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Sammanfattning 
Det blir bara fler och fler filer vi idag måste hantera. Speciellt inom högre 

utbildning hanteras det mer digitala filer än någonsin förut. På grund av detta 

gav den ansvarige för Interaktionsdesignprogrammet vid Linnéuniversitetet 

mig i uppgift att utveckla en filhanteringstjänst som både lärare och studenter 

skulle få användning för. För att utveckla denna tjänst behövdes kunskap om 

gemensamma gränssnitt och mer avancerade datorstödda arbetsmiljöer. Det 

finns en del forskning i området men inte mycket som riktar sig mot den 

särskilda miljö som universitet och högskolor utgör. 

 

Litteraturundersökningar genomfördes i områdena användbarhet, computer-

supported cooperative work, filhantering och portfolios. Användbarhet och 

de metoder som främjar detta redovisas för att skapa en bra grund för 

utveckling av en prototyp. Ämnet CSCW hanterar hur datorn ska stödja 

samarbete. Filhantering och portfolio undersöktes för att bättre förstå de 

grundläggande funktioner tjänsten skulle tillhandahålla. 

 

Intervjuer med tre lärare och tre studenter på Linnéuniversitetet genomfördes. 

Detta tillsammans med material från tidigare i projektet låg till grund för 

personas och kravspecifikation. Detta ledde sedan till att en low-fi- och en 

high-fi prototyp utformades. Designprocessen vägleddes av litteraturstudierna 

och de personas som framställdes samt kravspecifikation. 

 

Resultatet av intervjuerna gav bättre förståelse för vad lärare och studenter 

vill ha av en filhanteringstjänst. Utöver deras behov och krav framkom också 

en del funktioner de kände att de saknade i de befintliga lärplattformarna. 

Prototyperna som togs fram har olika syfte, low-fi prototypen ska visa 

detaljerat hur tjänsten ska fungera och vilka funktioner som ingår. High-fi 

prototypen ska fungera som en säljande demonstration av tjänsten där dess 

nytta och användningsområden belyses. 

 

De vedertagna användbarhetsmetoder som finns idag fungerar relativt bra för 

utformning av gemensamma gränssnitt. Vissa metoder så som personas måste 

omarbetas för att passa de ibland motstående behov olika kategorier av 

användare av gemensamma gränssnitt har. Inom skolans värld ställs extra 

krav på sekretess, samarbete, examination, tydlighet och effektivitet. 

 

Nyckelord: Användbarhet; CSCW; Filhantering; Portfolio; Prototyper; 

Gemensamma gränssnitt; Interaktionsdesign.  
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Summary 
We have to manage more and more files every day. Especially within higher 

education, we handle more digital files than ever. Because of this, the person 

in charge of the program for Interaction design at Linnaeus University tasked 

me with developing a file management service which both teachers and 

students would benefit from. To develop this service, knowledge about 

shared interfaces and more elaborate computer-supported workspaces were 

needed. There is some research being done in this field but not much is aimed 

at the certain environment that universities contain. 

 

Literature studies were conducted within the fields of usability, computer-

supported cooperative work, file management and portfolios. Usability and 

the methods that further it is accounted for to create a solid foundation for the 

prototyping work. CSCW concerns how computers support cooperation. File 

management and portfolios were studied to better understand the basic 

features the service will provide. 

 

Interviews with three teachers and three students from Linnaeus Universiy 

were conducted. This together with the material from earlier in the project 

laid the foundation for the personas and the specification of requirements. 

This later led to the development of a low-fi- and a high-fi prototype. The 

design process was guided by the literature studies, the personas and the 

specification of requirements. 

 

The results of the interviews gave a better understanding of what teachers and 

students want out of a file management service. Beyond these needs and 

requirements a couple of features were discerned. These features are 

something the users feel they lack in the learning platforms today. The 

prototypes that were developed have different purposes; the low-fi prototype 

describes how the service is meant to work and shows its features. The high-

fi prototype is used as a demonstration tool for how the service is meant work 

and its benefits to its users. 

 

Todays accepted usability methods works relatively well in developing a 

shared interface. Some methods such as personas must be reworked to fit the 

sometimes contradictory needs different categories of users of shared 

interfaces have. Within a school environment additional requirements are put 

upon confidentiality, cooperation, examination, clarity and effectiveness. 

 

Nyckelord: Usability; CSCW; File management; Portfolio; Prototypes; 

Shared interfaces; Interaction design. 



 

4 
 

Förord 
Att skriva uppsatser har i hela mitt liv varit något jag ogillat. Det började med 

SO:n där man skulle leta upp en massa tråkiga fakta om ett land man aldrig 

hört talas om innan. Faktan skulle skrivas om med egna ord och detta var 

innan datorn riktigt börjat användas i skolan. Jag hatade att skriva för hand, 

det gör jag fortfarande. Men att skriva denna uppsats har faktiskt varit lite 

roligare än att sitta ensam i en bastu med termobyxor på sig. 

 

Att hitta något att skriva om var inte lätt då själva tanken på att skriva fick det 

att klia över hela kroppen, går det löss på skolan eller? Men jag blev otroligt 

glad när min programansvarige erbjöd mig detta projekt. Det innehöll en stor 

praktisk del som skulle kräva en hel del tid vilket skulle dra fokus från 

skrivandet, perfekt. Jag är stolt över att programansvarige kände så mycket 

förtroende för mina egenskaper som interaktionsdesigner att han gav detta 

projekt till mig, det var en välbehövlig egoboost. 

 

Jag vill tacka min sambo för allt stöd hon gett mig under de tre år som lett 

fram till denna uppsats, mer än en gång har hon avstyrt mig från att hoppa av. 

Hon har också under uppsatsen uppmuntrat mig och fått mig att jobba på när 

det kändes motigt. Hon har inte alltid behövt säga något eller ens vara 

närvarande för att uppmuntra mig, bara att veta att jag har hennes stöd hjälper 

mig när jag sitter och ska skriva en speciellt svårformulerad mening. 

 

Jag har en rosa elefant. 
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1  Introduktion  
Jones och Teevan (2011) skriver att det med dagens allt mer avancerade 

teknologi blir lättare och lättare att skapa, ta emot, spela in, lagra och samla 

ihop digitalt material samtidigt som det fortfarande är svårt att hantera och 

använda det på ett förnuftigt sätt. Hanteringen blir speciellt svår när 

materialet inte används eller ska användas inom den närmsta tiden. Vi rör oss 

långsamt mot ett samhälle där elektronisk data används för att sprida all 

information som kan tänkas behövas. Inte minst inom skolans värld är detta 

sant. Idag får många sina böcker i läs- och surfplattor, schemat delas inte 

längre ut på papper utan finns att tillgå på internet och ingen skriver längre 

långa uppsatser för hand eller med skrivmaskin på papper utan det görs via 

datorn och lämnas in elektroniskt. 

 

Under lång tid har Linnéuniversitetet använt en rad olika lärplattformar för att 

underlätta studenternas och lärarnas vardag. Lärplattformar är webbplatser på 

internet där, för universitetets studenter, väsentlig information kring kurser 

och program samlas. Dessa används till exempel för att underlätta 

kommunikation mellan studenter och lärare, som en samlingsplats för 

information och för att fördela filer studenter och lärare emellan. Just 

filhanteringen på dessa lärplattformar kan vara ett problem. En filhanterare är 

enligt Webopedia (2013) ett system som program, operativsystem och dylikt 

använder för att organisera och hålla kolla på digitala filer. 

 

Det finns således ett behov av att ha en användarvänlig och robust tjänst som 

erbjuder enkel hantering av olika sorters filer. Studenterna behöver snabb 

återkoppling på inlämnat material och lärarna har behov av ett enkelt verktyg 

för att samla in och kommentera studenternas uppgifter. Studenterna bör även 

ha möjligheten att genom tjänsten kunna skapa sig en portfolio där de lätt kan 

tagga sina filer och publicera dessa online. Denna kombination av 

funktionalitet och det faktum att tjänsten ska användas av både lärare och 

studenter ställer höga krav på det avancerade gränssnitt som tjänsten ska 

förmedlas genom. 

 

Projektet med att utveckla en webbaserad filhanterare var från början ett 

övningsprojekt för förstaårsstudenterna i programmet Interaktionsdesigner. Ju 

längre studenternas olika projekt led desto mer insåg den ansvarige läraren att 

detta är något som skulle behövas i verkligheten, inte bara som en övning. 

För att kunna göra projektet till en riktig tjänst gav Morgan Rydbrink, som är 

programansvarig, mig i uppgift att skriva denna uppsats för att kunna visa på 

behov och nytta med en sådan här tjänst. 

 

Inom uppsatsen ska det undersökas hur ett gemensamt gränssnitt ska 

utformas för att göra det enkelt att använda, både för lärare och studenter. En 
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prototyp av filhanteringstjänsten ska utvecklas mot personas och 

kravspecifikation för att detta gemensamma gränssnitt ska vara lättanvänt och 

användarvänligt. 

 

1.1  Syfte och forskningsfråga 

Det praktiska problem denna uppsats ska behandla är utformningen av ett 

gränssnitt till en filhanteringstjänst. Syftet med gränssnittet är att det ska 

kunna användas av både lärare och studenter. En prototyp ska genom en 

iterativ designprocess (mer om detta i avsnitt 2.1.1) framställas så att den 

möter krav och behov som framkommer under undersökningsfasen i 

uppsatsen. 

 

Det huvudsakliga området som ska undersökas i denna uppsats är 

användbarhet i gemensamma gränssnitt. Det saknas kvalitativ forskning på 

hur den särpräglade miljö som just lärare och studenter rör sig inom påverkar 

de önskemål och krav som ställs på ett gränssnitt. I uppsatsens empiriska del 

kommer det att undersökas vilka funktioner lärare respektive studenter önskar 

sig och anser sig behöva i en tjänstmed avsikt att hantera och fördela filer. 

 

För att få en förståelse för hur människor interagerar med dessa gränssnitt 

kommer litteraturstudierna främst fokusera på områden som rör 

användarvänlighet, computer-supported cooperative work och de mer 

specifika delarna så som filhantering och portfolios. Genom att undersöka 

detta kan jag sedan via intervjuer fördjupa mig i lärarnas och studenternas 

åsikter inom områdena. För att underlätta fokuseringen i arbetet har följande 

forskningsfråga tagits fram: 

 

Hur utformar man ett enkelt gränssnitt för en filhanteringstjänst som 

används av både studenter och lärare inom högre utbildning? 
 

1.2  Begränsning 

Då det praktiska arbetet är ganska omfattande, en hel tjänst ska utvecklas och 

prototyper ska tas fram, räcker tiden kanske inte till. Detta kan göra att 

uppsatsens kvalitet blir lidande. Vissa saker kan möjligen begränsas för att få 

mer tid till uppsatsen, till exempel kan antalet iterationer av prototypen hållas 

nere. För att ha mer tid till att utveckla prototypen så den blir användbar för 

framtida utveckling av tjänsten slopas användartester av high-fi prototypen. 

Detta ger mer tid att förfina prototyperna, användarcentreringen kommer 

ändå att finnas i form av personas och kravspecifikation. Att begränsa antalet 

intervjuer är också en möjlighet som kan spara tid, dock tror jag att de sex 

intervjuer som planerats ska hinnas med. Ytterligare en mycket tidskrävande 
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del av arbetet är att gå igenom allt det material som tagits fram av studenterna 

tidigare i projektet. Genom att begränsa analysen av detta material till just det 

som kan användas för att driva uppsatsen och projektet vidare sparas en hel 

del tid. 

 

1.3  Målgrupp 

Uppsatsen skrivs i första hand för att hjälpa utvecklingen av en 

filhanteringstjänst. Det är Morgan Rydbrink som delgivit mig detta uppdrag 

och det är i första hand programmet Interaktionsdesigner som kommer dra 

fördel av uppsatsen. Utöver detta kan alla som intresserar sig för eller arbetar 

med gemensamma gränssnitt ta lärdom av resultatet i denna uppsats. 
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2  Teori 
För att kunna svara på forskningsfrågan och göra en prototyp som möter 

användarnas krav kommer teorikapitlet fokusera på två huvudområden och 

två kompletterande områden. Huvudområdena är Användbarhet och 

Computer-Supported Cooperative Work och det är dessa som redogörs först. 

För att få mer kunskap inom de specifika områden som tjänsten ska användas 

inom undersöks sedan relevant litteratur inom de kompletterande områdena 

Filhantering och Portfolios. Sist sammanställs allt i en syntes. 

2.1  Användbarhet 

Som Berns (2004) skriver i sin rapport är användbarhet ett begrepp som 

används mest inom IT och telekom. Detta trots att det egentligen är ett 

kvalitetsbegrepp som kan kopplas till alla sorters produkter och tjänster. 

