriculum for schools and programme of teacher development. France. 
Hämtad 4 april 2010, från http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129538e.pdf [4 april, 
2010] 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 54 -  

Winer, D.(2003). What makes a weblog a weblog? Hämtad 4 april, 2010, från 

http://blogs.law.harvard.edu/whatmakesaweblogaweblog.html [4 april, 2010] 

Wordpress.org.(2010). Introduction to Blogging. Hämtad 4 april, 2010, från 
http://codex.wordpress.org/Introduction_to_Blogging [4 april, 2010] 

W3schools.(2010). PHP Introduction. Hämtad 20 april, 2010, från 

http://w3schools.com/php/php_intro.asp [20 april, 2010] 

Wordpress.org.(2010). Pages. Hämtad 20 maj, 2010, från http://codex.wordpress.org/Pages 



 

Maria Andersson, Richard Hofverberg. 
- 55 -  

8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1: Intervjufrågor Linnéuniversitetet 

Intervjufrågor angående projektbloggen 
CARrect-ITT project blog 2010  

På vilka sätt kommunicerar du via datorn (både privat och yrkesmässigt)? 

Vad är din grundläggande inställning till bloggar i allmänhet?  

Hur ofta är du i kontakt med bloggar på internet? 

Hur ofta har du besökt projektbloggen?  

Hur ofta har du besökt bloggen p.g.a. att du fått e-mail som säger att den är uppdaterad? 

Hur ofta har du besökt bloggen utan att du fått ett sådant e-mail?  

Är det några funktioner på eller i samband med användandet av projektbloggen som du anser borde 

läggas till? 

Hur tycker du att systemet med kommentarer har fungerat?  

Hade du hellre sett någon annan lösning på kommunikationen än denna? 

Tycker du att projektbloggen har varit ett hjälpmedel som underlättat informationsutbytet vid 

genomförandet av detta arbete? 

Tycker du att projektbloggen har varit ett hjälpmedel som underlättat för koordineringen av detta 

arbete? 

Nämn de fördelar som du upplevt med användandet av den här projektbloggen. 

Nämn de nackdelar du upplevt med användandet av den här projektbloggen. 

Hur tycker du att detta sätt att arbeta med hjälp av en projektblogg har varit i jämförelse med mer 

traditionella sätt? 
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8.2 Bilaga 2: Intervjufrågor ITT 

 
Questions for the interview about the CARrect-
ITT project blog 2010  

In what ways do you use your the computer for communicate? ( e.g. e-mail, chat etc)  

What do you generally think about blogs on the internet? 

How often are you in contact with blogs on the internet? (Except for the project blog) 

How often have you visited the project blog? 

How often have you visited the blog because you have received an email that inform you that the 

blog is updated? 

How often have you visited the blog spontaneously, without receiving those emails?  

Is there any other functions for the project blog, besides the ones that now are on the blog, that you 

think could be useful to add on the blog? 

How to you think that the comment function have worked out on the blog? 

Is there any other way to communicate on the blog that you rather would have used instead of the 

comments? 

Do you think that the project blog have been a helpful tool for making the information exchanging 

easier for the project?  

Do you think that the project blog have been an helpful tool that have made it easier to coordinate 

the work for the project. 

What are the benefits that you have experienced by using this project blog? 

What are the disadvantages that you have experienced by using this project blog?  

What do you think about the system to work with a project blog in comparison with your traditional 

ways to work in projects. 
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8.3 Bilaga 3: Enkätundersökning SME 
 

Intervjufrågor med SME angående användande 
av projektbloggar, CARrect-ITT project blog 
2010  

 

 

Under 8 veckor har en fallstudie utförts där det har undersökt om en projektblogg* kan vara ett stödjande 

verktyg för visuellt informationsutbyte och koordinering av kreativa arbeten då delar av projektgruppen inte 

haft några fysiska träffar. 

Till denna projektblogg har de två huvudanvändarna; uppdragsgivaren från ITT och handledaren av 

examensarbete vid Linnéuniversitetet, och arbetsgruppen använt sig utav denna projektblogg. Utöver dessa 

parter har en referensgrupp bestående av två personer inbjudits som åskådare av bloggen.  

Denna enkätundersökning är riktad till referensgruppen som har haft tillgång till bloggen och avser samla in 

relevant information som de berörda parterna upplevt genom eventuella besök av projektbloggen men 

informationen kan även grundas i personliga åsikter baserade på individuella erfarenheter.  

*Projektbloggen avser den webbsida som innehållit en blogg där informationsutbyte och koordination av 
projektarbetet har genomförts.  

 

Svaren på dessa enkätfrågor kommer att behandlas anonymt och kommer endast att användas inom 

ramen för det examensarbete som arbetsgruppen utför vid Linnéuniversitetet. Vänligen återsänd dina svar 

skriftligen till arbetsgruppen. 

 

1. På vilka sätt kommunicerar du via datorn (både privat och yrkesmässigt) t.ex.genom e-post, chatt 

etc.? 

2.  

a.  Vad är din grundläggande inställning till bloggar i allmänhet?  

b. Hur ofta är du i kontakt med bloggar på internet? 

3.  

a. Hur ofta har du besökt projektbloggen?  

b. Hur ofta har du besökt bloggen p.g.a. att du fått e-mail som säger att den är uppdaterad? 

c. Hur ofta har du besökt bloggen utan att du fått ett sådant e-mail?  
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4. Är det några funktioner på eller i samband med användandet av projektbloggen som du tycker 

borde läggas till? 

 

5.  

 

a. Vad anser du om att föra kommunikationen via bloggen som feedback genom bloggens 

kommentarfunktion?   

 

b. Har du några andra förslag till hur denna typ av kommunikation kan föras på en 

projektblogg? 

 

6. Tror du att en projektblogg kan vara ett användbart hjälpmedel för att underlätta 

informationsutbyte vid genomförandet av ett projekt? 

 

7. Tror du att en projektblogg kan vara ett användbart hjälpmedel för att underlätta koordineringen 

av arbetsuppgifter vid genomförandet av ett projekt? 

 

8.  

 

a. Nämn de fördelar som du anser att användandet av en projektblogg, likt CARrectITT 

bloggen, kan ha för ett projekt. 

 

b. Nämn de nackdelar som du anser att användandet av en projektblogg, likt CARrectITT 

bloggen, kan ha för ett projekt. 

 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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8.4 Bilaga 4 Resultat av statistik fört på projektbloggen 
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