Användbarhet har definierats av många, med varierande fokus och 

genomslagskraft. Den definition på användbarhet som kommer användas 

utigenom denna uppsats är den standard som är godtagen inte bara i Sverige 

eller Europa utan också internationellt. Standarden har namnet SS-EN ISO 

9241-11 och den svenska översättningen av definitionen lyder: 

 

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en 

produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, 

effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet sammanhang.” (Berns 

2004, sid 12) 

 

Användbarhet är alltså när en produkt eller tjänst möter användarens behov på 

ett sådant sätt att denne kan nå sina mål. Att användaren kan nå målen på ett, 

som definitionen säger, ändamålsenligt, effektivt och tillfredsställande sätt är 

vitalt för användbarheten. 

 

Bevan (2001) skriver att standards är bra att följa men de ger inga konkreta 

förslag på hur ett gränssnitt ska se ut eller fungera för att det ska vara 

användbart. Man ska också vara försiktig när man använder standards då de 

lätt kan verka begränsande på kreativiteten inom designarbetet. Istället menar 

han att de ska användas som styrmedel i utvecklingen av gränssnitt. Cooper et 

al. (2007) skriver att standardisering är ett bra alternativ när de är starkt 

rotade bland användarna. 

 

Att designa användbara interaktiva produkter skriver Preece et al. (2007) 

innebär att ta hänsyn till vem som ska använda produkten, hur den ska 

användas och var den ska användas. Om vi tar dessa punkter och tittar på dem 

separat får vi en djupare förståelse för användbarhet. 
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Vem ska använda produkten? 

Alla användare är olika, och alla är olika på olika sätt. Cooper et al. (2007) 

beklagar sig över utvecklares brist på kunskap om användare genom att likna 

dem vid galna vetenskapsmän som fokuserar på funktionaliteten och 

glömmer det mänskliga. De skriver att produkter som utvecklas med det 

huvudsakliga målet att tjäna pengar är dömda att misslyckas. Istället bör man 

fokusera på användaren (människan) och dess behov. 

 

Preece et al. (2007) skriver om vikten att tänka på användarupplevelsen när 

man designar produkter. De känslor en användare upplever under 

interaktionen med produkten styr användarens åsikt om den och användarens 

benägenhet att använda den i framtiden. Användarupplevelsen påverkas av 

allt från hur lätt att använda produkten är till hur glad användaren blir av att 

se bekräftelsebocken i slutskedet av ett köp på en internetbutik. 

 

Att ha användaren i fokus skriver Cooper et al. (2007) omfattande om. De ger 

en lång lista på frågor man borde ställa sig själv för att bättre förstå 

användaren och dess mål, här är ett fåtal av dem: 

 

 Vilka är mina användare? 

 Vad försöker mina användare åstadkomma? 

 Hur kommer användarna interagera med min produkt? 

 Hur kommer min produkt presentera sig för första-gångs-användare? 

 

De dedicerar också ett helt kapitel i boken åt hur man tar fram personas, 

fiktiva arketyper som används i designprocessen. Mer om det i avsnitt 2.1.1. 

 

För att tydliggöra vikten av att förstå sin användare kan vi ta designen av en 

ny skruvmejsel som exempel. Är användaren en grovarbetande man, till 

exempel en snickare, har denne förmodligen större händer och grövre fingrar 

än medelpersonen och behöver då ett större grepp som också tål hårda tag. Är 

den tänkta användaren däremot en person med reumatisk värk är det viktigare 

att greppet är mjukt och greppvänligt. 

 

Hur ska produkten användas? 

I en användarcentrerad designprocess är det viktigt att ta reda på vad 

produkten ska användas till och hur. Cooper et al. (2007) skriver om mentala 

modeller som är den beskrivning användaren har av hur ett system eller en 

produkt fungerar. Den mentala modellen behöver inte vara förankrad i 

verkligheten utan det är hur användaren förstår och genom förståelsen 

använder produkten. Som exempel kan vi ta ugnen. När vi ska värma upp 

ugnen till önskad temperatur ställer många ungen på det högsta värdet, på 

min ugn 275 grader, och sänker då och då vredet till önskad tempreatur för att 
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se om kontrollampan släcks. Detta gör de för att de föreställer sig att ugnen, 

när man vrider upp den på max, eldar på för fullt och således blir ugnen varm 

snabbare. I verkligheten är ugnen alltid på max då den ligger under önskad 

temperatur och när den når rätt temperatur justerar den värmen för att hålla 

temperaturen där. Att tillgodose användaren med en lämplig mental modell 

hjälper denne, kanske inte att förstå hur produkten fungerar men hur man bäst 

använder den. 

 

Något Norman (2002) förespråkar för att underlätta vår användning av och 

förståelse för hur produkter ska användas är mappning. Genom att erbjuda en 

narturlig relation mellan manipulationen av en kontroll och dess effekter på 

verkligheten gör man det lättare för användare att förstå hur en produkt ska 

användas. Att dra neråt i en spak antyder att man minskar eller drar ner på 

något, till exempel hastigheten på löpbandet. 

 

Norman (2002) skriver också om begränsningar (eng: constraints) och hur de 

kan användas för att styra och leda användare rätt i ett system. Det finns olika 

begränsningar man kan sätta på ett system. Det finns fysiska begränsningar 

som till exempel att man bara kan sätta in ett mini-usb på ett håll, rätt håll. 

Det finns semantiska begränsningar som betyder att situationen sätter 

begränsningar, till exempel ska motorcykelhjälmen sitta med visiret framför 

ansiktet, annars ser föraren inte något. Det finns kulturella begränsningar, 

detta är inom samhällen och kulturer allmänt gällande regler som till exempel 

att rött betyder stopp. När de övre inte kan tillämpas får man ta till logiska 

begränsningar som vädjar till användarens förnuft och logiska förmåga. Finns 

det femtio pusselbitar förutsätts det att alla femtio används. 

 

Var ska produkten användas? 

Orden ”…i ett givet sammanhang” från SS-EN ISO 9241-11:s definition av 

användbarhet syftar på kontexten. Den miljö och den situation som 

användaren brukar produkten eller tjänsten inom. Just kontexten är en vital 

del inom användbarhet. För att förklara ytterligare kan vi återvända till 

skruvmejselexemplet. Den skruvmejsel snickaren använder ska vara rejäl och 

möjliggöra den kraft snickaren behöver för att dra åt en lång, tjock skruv. 

Medan elektrikern behöver en lite smidigare skruvmejsel som är lätt att 

använda i trånga utrymmen och vars grepp inte leder ström. 

 

Berns (2004) skriver att produkter inte har en inbyggd kvalitet eller 

användarvänlighet utan det är när den används som den kan bedömas, och då 

utifrån sammanhanget den används i. Han forsätter genom att säga att många 

av de ergonomiska standarderna har utvecklas för ett visst användnings-

sammanhang. Om produkten utvecklas efter detta sammanhang och den 

sedan används utanför sammanhanget blir den inte bra. 
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Utöver Vem? Hur? och Var? är det också viktigt att förstå användarnas mål, 

detta nämndes tidigare men en grundligare genomgång kan behövas. Preece 

et al. (2007) skriver om användbarhetsmål (eng: usability goals), dessa kan 

användas för att utvärdera en produkt men är också bra att ha i åtanke under 

hela designprocessen. Man kan bryta ner det till sex olika mål. Jag tar 

namnen på engelska då alla inte har en klar motsvarighet på svenska. 

 

 Effectiveness: 

Detta mål handlar om hur bra produkten är på att göra det den är 

utvecklad att göra. 

 

 Efficiency: 

Detta mål handlar om hur bra produkten är på att stötta användaren i 

dess försök att nå önskade resultat. 

 

 Safety: 

Detta mål handlar om hur bra produkten är på att skydda användaren 

från oönskade handlingar och farliga situationer. 

 

 Utility: 

Detta mål handlar om hur bra produkten tillhandahåller funktionalitet 

som användaren behöver och kan använda för att nå önskade resultat. 

 

 Learnability: 

Detta mål handlar om hur enkel produkten är att lära sig. 

 

 Memorability: 

Detta mål handlar om hur lätt användaren kommer ihåg hur man 

använder produkten, efter att ha lärt sig första gången. 

 

Även Cooper et al. (2007) skriver om vikten att tänka på användarnas mål när 

man designar för användbarhet. Att designa en produkt utifrån en lista av 

funktioner (eng: features) gör att man tappar bort fokus på människan och 

användarupplevelsen.  

2.1.1  Metoder för användbarhet 

Mycket i litteraturen om användbarhet är beskrivningar av metoder och 

tillvägagångssätt som kan användas för att öka användbarheten i produkter 

och tjänster. Cooper et al. (2007) skriver om de tre vanligaste felen företag 

gör när de utvecklar produkter. Enligt författarna har företagen (1)ingen 

kännedom om användarna, (2)de har en intressekonflikt mellan användarnas 

behov och prioriteringar i konstruktionen samt (3)brist på en process där 
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förståelse för användarnas behov kan användas för att utforma en lämplig 

produkt. Om man inte har en klar bild av användaren, en god förståelse för 

problemet eller vet vad målet med designen är kvittar det hur kreativ och 

skicklig designern är, designerns chanser att lyckas med designen och få den 

användbar är då ganska små (Cooper et al., 2007). 

 

Berns (2004) beskriver en designprocess från SS-EN ISO 13 407 som kan 

användas för att öka användbarheten av en produkt. Det är en iterativ process 

där stegen i processen gås igenom flera gånger för att till slut få fram en så 

bra produkt som möjligt. Figur 1 nedan beskriver processen: 

 

 

Figur 2.1: Designprocess enligt SS-EN ISO 13 407 (Berns, 2004, sid 13) 

 

Man börjar med steg 1 och skapar en bra grund för fortsatt arbete. Sedan gör 

man steg 2-5 så många gånger som behövs tills produkten man utvecklar 

möter kraven. Att arbeta iterativt är något som många (Norman, 2002; Preece 

et al., 2007; Cooper et al., 2007) inom användbarhetsområdet  förespråkar när 

man ska arbeta användarcentrerat. 

 

För att säkra sig om användbarhet i en produkt föreslår Gould (1988) fyra 

principer att jobba efter. Principerna är specifikt framtagna för utvecklingen 

av system men ger generella råd som alla områden av design kan ta nytta av. 
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 Fokusera användarna och deras uppgifter tidigt i designprocessen, ha 

dem också med genom hela projektet. Hitta din målgrupp och ta reda 

på vilka problem de har och vilka problem de vill lösa. 

 

 Utveckla alla delar i projektet samtidigt. Om man utvecklar alla delar, 

teknik, gränssnitt och instruktioner samtidigt kan ändringar i en del 

enkelt och effektivt överföras till andra delar.  

 

 Användartesta tidigt och kontinuerligt. Att involvera riktiga 

användare för testning ger nya synvinklar. Börja tidigt för att se att 

projektet är på väg i rätt riktning.  

 

 Iterativ utveckling. Gå igenom designprocessen flera gånger för att 

försäkra dig om att produkten är bra. Oftast får man inte alla rätt på 

första försöket. 

 

Utöver den grundläggande struktur arbetet borde ha för att främja 

användbarheten finns det också många förslag på praktiska metoder som kan 

användas för att uppfylla användarnas mål. Den metod som vunnit kanske 

mest uppmärksamhet och störst spridning är metoden Personas. Cooper et al. 

(2007) skriver att personas inte är riktiga människor men att de baseras på 

riktiga människors motivationer och beteenden. De skriver också att man inte 

får reda på dessa saker från rent kvantitativa undersökningar, kvalitativa 

undersökningar behövs för att på djupet förstå användarnas behov. Personas 

är sammansatta arketyper av användare som man kan använda för att hänvisa 

och stödja sina designbeslut. 

 

En viktig del i all produktutveckling är prototyparbetet, självklart är denna 

del även viktig inom användarcentrerad design. Kanske ännu viktigare här då 

detta steg senare ger oss möjligheten att testa produkten mot användarna. En 

prototyp är en tidig representation av den färdiga produkten som ger 

utvecklarna en möjlighet att testa produkten och se hur produkten fungerar 

inom den tänkta kontexten. Preece et al. (2007) skriver om prototyparbetet 

som delas upp i två delar, low-fidelity- och high-fidelity prototyper. Low-fi, 

som det också kallas, ser oftast inte ut som den slutliga produkten utan kan 

bestå av några ark papper eller en gammal låda någon har ritat eller fäst 

knappar på. Hi-fi prototypen liknar i mycket större utsträckning den slutliga 

produkten och har ofta en del interaktivitet inbyggt. 

 

För att försäkra sig om prototypernas användbarhet måste man utvärdera dem 

på något sätt. Också här finns det en del olika metoder att tillgå, viktigt att 

tänka på är att användandet av en metod inte utesluter andra, att triangulera 

sina metoder ökar chanserna att hitta eventuella designfel. Några vanliga 
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metoder är kognitiva genomgångar, förutsägande modeller (eng: predictive 

models), heuristiska utvärderingar och användartester (Preece et al., 2007). 

 

En heuristisk utvärdering är en metod som utvecklades av Jakob Nielsen och 

hans kollegor. Med hjälp av tio användbarhetsprinciper utvärderas ett 

gränssnitt utifrån hur väl det överensstämmer med principerna. 

Användartester kan se ut på olika sätt men ett vanligt tillvägagångssätt är att 

användarna får en rad problem att lösa i prototypen, användarnas resultat 

analyseras sedan och påvisar eventuella brister i systemet. 

 

2.2  Computer-Supported Cooperative Work 

Computer-Supported Cooperative Work kallas på svenska datorstött 

samarbete men översättningen tappar några av de nyanser som finns inom 

området. Därför används orginalbegreppet och främst förkortningen CSCW 

genom detta arbete. 

 

Bruegge och Houghton (1996) beskriver CSCW och Groupware, den sorts 

programvara man oftast förknippar med området. 

 

” Computer-Supported Cooperative Work (CSCW) refers to 

cooperative work carried out by a group of individuals with 

computer support. Groupware is generally taken to refer to the 

software which supports this interaction.” (Bruegge & Houghton, 

1996, sid 1) 

 

Som Mills (2003) skriver myntades begreppet CSCW av Irene Greif och Paul 

Cashman på Massachusetts Institute of Technology (MIT) 1984 under en 

workshop angående hur datorer kunde användas för att underlätta och stödja 

människors varierande arbete. 1986 anordnades en andra workshop om 

CSCW där över trehundra personer deltog. Begreppet groupware kom senare 

och inkluderar all mjukvara som stödjer samarbete via datorn. 

Applikationsdelande program, program för videokonferens, program för att 

spåra ändringar i dokument och e-post är exempel på groupware. 

 

CSCW är ett interdisciplinärt område med anknytning till psykologi, 

antropologi, nätverkskommunikation, distribuerade system, användbarhet och 

användargränssnitt. Och idag är det tyvärr så att nästan det enda forskare 

sysselsatta med CSCW är överrens om är just områdets interdisciplinära 

natur (Mills, 2003). 

 

CSCW utforskar interaktionen mellan system och sociala samlingar så som 

grupper och organisationer. Forskarna inom området är intresserade av 

problem som involverar hur man konstruerar ett system för samarbete och att 

http://www.mit.edu/
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försöka förstå hur de sociala och organisatoriska aspekterna påverkar sådana 

system (Pratt et al., 2004). 

 

Mills (2003) skriver att forskarna inom området är kluvna i två läger. Ett som 

menar att CSCW ska vara centrerat kring datorteknologin och hur man bättre 

kan utveckla denna för att stödja människor som samarbetar. Det andra lägret 

menar att området ska vara fokuserat på det arbete människor utför med stöd 

av datorer och då utveckla datorsystem som bättre stödjer samarbete via 

datorn. De olika synsätten har olika fokus men vill i slutändan nå samma 

resultat. De vill underlätta samarbete (eng: cooperative work) via datorn. 

 

Ett viktigt begrepp inom CSCW som Gross et al. (2005) tar upp är awareness 

eller uppmärksamhet på svenska. Awareness är det nästan intuitiva samspel 

som finns kollegor emellan, hur information med en blick, gest eller litet 

meddelande leder arbetet vidare och i rätt riktning. Hur återskapar man detta 

inom datorns värld? Att stödja asynkron kommunikation, synkron 

kommunikation eller båda är ett val som påverkar awareness i högsta grad 

och utvecklare kämpar ständigt med hur man ska stödja och återskapa 

awareness i datorstött samarbete (Mills, 2003). Gross et al. (2005) tar också 

upp problemet med att awareness inbyggt i system gärna distraherar 

användaren från det den gör för tillfället. Till skillnad från i vanliga fall där 

kollegor inväntar rätt tillfälle att ”störa”. Mills (2003) skriver att CSCW 

måste stödja människa-människa interaktion för att främja awareness. Att 

hantera kontexten när en person man samarbetar med är involverad i flera 

projekt kräver ett system som kan särskilja på olika sammanhang och främja 

awareness. 

 

Asynkron aktivitet måste i samma, och i vissa fall större, utsträckning som 

synkron aktivitet planeras och koordineras. Individer i en grupp måste kunna 

hålla uppsikt över vem, vad och när ett gemensamt dokument ändras. Många 

försöker begränsa detta problem genom att bara låta en person hantera en 

specifik fil i taget vilket förebygger överskrivning av andras data (Mills, 

2003). Detta är dock en klumpig metod som skapar merarbete i form av ökad 

onödig kommunikation. 

 

Mills (2003) skriver om de tio designextremer man borde ha i åtanke när man 

designar för CSCW. Genom att ha extremerna till hands kan man lättare 

förstå de motstående aspekter som påverkar systemet. 

 

 Tid – Helt synkront vs. Helt asynkront 

 

 Rumslig placering – Alla deltagare samlade vs. Alla deltagare spridda 

 

 Gruppens storlek – Liten grupp vs. Omfattande publik 
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 Interaktionsstil – Bestämt arbetsflöde vs. Ad hoc 

 

 Antal projekt – Ett projekt vs. Obegränsade projekt 

 

 Infrastruktur – Helt homogen vs Helt heterogen 

 

 Deltagarnas mobilitet – Alla på fasta platser vs. Alla mobila 

 

 Sekretess – Tilldelad av auktoritet vs. Kontrollerad av deltagare 

 

 Deltagarurval – Tilldelad av auktoritet vs. Öppen för alla 

 

 Sträckbarhet – Ingen vs. All funktionalitet bestämd av deltagare.  

 

Då variablerna är så många som designextremerna ovan visar blir CSCW-

system oftast komplicerade system. Att minimera komplexiteten genom att 

använda extremer är en väg att gå. Man kan också dela in området i mindre 

nivåer. 

 

CSCW kan enligt Pratt et al. (2004) delas upp i olika nivåer av samarbete. De 

delar upp området i politik, institution, organisation, liten grupp och individ. 

Att se CSCW ur de olika nivåerna blir intressant då samarbete fungerar olika 

i de olika situationerna. I politik och inom vissa organisationer är hierarkin 

strikt och kommunikationen ska gå i rätt led. I mindre grupper finns oftast 

ingen eller begränsad hierarki vilket förändrar sättet man måste anpassa 

systemet för att stödja kommunikation. 

 

I en liten grupp finns stor flexibilitet och möjlighet att välja hur man vill 

samarbeta och med vilka metoder man vill jobba. Dock används grupper ofta 

inom större sammanhang som då måste tas hänsyn till. Organisationer och 

institutioner har sina egna ramar och regelverk som ska följas. Många 

teknologier som introducerats till små grupper och i större nivåer har inte 

förankrats tillräckligt i uppmuntrande strukturer och har därför misslyckats 

(Pratt et al., 2004). Att uppmuntra till användning av system som ökar 

flexibilitet och effektivitet i arbete är viktigt. Människor är vanedjur och 

håller sig gärna till det som funkar, även om det inte funkar bra. 

 

Pratt et al. (2004) skriver om undantag. Undantag är saker som skiljer sig från 

hur arbetet i normala fall fortskrider. Specifika undantag återkommer sällan 

men den höga frekvensen man får när man samlar alla olika undantag i 

arbetet gör att de måste tas i beaktan när man designar för CSCW. Att 

undantagen är så varierade i natur gör att de är svåra att förstå och skapa 

lösningar för. Att de skapar problem för groupware har att göra med den 
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statiska miljö mjukvara skapar, bristen på flexibilitet hindrar kreativa 

lösningar på de problem som undantagen skapar. 

 

Neale et al. (2004) skriver att det finns problem med hur vi utvärderar 

datorteknologier idag. Utvecklingen inom människa-dator interaktion har 

sprungit ifrån utvärderingsmetoderna och de gamla metoderna där man 

undersöker en ensam användare under en kort intensiv period där denne är 

skild från sin normala roll som en del i en större social konstruktion. Här 

behövs utvärdering från ett CSCW-perspektiv men utvecklingen av metoder 

för just detta har gått långsamt och stöter på många hinder så som dåliga 

avgränsningar, tidsödande- och arbetsintensivt arbete. Pratt et al. (2004) 

skriver att inkluderingen av design i CSCW gör att man kan gå utöver att 

bara beskriva vad som är bra och dåligt i system för samarbete, man kan 

utveckla nya och användbara system för miljöer med samarbete. 

 

2.3  Filhantering 

Många tänker inte på att de använder filhanteringssystem vardagligen. Om du 

har en dator med Windows som operativsystem kallas det Explorer eller 

Utforskaren. Ett filhanteringssystem är enligt Webopedia (2013) ett system 

som program, operativsystem och dylikt använder för att organisera och hålla 

koll på digitala filer. Varje gång du skapar en mapp på datorn och fyller den 

med filer använder du ett filhanteringssystem. 

 

Ofta är filhanteringssystem uppbyggda med en omvänd trädstruktur. Om man 

börjar vid roten så är det själva hårddisken, för många mer bekant som C:, D:, 

E:, och så vidare. Från roten ”växer” trädet nedåt och utåt, varav namnet 

omvänd trädstruktur. Som exempel kan vi ta C:\Program Files\Microsoft 

Office\CLIPART\Publisher\Backgrounds. Varje backslash (\) markerar en ny 

mapp i trädstrukturen, det som kommer efter är mappens namn. Så 

Backgrounds är en mapp som ligger i mappen Publisher som ligger i mappen 

CLIPART som ligger i mappen Microsoft Office som ligger i mappen 

Program Files som ligger vid roten C:, alltså hårddisken (Webopedia, 2013). 

 

Song och Ling (2011) skriver om de två problem som vi möter mest när det 

kommer till filhantering. Problemen är brist på organisation och 

överorganisering. Brist på organisering är när vi inte kategoriserar filer när vi 

borde. Detta leder till hög minnesbelastning och långsam igenkänning (eng: 

recognition) i informationssamlandet. Överorganisering är när vi ger 

kategoriseringar för mycket detaljer och har för många kategorier. Detta kan 

leda till att det blir svårt att komma ihåg under vilken kategori vi lagt något 

och långsam igenkänning då vi måste genomsöka flera kategorier. Att 

använda en lagom mängd organisering, inte för mycket och inte för lite, är 

alltså det effektivaste då man får det bästa av båda sidor. 
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2.3.1  Personal Information Management 

Personal Information Management (PIM) eller på svenska personlig 

informationshantering är det forskningsområde som ligger närmst till hands 

när man pratar om filhantering. Området är enligt Song och Ling (2011) 

fokuserat på de problem användare har i lagring, underhåll och återhämtning 

av information i deras personliga arkiv. 

 

När man talar om PIM kommer ofta termen informationsobjekt (eng: 

information item) upp. Ett informationsobjekt är enligt Jones och Teevan 

(2011) ett paket av information som vi kan få tag i, skapa, titta på, gruppera 

(tillsammans med andra objekt), flytta, namnge, ge egenskaper, kopiera, 

distribuera, radera och på andra sätt manipulera. Exempel på 

informationsobjekt är pappersdokument, elektroniska dokument, e-

postmeddelanden och websidor. Allt som innehåller information är dock inte 

informationsobjekt. Ett minne, till exempel att minnas att köpa mjölk på väg 

hem från jobbet, är inte ett informationsobjekt. Men om du skriver ner ”Köp 

mjölk” på en liten lapp är lappen ett informationsobjekt. 

 

Att hantera dessa informationsobjekt är ett mycket större företag än många 

tror. Att samla räkningar i en skolåda är ett sätt att hantera information, att 

döpa sina mappar och filer i datorn är ett annat. En stor del av vår tid vid 

datorn används just för att organisera och leta upp informationsobjekt (Song 

& Ling, 2011). Också beslutet att behålla informationsobjekt är vitalt för 

hantering av dessa. Jones och Teevan (2011) skriver om hur vi människor av 

olika anledningar beslutar oss för att samla på oss viss information. Det kan 

vara för senare läsning, för att hjälpa en minnas och mycket mer. När vi 

beslutar oss för att behålla ett informationsobjekt är det lätt att det bara 

hamnar i en hög någonstans, senare återkommer vi och organiserar 

materialet. Ibland har vi glömt vad som var intressant med det och då blir 

organiseringen av informationsobjekten svårare. 

 

Song och Ling (2011) skriver om hur minne och igenkänning påverkar 

effektiviteten inom PIM. När minnet används för att leta upp 

informationsobjekt krävs det mycket tankekraft och precisionen är ofta inte 

så bra. Precisionen av minnet är viktigt för en snabb och effektiv hämtning av 

informationsobjektet då nivån av precision (hur exakt vi minns läget på 

informationsobjektet) bedömer hur lyckad hämtningen blir. Om vi bara 

minns att vi la filen på C: kommer det krävas en hel del sökande för att till 

slut känna igen rätt fil, detta ger låg precision. Om vi istället minns exakt 

vilken mapp vi la filen i krävs det oftast ingen sökning eller igenkänning för 

att hitta filen. Dock krävs det som tidigare skrivits mycket tankekraft för att 

minnas en exakt position av ett informationsobjekt. Det man vinner i 

tankekraft förlorar man i utökad söktid och vice versa. Att använda minnet är 

snabbt men krävande, att använda igenkänning är lätt men tidsödande. 
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Hur vi väljer att organisera påverkar vilken metod vi använder. Men som 

Jones och Teevan (2011) skriver kommer det alltid att finnas ett behov av att 

omorganisera, rensa och skapa nytt. När en mapp blir för stor behöver vi 

skapa undermappar och när ett projekt är avklarat behöver vi kanske inte den 

informationen längre, då förkastar vi den. Det viktiga är att vi börjar tänka 

långsiktigt på hur vi organiserar informationsobjekt och skapar system som 

fungerar på ett individuellt plan såväl som i grupp. 

 

Att söka efter association är något Jones och Teevan (2011) tar upp. Istället 

för att organisera anser de att de borde vara möjligt att söka på filer efter de 

sammanhang de figurerar i och hur de associerar till varandra. 

Informationsobjekt stämplas med relevant information så som vilka personer 

som närvarade, geografisk plats, vilken kurs eller vilket projekt och 

möjligheterna är många fler. Vill vi sedan ta fram alla informationsobjekt vi 

har angående till exempel sommarlovet gör vi bara en sökning på lämpliga 

termer. Mycket av den information vi samlar får sitt värde utifrån den kontext 

och de länkar den har till annan information. 

 

2.4  Portfolio 

Portfolion är enligt Anon (2013), en samling av material sammansatt på ett 

meningsfullt sätt för att påvisa en yrkespersons utveckling och praktiska 

resultat. Portfolios används i många olika yrkeskategorier, ett exempel kan 

tas från modevärlden där både fotografer och fotomodeller samlar sina bästa 

bilder för att en potentiell kund ska kunna se vad de kan förvänta sig av 

yrkespersonen. En portfolio kan byggas upp över en kort tid, till exempel 

under ett projekt, eller under en längre tid, till exempel under ens verksamma 

yrkeskarriär där den ständigt uppdateras. 

 

Portfolios kan användas för flera olika syften. Projektet Regis University 

Electronic Portfolio Project, REUPP (2013) beskriver några varianter. 

 

 Utvecklingsportfolios: 

Dessa visar på den utveckling en student eller yrkesverksam har 

åstadkommit under en tidsperiod. En utvecklingsportfolio innehåller 

delar av egen utvärdering och självreflektion samt återkoppling. Den 

primära funktionen för denna sorts portfolio är att få igång 

kommunikation mellan den som utvecklas (till exempel en student) 

och den som lär ut (till exempel en lärare). 

 

 Bedömningsportfolios: 

Dessa ska demonstrera en persons kompetens och färdigheter inom 

välformulerade områden. Den primära funktionen för denna sorts 
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portfolio är att bedöma hur väl en person möter de krav och standards 

som satts i området. 

 

 Showcaseportfolios: 

I denna portfolio samlar man ens bästa arbete för att på bästa sätt 

marknadsföra sig själv, denna ska visa på den kompetens och de 

färdigheter man är bäst på. Den primära funktionen för denna sorts 

portfolio är att fånga intresset från potentiella kunder/arbetsgivare. 

 

 Hybrider: 

Sällan ser man en portfolio som använder strikt en av dessa typer. 

Många, när de skapar sin portfolio, tar lite från de olika formaten och 

använder det som passar dem.  

 

En portfolios främsta mål är att samla erfarenheter, kompetenser och 

färdigheter på ett sätt som underlättar kommunikationen av dessa. Ett nästan 

lika viktigt mål för portfolioskaparen är att förstå vad det innebär att lära sig 

inom yrket, att få ett medium där denne kan planera och reflektera över sin 

förmåga, identifiera sina svagheter och styrkor och bygga på dessa (Anon, 

2013). 

 

Anon (2013) har samlat in åsikter kring vad portfolion givit för erfarenheter. 

Det skapade en känsla av prestation, byggde självförtroendet, utvecklade 

reflektionsfärdigheter och fick en att tänka på vart man vill komma och vad 

man måste förbättra är några exempel som tas upp. Portfolion är ett utmärkt 

verktyg för att få igång tankar på framtiden, för att utvärdera nuet och för att 

reflektera över det som varit. 

 

Att strukturera och hålla i ordning en portfolio innebär en del arbete, det är 

därför viktigt att arbetet med portfolion inte bara blir en rutin, ett 

administrativt arbete. Portfolion ska vara en grund till lärande och 

självutveckling och inte ett maniskt samlande på papper. Allt som finns i ens 

portfolio ska granskas, utvärderas och när det inte längre är relevant, 

revideras bort. Materialet i ens portfolio är menat att inte bara visa vem du är 

och vad du kan utan också vad du tänker på. 

2.5  Syntes 

Det största området i denna teoridel är användbarhet. Detta är föga 

förvånande då det är ett brett ämne som sträcker sig in i nästan alla aspekter 

av design. Utan användbarhetstänkande i designprocessen får man som 

Cooper et al. (2007) skriver bara produkter som ingen vill använda men 

ibland tvingas använda. Ett personligt exempel jag gärna vill dela med mig av 

är hur sjuksköterskorna på den vårdcentral jag deltidsjobbade på ständigt 

klagade på en maskin som skulle dosera medicin. Den var krånglig att 



 

17 
 

använda och det fanns ingen feedback som visade om maskinen gjorde vad 

man förväntat sig. Var man inte bekant med maskinen kunde man 

skrämmande lätt få fel dosering på medicinen vilket kan få allvarliga följder. 

Sjuksköterskorna klagade sinsemellan men kom aldrig på tanken att be om en 

annan maskin, deras tanke var att de bara inte lärt sig att hantera den riktigt 

ännu. Som interaktionsdesigner förstår jag inte hur sådana här maskiner kan 

gå igenom en designprocess utan att sådana här fel kunnat upptäckas. Det är 

därför avsnittet Metoder för användbarhet också skrevs, för att påvisa hur 

man ska arbeta med design för att öka garantierna för en användbar produkt. 

 

Inom CSCW finns mycket intressanta tankar att hämta. Att samarbeta med 

stöd av datorn är inte så självklart som många kan tro. Det finns många 

hinder på vägen som försvårar och ibland omöjliggör samarbete. Den 

asynkrona miljön i samspel med blandade spatiala placeringar är ett hinder 

som CSCW ständigt kämpar med och aldrig fullt kommer kunna åtgärda. Det 

viktiga är dock att vi försöker och använder den forskning som har gjorts i 

ämnet för att underlätta datorstött samarbete. Med tankarna kring awareness 

och med de tio designextremerna som bakgrund kan ett gränssnitt utvecklas 

tillsammans med användbarhetsprinciper som mer än bara stödjer samarbete, 

det kan till och med främja det. 

 

De sätt som vi hanterar filer på är individuella, därför måste en tjänst som 

hjälper dig med filhantering kunna stödja just ditt sätt att organisera filer på. 

Att stödja hantering av filer när det kommer till grupper ställer ännu högre 

krav på tjänsten, den måste vara flexibel och stödja användarnas behov av att 

ändra och omorganisera. Association är ett intressant tankesätt som kan 

påverka hur organisering av filer och kanske främst lokalisering av filer 

hanteras. 

 

Portfolion ska visa upp vem du är som yrkesman, vad du kan och vad du har 

presterat. Men hur man väljer att presentera detta skiljer sig inte bara från 

yrke till yrke men också markant från person till person. Man kan använda 

sin portfolio för att dokumentera sina framsteg och planera framtiden eller så 

kan man använda den för att visa för en företagare att man är den person de 

söker. Lärdomarna om olika portfolioformer och deras olika 

användningsområden kan appliceras när en tjänst för portfoliobyggande ska 

tas fram.  
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3  Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som använts i projektet. Kapitlet inleds 

med hur datainsamlingen utformades, genomfördes och analyserades. Det 

redogörs även för de designmetoder som användes. I ordning är de Persona, 

Kravspecifikation och Prototyparbete. Figur 3.1 nedan visar hur de olika 

metoderna hänger samman och vilken ordning de utfördes i. 

 

 
Figur 3.1: Flödesschema över metoderna som använts 

 

3.1  Datainsamling 

För datainsamlingen valdes intervjuer som främsta metod. I intervjuer kunde 

jag som Cooper et al. (2007) skriver gå ner i djupet på användarna och ta reda 

på vad de har för mål och vad deras krav för en sådan här tjänst är. Då jag 

hade tillgång till en massa material från tidigare i projektet fanns det inte 

samma behov av att genomföra kvantitativa undersökningar, de svar som 

hade kommit in skulle förmodligen inte genererat några nya resultat. 

 

Att bara en metod för datainsamling användes berodde på två saker. Den 

främsta är brist på tid, insamling och analys av data är tidskrävanade arbete. 

Den andra är att som sagt fanns det redan material från tidigare. I detta 

material finns intervjuer, brainstormingar, prototyper, användarstester och lite 

till. Allt detta material har undersökts och destillerats ner till data som  

tillsammans med eget inhämtat material använts för att skapa de mål, krav 

och personas som designarbetet har stött sig på. 

3.1.1  Urval 

För att få synpunkter från de två stora perspektiven (lärare och student) inom 

projektet skedde ett urval av tre personer från var kategori. Det enda kriteriet 

som sattes på lärarna var att de skulle arbeta på Linnéuniversitetet då det var 

dessa lärare som hade en andel i projektet. Jag fick av den ansvarige för 

projektet en lista med lärare som kunde kontaktas. Alla lärare på listan 

jobbade inom institutionen för informatik. Ett mail skickades till alla på listan 

och två svarande jakande på förfrågan om att delta i en intervju. 
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I första utskicket sållades medvetet min handledare samt den ansvarige för 

projektet bort från listan då de redan tidigare blivit intervjuade inom detta 

projekt. När endast två lärare ville deltaga i intervju tillfrågades handledaren 

och han blev den tredje läraren att delta i intervjuerna. 

 

Även de tre eleverna ställdes mot kriteriet att de skulle gå på Linné-

universitetet. Ett lätt bekvämlighetsurval användes igen då jag genom mina 

kontakter som studentambassadör tillfrågade två kollegor från olika program 

om de ville deltaga och det ville de. Den tredje respondenten i denna kategori 

är en bekant som också går på Linnéuniversitetet. Spridningen av studenter 

från olika program var medveten för att försöka urskilja om det finns olika 

beteendemönster inom de olika programmen. 

 

3.1.2  Genomförande 

Det första som gjordes som föreberedelse inför intervjuerna var att det 

tidigare materialet gicks igenom. I genomgången av materialet nerfördes alla 

tankar som uppkom i ett dokument. Det var så skilda tankar som vilka sorts 

filer som används, till om en profil är nödvändig för tjänsten. Redan nu fanns 

det frågor jag ville ställa under intervjuerna men jag fokuserade istället på att 

samla litteratur och få en bra förståelse för teorin. 

 

Med litteraturen och mina nedskrivna tankar framför mig skrevs frågorna till 

intervjuerna. Först skrevs frågorna bara in i ett dokument som de kom upp i 

mitt huvud men sedan delades frågorna in i kategorier, mest för mig själv, så 

att intervjun fick en logisk ordning. Några frågor skiljer sig mellan 

intervjuerna med lärarna och intervjuerna med studenterna då jag ville fånga 

de specifika behoven de olika kategorierna innehar. Intervjufrågorna finns att 

läsa i bilaga 1. Intervjun var en strukturerad intervju med möjlighet för längre 

utläggningar och följdfrågor där så behövdes. 

 

Tanken från början var att intervjua alla lärare på en dag och alla studenter på 

en dag. Men med människors pressade scheman blev de sex intervjuerna 

utplacerade över en veckas tid. Två lärare intervjuades samma dag i ett 

grupprum på deras arbetsplats i Kalmar. Den tredje läraren blev intervjuad i 

ett konferensrum på campus i Växjö. 

 

Två studenter intervjuades samma dag, i ett grupprum som bokats på 

universitetbiblioteket. Den tredje eleven intervjuades över Skype. I alla 

intervjuer användes en mobils ljudupptagningsapplikation för att spela in 

samtalen. I samma mail i vilka tiderna för intervjuerna bekräftades bifogades 

även information som skulle ge informerat samtycke. Detta följebrev finns att 

läsa i bilaga 2. 
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Samma vecka som intervjuerna hölls påbörjades transkriberingen. Ljudfilerna 

med intervjuerna fördes över till datorn och genom att spela upp ljudfilerna 

samtidigt som det uppspelade nedtecknades i ett dokument transkriberades 

intervjuerna. Transkriberingen slutfördes samma vecka som intervjuerna 

hölls för att sammanhang och kontext skulle finnas så klart som möjligt kvar i 

minnet. 

3.1.3  Analys 

Svaren i varje intervju sorterades ut från oväsentlig information såsom 

småprat, längre tekniska utläggningar och liknande. Dessa grupperades sedan 

med svaren från sin respektive kategori av respondent, alltså lärare och 

student. När svaren nu var mer överskådliga genomsöktes de efter behov, 

krav och önskningar som senare låg till grund för kravspecifikation och 

personas. De frågor som respondenterna var enhetliga i markerades med 

grönt för att visa på en stark variabel, när de var mindre överens markerades 

frågan i gult. De gula frågorna ställdes mot litteratur och tidigare 

undersökningar för att avgöra vad som skulle bli huvudriktningen inom 

frågan. 

 

När alla frågor och svar var färgkodade och undersökta användes materialet 

sedan för att skapa olika kontrollmetoder som förde utvecklingen av 

prototypen framåt. 

 

3.2  Persona 

Det material som ligger till grund för personaarbetet är de intervjuer som 

genomfördes samt det material som framställts tidigare i projektet. En del av 

detta material är gamla personas som fått bidra med information och variabler 

till de nya. För att skapa nya personas användes de sju steg Cooper et al. 

(2007) föreskriver. 

 

1. Identifiera beteendevariabler 

2. Matcha respondenter till beteendevariablerna 

3. Identifiera signifikanta beteendemönster 

4. Formulera karaktärsdrag och relevanta mål 

5. Kontrollera redundans och fullständighet 

6. Utöka beskrivningar av attribut och beteenden 

7. Designera personatyper 

 

Då respondenterna redan var indelade i sina två kategorier (se avsnitt 3.1.3) 

gjordes initialt en naturlig uppdelning i två personas, en lärare och en student. 

Många av variablerna var samma eller liknande men målen distinkt olika, att 
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utveckla personasen på detta sätt kom sig naturligt. De färdiga personasen 

fick variabler från båda kategorier men med en tydlig skillnad i beteende och 

karaktärsdrag. 

 

Från intervjuerna och det tidigare materialet hämtades beteendevariabler. 

Endast mina respondenter matchades sedan mot beteendevariablerna då jag 

inte hade den fulla insikt som önskas i projektets tidigare undersökningars 

respondenter. Kluster av beteendevariabler hos respondenterna visade på 

signifikanta beteendemönster, dessa togs ut och skapade grunden till de 

personas som utvecklades. 

 

I och med nästa steg i processen började variablerna och mönstren mer ta 

formen av riktiga människor, de gavs namn och lite generell information som 

ålder, geografisk position och roll inom universitetet. Som Cooper et al. 

(2007) skriver genomfördes också en av de viktigaste bitarna inom 

personabyggandet i detta steg, det vill säga formuleringen av mål. Några 

övergripande mål och flera mer specifika mål hittades inom båda personasen. 

Då tjänsten som utvecklades har en hög grad av samarbete och relationer 

mellan de två kategorierna sattes också här en relation mellan personasen. 

 

I detta läge kontrollerades personasen efter redundans och fullständighet, en 

mindre ändring gjordes av studentpersonasen och jag gick sedan vidare till att 

ytterligare sätta kött på benen hos dessa nu ganska levande beskrivningar av 

arketyperna. Då de olika personasens roller satts redan från början användes 

det sista steget i processen mest som en kontroll. Studenten, som tjänsten i 

första hand är till för att stödja, agerar primär persona. De extra behov läraren 

har och dess lite annorlunda beteendemönster gör att den passar att ha som 

sekundär persona, dock är det inte en optimal lösning. 

 

3.3  Kravspecifikation 

Utöver personas och de mål och behov de sätter på utvecklingen av 

prototypen ville jag få ett mer direkt verktyg att använda i designprocessen. 

Därför togs också en kravspecifikation fram. En kravspecifikation är en lista 

med krav på hur ett system eller tjänst ska se ut, fungera och användas 

(Preece et al., 2007). 

 

När kravspecifikationen sammanställdes stöddes detta arbete mycket på det 

tidigare arbete som genomförts för att ta fram personas. Sammanställning av 

intervjuer, samlandet av använders mål, behov och krav samt analys av 

materialet från tidigare i projektet. 

 

Allt som kunde tolkas som krav från användarna samlades i ett dokument, 

varje krav omformulerades sedan så att de lättare kunde användas inom 
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designprocessen. Orimliga krav avskrevs från listan men hamnade på en 

reservlista för framtida idéer. Andra krav som också hamnade på reservlistan 

var krav som motsade varandra, de krav som hade mest gehör bland de andra 

respondenterna och i litteraturen behölls i kravspecifikationen medan de 

kontrasterande flyttades till reservlistan. Efter lite sållande fanns det till slut 

en lista med trettiotre krav varav tretton var generella, tio var specifika för 

studenter och tio var specifika för lärare. 

 

3.4  Prototyparbete 

Med hjälp av de krav, mål, och önskningar som framkommit under 

litteraturstudierna, datainsamlingen och arbetet med personas utvecklades två 

prototyper, en low-fi- och en high-fi prototyp. Under hela arbetet fanns det ett 

användarcentrerat tänkande där resultaten av alla undersökningar fick ta plats 

och påverka designen. Prototypen ställdes kontinuerligt mot de personas som 

tagits fram och detta förde utvecklingen framåt. 

 

Low-fi prototypen gjordes i två stadier, det första stadiet var att skissa fram 

en fungerande struktur för sidan, hur de generella delarna sitter ihop och hur 

sidorna ska se ut. Detta skissades på papper för att det skulle vara lätt att 

kunna förkasta prototypen och börja om flera gånger utan att investera för 

mycket tid i en enda version. Ganska snabbt växte en struktur fram som 

kändes tillfredsställande och olika sidor med deras varierande funktionalitet 

skissades. Mycket anteckningar gjordes på skisserna för att förklara hur olika 

saker var tänkta att fungera, anteckningarna var ibland också 

minnesanteckningar över saker som enligt undersökningarna var viktiga att 

tänka på. I figur 3.2 ser ni hur jag arbetat med skisser och anteckningar för att 

strukturera tjänsten. 
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Figur 3.2: Prototypskisser över struktur och funktionalitet 

 

Arbetet med low-fi prototypen övergick sedan till det andra stadiet där 

prototypen skapades med hjälp av datorn. Genom ett onlineverktyg för 

prototyputveckling, kallat UXPin, började en riktig prototyp nu ta form. I 

denna version av prototypen lades fokus på att visa hur tjänsten ska 

struktureras, vilka funktioner som finns med och hur dessa fungerar. 

Prototypen byggdes också för att visa detaljerat hur de olika funktionerna är 

tänkta att fungera, till exempel de olika stegen man går igenom för att lägga 

upp nya filer på tjänsten. Efter att ha byggt prototypen nästan färdigt stod det 

klart att det system som användes för att hantera filer och mappar var för 

klumpigt. I en ny iteration av prototypen delades hanteringen av mappar och 

filer tydligare upp med sina egna fält med sina egna funktioner. Utveckling 

av portfoliodelen av tjänsten lades långt ner i prioriteringslistan då 

intervjuerna visat att denna funktion inte efterfrågades i samma utsträckning 

som de andra funktioner tjänsten ska erbjuda. 

 

Omfattande anteckningar lämnades i low-fi prototypen för att förklara de 

saker som inte lätt kunde illustreras genom en prototyp. En funktion som inte 

framställdes i prototypen men som finns att läsa om i anteckningarna är 

inbjudningar till delade mappar/dokument. Anteckningarna ska stödja de 

utvecklare som tar över arbetet med att utveckla tjänsten. I figur 3.3 nedan ser 

ni hur en prototyp kan se ut i UXPin. Till vänster finns en sidhanterare och en 
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databas med alla de element och verktyg man har att arbeta med. I mitten 

finns det område där prototypen framställs genom att placera olika element 

för att skapa en helhet. 

 

Figur 3.3: Low-fi prototyp I UXPin 
 

Efter att ha designat i stort sätt hela tjänsten i low-fi gick utvecklingen över i 

high-fidelity stadiet. UXPin användes även till detta men då UXPin är väldigt 

begränsat när det kommer till estetik kompletterades prototyparbetet med 

grafik som gjordes i Adobe Photoshop CS5.1. Saker som menyer, 

händelseikonerna, logotypen och lite annat gjordes i Photoshop, dessa 

inkorporerades sedan med den grafik som UXPin tillhandahåller. 

 

Då det inte var planerat att testa high-fi prototypen begränsades 

interaktiviteten så att den skulle fungera bra i presentationssyfte men inte 

mycket annat. High-fi prototypen ska fungera som ett tidigt visningsexemplar 

av den färdiga tjänsten så att kommittén som bestämmer om anslag till 

projektet kan få en känsla för hur tjänsten ser ut och fungerar. De viktigaste 

funktionerna så som Lägga till filer, Händelse-funktionen och Uppgifter 

presenteras genom en guidad tur i prototypen. Mindre funktioner som bland 

annat Sök, Profil och Flytta filer finns representerade i low-fi prototypen.  
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4  Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultaten av den empiriska undersökningen samt 

de analyser som gjorts av resultatet i form av personas och 

kravspecifikationen. Även prototyperna redovisas för att påvisa kopplingen 

mellan färdig prototyp och litteratur, undersökningar och resultat. Först 

redogörs resultatet av intervjuerna, därefter kommer Personas, 

Kravspecifikation och Prototyper 

4.1  Datainsamling 

Sex intervjuer har genomförts, tre med lärare och tre med studenter. 

Intervjuerna samlade information som låg till grund för kravspecifikationen 

och personas. Nedan redogörs det för de intressanta resultat som framkom av 

intervjuerna. 

 

Datorvanan hos de undersökta lärarna är väldigt hög, de svarade alla runt åtta 

på en skala från ett till tio. Detta påverkas såklart av det faktum att de lärare 

som intervjuades alla jobbade med någon form av datorrelaterat ämne. Dock 

framgick det under intervjuerna med studenterna att lärarna i regel har bra 

datorvana. Studenterna ansåg sig själva ha tillräcklig datorvana, de är inga 

experter men klarar av det de känner att de behöver klara av. Undantaget här 

är de olika lärplattformarna som de tycker är förvirrande och där kan jag, som 

också är student, inte annat än att hålla med. Alla fungerar olika och få är 

särskilt bra. De studenter som intervjuats spenderar inte särskilt mycket tid 

framför datorn, de studerar fortfarande mycket via fysiska böcker. Lärarna 

var motsatsen till detta och spenderar varierande från dag till dag mellan sex 

och tolv timmar framför datorn. 

 

För alla studenterna och två av lärarna är det intressant att skapa en portfolio. 

Viktigt att ta upp här är det faktum att jag fick förklara begreppet portfolio 

för alla studenterna, så detta är klart inget de funderat på tidigare. En student 

sa ”Jag känner att man lägger så mycket tid ändå på studierna att man inte vill 

lägga extra, ytterligare tid på att skapa nåt instrument.” Detta citat anspelar 

främst på tjänsten i helhet. 

 

Både lärare och studenter anser att tjänsten inte ska behöva samla personlig 

information, man ska kunna identifiera varandra med viss lätthet vid till 

exempel grupparbeten men utöver LNU-kontonamnet, skolmailen och 

möjligen vilken utbildning man går vill de inte att mer information ska 

förekomma. Båda kategorier vill också att filerna i tjänsten ska hållas privata, 

att man kan välja att dela filer tycker de dock är en bra funktion. 
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Studenterna anser att de saknar feedback på sina arbeten, kommunikationen 

lärare och studenter emellan är så begränsad i tid och medium att det inte 

kommer fram. Lärarna påpekar också att de saknar verktyg för just detta, 

vilket de gärna ser i en sådan här tjänst. 

 

De studenter som intervjuats jobbar idag mycket i grupp och när de jobbar 

försöker de alltid träffas fysiskt för att underlätta kommunikation, samarbete 

och analys. De anser dock att det finns hinder i hur arbete i grupp fungerar 

idag: 

 

 ”Man har varit med om många gånger att man fått ett mail och sen har 

det kommit någonting, aha vad har ändrats i detta dokumentet, det kan 

vara svårt att se och ibland har det till och med varit att två personer 

suttit och skrivit på samma ställe och då blir ju det helt konstigt när 

man sen skickar det och ska lägga ihop allt.”  

 

De påpekar också att det är svårt att helt ersätta de fysiska mötena då så 

mycket går förlorat i digitala medier.  

 

Deadlines är en sådan fråga som det inte går att få samstämmighet i. Några 

förespråkar absoluta deadlines där det inte ska vara möjligt att lämna in 

efteråt, vissa tycker att en deadline inte är så mycket att hänga upp sig på och 

sen så finns det en medelväg. ”Då kan det ju vara som så att man efter den 

här deadlinen tillåter någon karenstid på en timme eller två.” Respondenten 

fortsätter och föreslår att de filer som lämnas in för sent kan taggas som 

försenade och bedöms därefter. 

 

Att kunna samarbeta i ett elektroniskt dokument från varsin dator är en 

funktion som bemöts positivt av både lärare och studenter. Två av lärarna 

använder det redan inom yrket men ingen av studenterna som tillfrågats gör 

det. En viss skepsis mot en sådan här tjänst finns då de känner att de tappar 

den analytiska aspekten som finns naturligt när man sitter och skriver 

tillsammans och måste diskutera det som ska skrivas in i ett dokument. 

 

Varken lärare eller studenter använder mobilen särskilt mycket inom skolan, 

det är mest för att hålla kontakten och ibland för att till exempel titta på 

kurshemsidan men aldrig för att producera material. 

 

De allra vanligaste filformaten som används inom skolan är enligt 

respondenterna word-filer av olika slag. Tätt därefter kommer PDF som 

används av många lärare för att försäkra sig om att filen ska kunna läsas. 

Detta begränsar inte filformaten till dessa, en stor variation av program och 

filformat används, några är lite okändare filformat så som 3d-studio max filer 
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och några är mer allmänt kända så som Powerpoint, Excel och de vanligaste 

bildformaten. 

 

Då variation av filformat är så stor är även behovet av lagringsutrymme det. 

En högst teoretisk utbildning som till exempel civilekonom producerar 

ganska mycket textfiler, dessa tar nästan obefintlig plats. Andra utbildningar 

mer inriktade mot praktisk verksamhet som design av olika slag kräver 

mycket mer utrymme då de producerar diverse filmer och större bildfiler. 

Även inom mer teoretiska utbildningar finns det ibland kursmoment där 

tyngre filer produceras och därför måste lagringsutrymmet vara flexibelt. 

 

Det finns ingen urskiljbar, inte i detta mindre urval av respondenter i alla fall, 

praxis för hur skolfiler hanteras. Alla har sin egen struktur och sina egna sätt 

för att hålla reda på filerna. Lärarna är lite mer ordningssamma än 

studenterna men detta är säkerligen för att de har fler filer att hantera. När 

man hanterar sina filer är det också de individuella systemens svagheter som 

avgör vad det är som tar tid i filhanteringen. 

 

De taggar som lärare och studenter vill sätta på sina filer är i stort sett samma, 

det är namn, kurs, datum och gruppmedlemmar om det finns några. Det finns 

också ett intresse av att sätta sina egna taggar för att underlätta sin egen 

hantering av filerna. En lärare sa: 

 

”Dels status, alltså inlämnad sen, inlämnad i tid, kurskod, tillsammans 

med kurstillfälle kanske så att man kan söka ut alla filer på en kurskod 

oavsett var dem ligger. Föreläsning, labbmaterial, alltså olika 

undervisningsformer, att man kan tagga dem på det då.” 

 

Så all information som inte nödvändigtvis är så lätt att utläsa ifrån filens 

namn eller dess filformat kan sättas som extra information i taggarna för att 

enklare hitta det senare. 

 

När respondenterna tillfrågades om svagheter och styrkor med sådana här 

tjänster färgades svaren ofta av vad de under intervjun känt starkast för. En 

respondent nästan predikade om säkerheten och en annan lovordade de 

möjligheter ett dokument för gemensamt skrivande kan ge. Något de flesta 

däremot hade gemensamt var att de kände att ytterligare en tjänst man som 

lärare eller student måste lära sig måste vara värt mödan man lägger ner. Det 

måste vara intuitivt, lätt att lära sig och lätt att använda. Gärna ska det 

inkorporeras i de redan befintliga lärplattformarna så att man inte tänker på 

att det är ytterligare en tjänst. Ett bra citat som summerar tjänstens bra sidor 

kommer från en student:  
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”Jättebra att allt är samlat på samma ställe och det är bra om man kan 

vara i samma dokument och jobba flera stycken och ändra såhär, se 

och ta del av samma sak.” 

4.2  Personas 

Två personas framställdes från intervjuerna men även av material från 

tidigare i projektet, det blev en lärare och en student. Nedan presenteras 

personasen kortfattat med moodboard, en kort beskrivning och deras mål. De 

hela personasen finns att se i bilaga 3. 

 

4.2.1  Primär persona – student 

 

Figur 4.1: Emma Ljungmark, student. 

 

Emma Ljungmark är 23 år och går andra året på Civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Hon planerar inte så mycket av framtiden men 

siktar genom hela studietiden på examen och att komma ut i arbetslivet. 

Mycket av skolarbetet är förlagt i grupparbeten och det är något hon ser både 

för- och nackdelar med. Att hantera och organisera filer är inget hon aktivt 

tänker på men hon har ändå utvecklat ett för henne bra system. 
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Mål: 

 Ta examen och komma ut i arbetslivet. 

 Utvecklas inom sitt valda område. 

 Klara av studierna på ett effektivt sätt för att få mer fritid. 

 

4.2.2  Sekundär persona – lärare 

 

 
Figur 4.2: Magnus Eriksson, lärare. 

 

Magnus Eriksson är 40 år och är lärare inom ekonomi på Linnéuniversitetet. 

Han har en bakgrund som revisor men älskar läraryrket. Han forskar inom 

universitetet och beklagar sig över att detta glädjeämne ändå tar så mycket av 

hans tid från studenterna. Magnus är en van datoranvändare och möter gärna 

studenterna i deras egen miljö så som Skype, Twitter och Facebook. Han har 

lite problem med att organisera sina filer då det alltid verkar komma fler från 

alla möjliga håll. 

 

Mål: 

 Förmedla kunskap till sina studenter. 

 Vill få bättre översikt på sina studenter. 

 Bli bättre på att kommunicera med studenterna. 
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4.3  Kravspecifikation 

Genom att komplettera personasen med en kravspecifikation kan en djupare 

bild av användarnas behov skapas. Kraven som framkommer i 

kravspecifikationen berör både generella saker som användbarheten och 

specifika funktioner de känner att de behöver inom sin roll. Nedan 

presenteras kravspecifikationen i tre kategorier, generella krav, studenternas 

krav och lärarnas krav. 

 

Generella 

 Det behövs en funktion för att få reda på när ny information finns 

tillgänglig, denna funktion ska kunna ställas in efter personlig smak 

och även kunna stängas av. 

 Filerna ska vara privata om användaren inte väljer att dela dessa. 

 Konton ska tillgodeses av universitetet. 

 En mindre profil ska finnas så att man hittar personer att dela filer 

med och kan bekräfta dessas identitet utan att gå in på för känslig 

information. 

 Lagringsutrymmet ska kunna utökas vid behov. 

 Organisering av filer ska vara enkel, filerna ska även vara sökbara. 

 Man ska kunna sortera filerna efter olika kriterier. 

 Att flytta, ändra i, ta bort och lägga upp nya filer ska vara enkelt. 

 Man ska kunna komma åt tjänsten från vilken dator som helst. 

 Filerna som läggs upp ska säkerhetsgranskas. 

 Man ska kunna skapa egna mappar inom vilka filerna delas med andra 

användare. 

 Man ska kunna ladda upp flera filer på en gång. 

 Filer ska kunna öppnas direkt från tjänsten. 

 

 

Studenter 

 Snabb och enkel kommunikation med lärare, specifikt kring 

inlämningar. 

 Kunna få feedback på de filer man lämnar in, ha en diskussion kring 

dessa. 

 Tjänsten ska ta minimal ansträngning att hantera. 

 Tjänsten ska stödja grupparbeten genom att förenkla gemensam 

skrivning och filhantering. 
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 I gemensam skrivning ska det finnas kontrollformer så man ser 

ändringar som gjorts och vem som gjort dem. 

 Studenterna vill ha en mjuk deadline men med klara regler för vad 

som händer om man överträder deadline. 

 Studenterna ska få hjälp med lämpliga taggar men även kunna skriva 

egna. 

 Tjänsten måste vara stabil. 

 Det ska tydligt synas hur mycket utrymme som finns kvar och hur 

mycket det man tänker ladda upp kommer att ta. 

 

 

Lärare 

 Ska kunna hämta hem flera filer på samma gång. 

 Hämta deltagare i en kurs från ladok. 

 Ska kunna se vilka filer som är lästa, hämtade, rättade, godkända, icke 

godkända, kompletterade och så vidare. 

 Man ska kunna svara på inskickade filer med egna filer. 

 Möjlighet att betygsätta. 

 Det ska vara lätt att följa information kring enskilda studenter. 

 Tjänsten ska vara lätt att integrera med existerande plattformar. 

 Information ska ges om de filer som läraren tar emot, som exempel 

vem som skickat och vad det handlar om. 

 Inlämnade filer ska säkerställas så de finns kvar för betygsättning 

oavsett vad studenten gör med filen hos sig. 

 Tjänsten ska stödja läraren i examinationssammanhang. 

 

4.4  Prototyper 

Arbetet med prototyperna resulterade i en low-fi- och en high-fi prototyp. De 

olika prototyperna har också fått olika syften. Low-fi protoypen är tänkt som 

en konstruktionsritning över hur tjänsten ska fungera. Alla funktioner visas 

och förklaras på ett sådant sätt att en utvecklare senare utifrån prototypen ska 

kunna bygga en fullständig tjänst. I kontrast är High-fi prototypen ett spel för 

galleriet. Den visar hur tjänsten kan komma att se ut och fungera men 

interaktionen är begränsad. Genom att följa en guidad tur i gränssnittet får 

man en överblick av de viktigaste funktionerna och nyttan som följer med 

dessa. High-fi prototypen är i första hand till för att sälja och visa nyttan med 

projektet. 
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4.4.1  Low-fidelity prototypen 

Nedan kommer valda delar av prototypen att beskrivas tillsammans med 

förklaringar kring varför det ser ut som det gör. De flesta designbeslut är 

förankrade i litteratur, personas eller kravspecifikation. 

 

Figur 4.3: Översiktsbild på gränssnittet 

 
Det övergripande gränssnittet är headern överst och mapphanteringsfältet till 

vänster, dessa är alltid synliga i tjänsten. Resten av ytan (det som här är 

suddigt för att bättre visa de aktuella delarna) används till de olika 

funktionerna som finns i tjänsten. En trädstruktur används för mapparna då 

detta är standard, som nämnts i avsnitt 2.1 är standardisering ett bra alternativ 

när de är starkt rotade bland användarna. En kort text hälsar användaren 

välkommen och visar på vilken användare som är inloggad. Menyn består av 

fem lättbegripliga alternativ som vägleder användaren, färre alternativ valdes 

för att användaren ska slippa navigera fram och tillbaka hela tiden. Cirkeln 

uppe till höger är indikatorn som visar om några viktiga händelser ägt rum, 

denna kan liknas vid notisfunktionen i Facebook. 
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Figur 4.4: Mapp- och filhanteringssystemets förändring. 
 

Först användes utrymmet till vänster, det så kallade mapphanteringsfältet, för 

både fil- och mapphantering vilket till slut blev väldigt krystat och konstigt. 

Istället styrs mapphantering nu av en mindre meny som kommer fram vid 

högerklick och filhanteringen styrs av verktygsfältet i filhanteringsfältet. Nu 

är det två helt separata system som gör det mer lättförståeligt. Den nya 

versionen visar också hur en förstagångsanvändare undervisas i tjänsten. En 

sak som kan noteras är indikatorn som visar hur mycket utrymme som är 

kvar, detta är något som efterfrågades av respondenterna. 

 

 

Figur 4.5: Vald fil 

 
När man trycker på en fil expanderas en ruta som ger mer information om 

filen samt ger dig alternativ att välja mellan. Det saknas ett alternativ i denna 
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bild men totalt finns det fem. ”Visa online”, ”Hämta”, ”Öppna”, ”Till 

diskussion” och ”Hantera taggar”. Anledningen till att alternativet Öppna 

saknas är att det på grund av tidsbrist inte fanns utrymme att ändra 

prototypen. Att man kan hantera filerna på så många olika vis beror på att i 

undersökningarna framgick det att användarna idag saknar möjligheten att 

flexibelt och enkelt hantera filer i liknande miljöer. Som framförs i avsnitt 2.1 

är det viktigt att tänka på användarnas situation och olika behov i olika 

situationer, vem ska använda produkten och hur ska produkten användas. 

 

Figur 4.6: Mörkläggning 
 

När filer hanteras och andra funktioner behöver större uppmärksamhet 

mörkläggs filhanteringsfältet och en ruta med de funktioner som ska 

användas dyker upp. I exemplet ovan döps en fil om. 
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Figur 4.7: Hämta ner filer 

 
Det var tydligt under intervjuerna med lärarna att hämtning och organisering 

av många filer samtidigt var något som var viktigt att kunna göra. Man kan 

också välja att ta ner filerna som en zip-fil för att spara plats och 

nedladdningstid. 

 

Figur 4.8: Lägg till fil och taggar 

 
När man lägger till en fil i tjänsten från sin dator får man också möjligheten 

att lägga till taggar. Taggar är information som attribueras en fil och som 

senare kan sökas på och användas för bättre organisering och igenkänning av 

filer, detta är som det står i avsnitt 2.3.1 ett stort problem inom PIM idag. 

Man får förslag på taggar samt kan skriva sina egna. Förslagen hämtas från 
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olika källor så som ladok och från tjänsten i sig. Exempel på förslag är 

uppläggarens lnu-konto, program, aktiva kurser, termin och datum. När man 

lämnar in en uppgift föreslår tjänsten också uppgiftens namn som tagg. Uppe 

till vänster kan man se att den fil som läggs till automatiskt visas i 

utrymmesindikatorn som en grön markör så att användaren vet hur stor plats 

filen tar och hur mycket denne kan tänkas kunna lägga upp. 

 

Figur 4.9: Delat dokument 

 
Ett delat dokument är en funktion som väldigt mycket liknar Google docs. 

Man kan samarbeta i ett dokument samtidigt från varsin dator. När man 

skapar dokumentet väljer man plats, namn och deltagare. Man kan även ge 

deltagarna olika rättigheter. Om man till exempel bjuder in en lärare kan man 

välja att den endast ska kunna observera och inte ändra i dokumentet. Ett sätt 

att enklare samarbeta i grupp efterfrågades av alla studenter som intervjuades. 

 

Figur 4.10: Verktygsfält i delat dokument 

 

Verktygen i ett delat dokument är begränsade då funktionen främst är till för 

att underlätta samarbete och inte för att skriva hela uppsatser. Längst till 

vänster finns verktyget för att hantera delning av dokumentet, här kan du 
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bjuda in nya deltagare, hantera rättigheter eller ta bort deltagare. Nästa 

verktyg från vänster är färgkodning av texten. När man aktiverar detta 

verktyg färgkodas texten efter vilka deltagare som skapat den. Nästa verktyg 

är kommentarer. Markera en bit text, tryck på denna ikon och skriv en kort 

kommentar om stycket. Resten av verktygen är ganska standard, infoga bild, 

fet text, kursiv text, understruken text och teckenstorlek. 

 

 

Figur 4.11: Händelser 

 

I Händelser samlas alla viktiga händelser som tjänsten vill uppmärksamma 

dig om. Vad tjänsten ska uppmärksamma dig om kan du ställa in i 

inställningar, detta enligt respondenternas krav. Exempel på vad tjänsten 

påminner studenterna om är deadlines, att någon ändrat i ett delat dokument 

eller ändrat en fil i en delad mapp, att betyg inkommit eller att du fått en ny 

kommentar på din inlämning. Lärarna har utökad funktionalitet och kan även 

se om studenter lämnat in uppgifter och saker relaterat till det. Funktionen 

Händelser är menad att främja awareness som jag skrivit om i avsnitt 2.3.1. 
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Figur 4.12: Uppgifter student 

 

Under Uppgifter kan man se och lämna in skoluppgifter. Lämnar man in 

innan deadline har man möjlighet att ändra i sina filer fram till deadline. 

Missar man en deadline får man möjlighet att kontakta läraren som skapade 

uppgiften. När deadline passerats läggs uppgiften i Under examination, här 

kan man diskutera sitt betyg med sin lärare innan det lämnas in. I Färdiga 

uppgifter arkiveras alla uppgifter efter slutgiltig betygsättning. 
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Figur 4.13: Uppgifter lärare  

 

Uppgifter för lärare fungerar på liknande sätt med att uppgifterna flyttas 

mellan de olika kategorierna. Här ser läraren en översikt över uppgiften, vilka 

har lämnat in och inte och om läraren granskat eller betygsatt dem. Läraren 

kan också se alla aktiva diskussioner för att slippa leta upp alla. 
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Figur 4.14: Sökverktyget 

 

Genom sökverktyget kan studenter söka bland sina filer och hitta andra 

personer. Lärare söker utöver i sina egna filer också bland inlämnade filer, 

detta för att göra det lättare för lärare att samla allt material inför 

examination. De tre olika sökmetoderna filtersökning, fritextsökning och 

taggsökning kan användas tillsammans eller var för sig. 

Figur 4.15: Diskussion 

 

Såhär kan en diskussion mellan en lärare och student se ut. Diskussionen 

börjar genom att läraren sätter betyg och skriver kort feedback. Sen kan 

studenten välja att kommentera på betyget. Här har läraren bifogat en fil med 

kommentarer i för att bättre hjälpa studenten. Denna funktion att kunna 

diskutera kring uppgifter var något som efterfrågades av både lärare och 

studenter. 
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Low-fi prototypen i sin helhet går att se via länken nedan: 

http://app.uxpin.com/8984943df142bf67436fb31fd9666f53142e4a63/840092 

 

4.4.2  High-fidelity prototypen 

Som jag tidigare tog upp så används high-fi prototypen för att visa behovet av 

och nyttan med tjänsten. Det resultat som betyder något för forskningsfrågan 

visas ovan. Det jag vill visa med bilden nedan är den färdiga produkten, det 

resultat som betyder mest, inte för uppsatsen, men för IF som kommer att 

använda den för att visa på behovet av och nyttan med tjänsten. 

 

 

Figur 4.16: High-fidelity prototypen 

 

Inte mycket har ändrats från low-fi till high fi. Den karakteristiska gula 

färgen används nu i headern och den gråa färgen från mapphanteringsfältet 

och pop-up fälten har blivit vita. Huvudmenyn samt händelseindikatorn är 

inspirerade av low-fi prototypen. Designen på verktygsfältet i 

filhanteringsfältet likaså. Estetiken på tjänsten är sparsmakad men ska ändå 

se modernt ut. 

 

En logotyp arbetades fram utifrån ett förslag från tidigare i projektet, även 

namnet MOLNU togs därifrån. Det visade sig att logotypen inte gick att 

http://app.uxpin.com/8984943df142bf67436fb31fd9666f53142e4a63/840092
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använda men namnet fungerar bra. Namnet kommer från att filerna lagras i 

molnet, att man kunde inkorporera LNU (förkortningen för 

Linnéuniversitetet) i namnet var en bonus. Det oförkortade namnet på 

tjänsten är Mediaorganisering Linnéuniversitetet. 

 

High-fi prototypen i sin helhet går att se via länken nedan: 

http://app.uxpin.com/ad86f4fd0f5fce823084953c8684e7789378510c/897468 

  

http://app.uxpin.com/ad86f4fd0f5fce823084953c8684e7789378510c/897468
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5  Diskussion och slutsats 
För att utveckla en prototyp på en filhanteringstjänst till institutionen för 

informatik vid Linnéuniversitetet undersöks användbarhet i gemensamma 

gränssnitt. En del forskning har utförts i detta område men det saknas 

kvalitativ forskning på hur den särpräglade miljö som just lärare och 

studenter rör sig inom påverkar de önskemål och krav som ställs på ett 

gränssnitt. I denna uppsats empiriska del undersöks det vilka funktioner 

lärare och studenter behöver i en filhanteringstjänst. Det undersöks också vad 

de har för filhanteringsvanor med mera som kan påverka designprocessen. 

Detta ligger till grund för en kravspecifikation och två personas. 

Litteraturstudierna fokuserar på fyra områden vilka är användbarhet, 

computer-supported cooperative work, filhantering och portfolios. Den 

empiriska undersökningen tillsammans med litteraturstudierna ligger till 

grund för prototyparbetet. Inom prototyparbetet utvecklas hela 

filhanteringstjänsten med en low-fi prototyp som illustrerar tjänstens alla 

detaljer och en high-fi prototyp som ska visa på tjänstens nytta. För att styra 

uppsatsens fokus togs en forskningsfråga fram: 

 

Hur utformar man ett enkelt gränssnitt för en filhanteringstjänst som 

används av både studenter och lärare inom högre utbildning? 
 

5.1  Problemlösning 

De metoder för användbarhet som finns och förespråkas idag lämpar sig med 

vissa förbehåll väl för utveckling av ett gemensamt gränssnitt. Dagens 

metoder skriver jag om i avsnitt 2.1.1. Problemet metoderna möter är att de 

tenderar att fokusera på en kategori av användare, i ett gemensamt gränssnitt 

finns det två eller flera kategorier. Personas är ett exempel, de delas i vanliga 

fall upp i en primär persona och sedan i en eller flera underordnade personas. 

I detta projekt följde jag Cooper et al. (2007) och gjorde en primär och en 

sekundär persona, detta fungerar inte riktigt då vi i ett gemensamt gränssnitt 

behöver två personas med lika viktiga och ibland motstående behov. Personas 

är fortfarande ett viktigt och värdefullt verktyg i designprocessen för 

gemensamma gränssnitt men rangordningen och hur man värdesätter deras 

krav och behov måste diskuteras mer ingående än i vanliga designprocesser.  

Även Preece et als. (2007) tre frågor kring användaren (vem, hur och var) 

som tas upp i avsnitt 2.1 måste ställas i relation till de kategorier av 

användare man har. Övriga metoder så som en iterativ process och 

användarcentrerad design fungerar utmärkt. 

 

Det jag fann som hjälpte att göra det gemensamma gränssnittet så bra som 

möjligt för båda parter var att kategorisera kravspecifikationen efter tre 
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kriterier: gemensamma krav, studenternas krav och lärarnas krav. Genom att i 

främsta rummet tillgodose de gemensamma kraven såg man till att en bra 

grund byggdes. Men man måste ha i åtanke att de gemensamma kraven 

enbart är det, en grund. För att tjänsten ska vara användbar för båda 

kategorier måste grunden byggas på med funktionalitet och lösningar som 

tillmötesgår de övriga kraven. 

 

Den speciella miljön i skolan påverkar den slutgiltiga designen på olika sätt. 

Krav på hantering av personuppgifter hindrar tjänsten från att spara till 

exempel personnummer och mer personlig information. Lärare vill inte bara 

hantera sina filer utan också kunna följa studenternas kunskapskurva. 

Tjänsten måste stödja samarbete men samtidigt avskärma användarna från 

varandra för att förhindra plagiat och fusk. Detta är behov som man inte hittar 

någon annan stans och detta gör prototyparbetet svårare. Det är inte svårare 

bara för att det är annorlunda krav utan att kraven ibland motsäger varandra 

och att man måste designa för två kategorier. Några gånger fick en sida 

omarbetas då en av kategorierna glömts bort under processen. Att tjänsten 

inte ska ta en massa tid att hantera var ett krav som styrde lite över alla andra 

krav. Studenterna vill inte lägga mer tid än nödvändigt på att lära sig och 

använda ytterligare ett verktyg när de redan lägger så mycket av sin tid på 

studierna. Lärarna vill också minska tiden för administrativt arbete och få 

mer tid med studenterna som visas av lärarpersonan i avsnitt 4.2.2. Skolans 

speciella miljö ställer krav på sekretess, samarbete, examination, tydlighet 

och effektivitet. 

 

Det gemensamma gränssnittet ställer till en del besvär. Det finns olika 

tillvägagångssätt för att tackla detta problem. Man kan göra två helt separata 

gränssnitt, man kan göra ett som funkar för alla, man kan gör ett extra 

gränssnitt som läggs ovanpå eller vid sidan av den ena kategorins gränssnitt 

eller så kan man göra som jag gjorde. Ett grundgränssnitt som förändrar sig 

beroende på vem som är inloggad. Det finns säkert fler varianter men det var 

dessa jag valde mellan. Alla metoderna har sina för- och nackdelar, jag valde 

det jag valde för att fördelarna övervägde nackdelarna. Det blir relativt lätt att 

implementera, lärarna får förståelse för studenternas problem och vice versa 

och uppdateringar och förändringar i tjänsten blir lättare att implementera. 

Som jag tidigare tagit upp gäller det att alltid ha fokus på alla kategorier man 

designar för, en design som passar studenter lämpar sig kanske inte för det 

arbete lärarna vill utföra. 

 

Många olika funktioner efterfrågades av lärare och studenter i intervjuerna. 

En student ville att tjänsten skulle fungera mer som ett socialt nätverk än en 

filhanteringstjänst. En lärare argumenterade starkt för en funktion där man 

kan diskutera uppgifter med studenterna. Alla funktioner kom såklart inte 
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med, de bästa idéerna togs till vara och behov och krav utformades utifrån 

intervjuerna. Några ledde till funktioner och några ledde till generella 

designbeslut. Utöver kravet på en lättanvänd tjänst var det viktigaste kravet 

att tjänsten måste stödja samarbete. Under intervjuerna framkom det att 

många studenter idag har problem med hur de gemensamt i grupp ska skriva 

och samordna uppsatser. De hade problem med att veta vilken fil som var 

uppdaterad, vem som gjort vad och varför, hur skilda dokument skulle 

sammanställas till ett och andra logistiska- och samarbetsproblem. Detta 

problem ledde till två funktioner, delade mappar och delade dokument. Mer 

information om delade mappar och dokument finns i avsnitt 4.4.1. 

 

För att undvika de negativa aspekterna som följer på över- och 

underorganisering, som jag skriver om i avsnitt 2.3, har tjänsten fått taggar 

som kan sättas på filer. Det är tankarna kring association, från avsnitt 2.3.1, 

som har lett till detta. Genom att sätta taggar på filer skapar man en sorts 

överorganisering som inte syns utåt. Denna överorganisering märker inte 

användaren av då informationen är dold tills man vill och väljer att titta på 

den. Överorganiseringen hjälper istället de som kanske underorganiserar. 

Användaren kan genom sökverktyget söka på taggar denne tror filen kan ha 

och smidigt hitta en fil som kanske gömmer sig i en stor mapp där man 

annars manuellt fått leta sig fram till filen. De som ändå överorganiserar 

genom att skapa mapp i mapp i mapp kan även de använda sökfunktionen för 

att hitta rätt. 

 

För att underlätta det asynkrona samarbetet inom skolan tar jag lärdom från 

avsnitt 2.2 där området CSCW har mycket att lära ut. Det delade dokumentet 

som inkorporerats i tjänsten är ett försök att underlätta samarbete när parter i 

en grupp inte kan träffas men även när de sitter tillsammans. Att skriva i ett 

och samma dokument från olika datorer i realtid bryggar till viss del 

problemen med asynkront och platsskilt samarbete. Det underlättar för 

studenterna då de slipper klippa och klistra ihop sina dokument så som en av 

respondenterna beklagade sig över. 
 

5.2  Metodreflektion 

Datainsamlingen som genomförts inom denna uppsats består endast av 

intervjuer. Fyra till sex respondenter ska enligt Cooper et al. (2007) räcka för 

att samla in mål och krav för personabyggande. Detta i sig själv kan ge bra 

resultat men utan triangulering kan fler fel än nödvändigt smyga sig in. 

Därför konsulterades materialet från tidigare i projektet och det framkom att 

mina fynd i stora delar överensstämde med tidigare fynd. Där materialen i 

någon mån skilde sig åt användes litteraturen och liknande undersökningar 
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för att prioritera riktning, detta påverkade dock inte några större krav eller 

mål. 

 

Det sätt på vilket respondenterna bland lärarna valdes ut gör att svaren kan 

vara vinklade mot en speciell grupp vilka kan ha andra behov än 

normalgruppen. Detta motverkas i viss mån av de resultat som samlades in 

från studenterna som verkade ha en liknande uppfattning om hur tjänsten 

skulle fungera som lärarna. 

 

Något som ökar trovärdigheten av resultaten är att respondenterna är sådana 

som kan komma att använda tjänsten, det är för denna sorts personer tjänsten 

utvecklas. Utvecklingen av tjänsten har hela tiden legat nära användarna och 

tagit hjälp av dem kontinuerligt. Jag skulle även vilja säga, trots Normans 

(2002) ord ”Designers are not typical users”, att mitt liv som student hjälpt 

designarbetet mot bättre användbarhet för studenter. Detta betyder inte att 

Normans ord gått mig helt förbi, nej, de har funnits med i hela processen. 

 

Prototypen är utvecklad efter de metoder som litteraturen föreslår. Arbetet 

påverkades också av tidigare erfarenheter av prototypbyggande men fokus 

låg på de resultat som framkommit från litteraturstudierna. Den ansvarige för 

projektet kom med önskningar om att mer fokus skulle läggas på high-fi 

prototypen istället för användartestning som från början var tanken. Detta för 

att de skulle ha något ”lite snyggare” att visa upp. 

 

Genom uppsatsens praktiska delar tillsammans med de mer teoretiska 

framkommer ett hållbart svar på forskningsfrågan. Under problemlösning 

föreslås en del ändringar på befintliga metoder för att bättre tillgodose de 

särpräglade behov som uppkommer vid utveckling av ett gemensamt 

gränssnitt. Dock kan vidare forskning inom området behövas för att mer 

fullständigt svara på hur man bäst utvecklar avancerade gemensamma 

gränssnitt. 

 

5.3  Slutsats 

För att utforma ett gemensamt gränssnitt måste man först förstå sina 

användare. Genom att använda kategorier av personas istället för primära och 

underordnade har man en bra grund att stå på. Använd vedertagna 

designmetoder och processer för användarcentrerad design för att skapa en så 

användbar tjänst som möjligt. Skolans speciella miljö ställer krav på 

sekretess, samarbete, examination, tydlighet och effektivitet. 
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5.4  Förslag på fortsatt forskning 

Först och främst borde prototypen användartestas, det är något som åsidosatts 

i denna uppsats per den projektansvariges önskningar. Det hade också varit 

intressant att fälttesta tjänsten om eller när den kommer i drift. Detta för att 

undersöka hur väl funktionerna tillmötesgår både lärare och studenters krav 

och behov. Man kan fortsätta att utveckla tjänsten med mer integration med 

de andra lärplattformarna samt förfina funktioner som diskussion och 

betygsättning. Portfoliodelen av tjänsten kan också börja utvecklas när resten 

av tjänsten kommit i drift. 

 

Utöver det rent praktiska kan fortsatt forskning bedrivas på området CSCW 

med inriktning mot PIM. Hur relaterar dessa till varandra och vad kan de två 

områdena vinna på ett samarbete? Djupare forskning inom området portfolio 

kan också hjälpa tjänsten ta steget mot inkorporerandet av en användbar 

portfoliotjänst. Vidare forskning kan med fördel bedrivas på de förslag på 

ändring av Personametoden som framförts. Är detta en ändring som fungerar 

fortlöpande i varierande projekt? Vad kan man mer göra för att nischa 

designmetoderna mot gemensamma gränssnitt? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
De fetmarkerade bitarna är hur frågan löd när den ställdes till en student 

istället. Vissa av frågorna, som fråga 19, ställdes inte till studenterna då det 

saknar relevans. 

 

Allmänna frågor 

1. Vad är du lärare i? Vilken utbildning går du? 

 

2. Hur pass datorvan skulle du säga att du är? Skala 1-10. 1 är 

gammelfarmor – 10 är programmerare för Microsoft 

 

3. Hur mycket tid spenderar du vid datorn? Tid per dag 

 

4. Har du en portfolio idag? Vid Ja - Hur ser den ut? Vid Nej - Hade du 

varit intresserad av att skapa en? 

 

Kommunikation 

5. När du inte kan träffa en student/klasskamrat fysiskt, hur 

kommunicerar ni då? 

 

6. När du delar en kurs med en annan lärare, hur kommunicerar ni? Hur 

kommunicerar du med dina lärare? 

 

7. Hur vill du bli underrättad om viktiga händelser i 

filhanteringstjänsten? 

 

8. Vilken slags information vill du att en filhanteringstjänst ska upplysa 

dig om? 

 

9. Använder du din mobil mycket i jobbet? Till vad? Använder du din 

mobil mycket i skolarbetet? Till vad? 

 

Sekretess 

10. Vill du vara tvungen att aktivt dela dina skolfiler eller att de ska vara 

öppna för alla? Varför? 

 

11. Hur hanterar du känsligt material såsom betyg idag? Är det okej om 

en lärare kan se alla dina filer men inte redigera? 
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12. Vill du skapa ditt eget konto eller få det av LNU? 

 

13. Vilka personuppgifter anser du vara relevanta för en sådan här tjänst? 

 

14. Känner du ett behov av att ha en ”Profil” på en sådan här tjänst? 

 

Skolarbete 

15. Hur strukturerar du som lärare upp gruppinlämningar? Hur arbetar 

du med gruppuppgifter? 

 

16. Hur hanterar studenterna gruppinlämningar? Hur hanterar du 

gruppinlämningar? 

 

17. Hur vill du att deadline ska hållas, skarp eller mjuk? Varför? 

 

18. Hade det underlättat ditt arbete om studenter kunnat arbeta i samma 

dokument samtidigt som du? Hade det underlättat ditt arbete om ni 

studenter kunnat arbeta i samma dokument samtidigt? Och 

samtidigt som läraren? 

 

19. Hur ser processen bakom betygsättningen ut? 

 

Filhantering 

20. Vilka filformat använder du inom jobbet/skolan? 

 

21. Hur mycket utrymme tror du att du behöver som lärare/student? 

 

22. Hur mycket utrymme tror du studenterna behöver? 

 

23. Hur organiserar du dina jobbrelaterade/skolrelaterade filer? 

 

24. Hur hanterar du filer studenterna skickar till dig? Hur hanterar ni 

filer när ni gör gruppuppgifter? 

 

25. Hur mycket tid spenderar du på att organisera filer? Tid per dag 

 

26. Vad är det med filhantering som tar längst tid? Varför tror du det är 

så? 

 

27. Vilka sorters taggar skulle du vilja sätta på filer? 
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Övrigt 

28. Vad ser ni för svagheter med en sådan här tjänst? 

 

29. Vad ser ni för styrkor med en sådan här tjänst? 

 

30. Vad är ditt mål när du hanterar filer? 
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Bilaga 2 – Följebrev 

Hej! 

 

Mitt namn är Robert Johnsson. Jag går sista terminen på 

Interaktionsdesignprogrammet på Linnéuniversitetet, jag skriver just nu mitt 

examensarbete inom informatik. Den intervju ni valt att deltaga i är en del av 

mitt examensarbete och ska undersöka hur lärare och studenter förhåller sig 

till hanteringen av filer, hur ni vill att de ska samlas, hur sekretess ska 

behandlas och så vidare. Detta för att jag på ett så bra sätt som möjligt ska 

kunna utforma en prototyp till den filhanteringstjänst Linnéuniversitetet 

planerar att skapa. Ert deltagande kommer att hjälpa mig med diverse 

designmetoder där information från användare samlas och destilleras ner till 

mål, krav och så kallade Personas, användararketyper. 

 

Intervjun tar max en timme och har planerats för att passa både er och mig så 

bra som möjligt. Att deltaga i intervjun är på inget sätt obligatoriskt. Om ni 

väljer att påbörja intervjun finns det inget krav på att fullfölja intervjun utan 

ni kan avbryta om ni så vill eller måste. 

 

Era svar kommer att hanteras på ett sådant sätt att ingen kan få reda på vilka 

ni är. Ingen personlig information kommer att lämnas ut, varken till 

Linnéuniversitetet eller tredje part. Endast att ni är student/lärare vid 

Linnéuniversitetet kommer nämnas.  

 

Har ni några frågor om mig, arbetet eller intervjun är det bara att höra av sig 

till mig. 

 

Robert Johnsson 

Epost: rjohnsson89@hotmail.com alternativt no_retur@hotmail.com 

Mobil: 0709-397376 

 

Tack för din medverkan! 

 

  

mailto:rjohnsson89@hotmail.com
mailto:no_retur@hotmail.com
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Bilaga 3 – Personas 
Primär persona, student: 

Emma Ljungmark går andra året på civilekonomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Hon är 23 år gammal och ser sig själv som en ung 

vuxen. Emma har växt upp med datorn till skillnad från hennes föräldrar och 

att arbeta vid den faller sig naturligt. Dock har hon ingen djupare förståelse 

för hur datorn fungerar och håller sig därför till de vanligaste programmen 

och funktionerna. I skolan arbetar hon hårt men anser att även om studierna 

är viktiga så får de inte ta över hela livet. Hennes främsta mål just nu är att ta 

examen och komma ut på arbetsmarknaden, efter det vill hon det hon tänker 

att alla andra vill, skaffa familj och leva livet. 

 

I skolan är det mycket arbeten som ska skrivas, många grupparbeten men 

även större individuella arbeten finns. I de individuella arbetena har hon en 

tydlig struktur som hon byggt upp under hela sin skoltid men när det är 

grupparbeten blir det lätt oorganiserat då många viljor vill påverka men ingen 

tar på sig ledarrollen. Oftast sitter man tillsammans och studerar, en agerar 

som sekreterare och skriver allt som gruppen kommer fram till. Just hur man 

ska skriva och fördela arbetet är ett stort irritationsmoment. Emma har hört 

talas om Google docs men vet inte riktigt hur det fungerar och vill inte heller 

missa det man som student vinner genom att samlas och diskutera uppgiften 

tillsammans, både det sociala samspelet och gruppens förmåga att se det en 

enskild individ inte gör. 

 

Emma hade problem i början av sin utbildning då hon inte riktigt förstod hur 

skolans lärplattformar skulle användas. Att det fanns flera olika så som 

Moodle, Blackboard och Mitt Lnu och att alla plattformarna användes olika 

av olika lärare gjorde det inte lättare. Nu har hon fått kläm på det men känner 

att hon hellre lagt tiden på sitt skolarbete, en tjänst ska hjälpa henne spara tid 

och inte slösa den.  

 

När hon hanterar filer tänker hon likadant, det ska inte ta lång tid att göra 

men hon är villig att lägga ner lite tid på det om det sparar henne tid i 

framtiden. Som det är idag är hennes skolfiler spridda på lite olika ställen 

men hon har alltid de aktuella kurserna på skrivbordet där hon lätt kommer åt 

dem. Hon hade gärna haft allting samlat men har inte orkat lägga ner någon 

tid på att organisera det då det fungerar som det är nu. 

 

Då Emma lämnar in arbeten saknar hon återkoppling, hon anser att läraren 

ger sitt betyg och går vidare utan att tänka på de eventuella funderingar 

Emma kan ha kring sitt betyg och vad hon kan göra för att förbättra sig eller 

vad det var hon gjorde bra. 

 

Mål: 
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 Ta examen och komma ut i arbetslivet. 

 Utvecklas inom sitt valda område. 

 Klara av studierna på ett effektivt sätt för att få mer fritid. 

 

Sekundär persona, lärare 

Magnus Eriksson är 40 får gammal. Han är utbildad revisor men omskolade 

sig ganska tidigt till lärare, han undervisar nu inom ekonomi på 

Linnéuniversitetet. Magnus har alltid varit intresserad av datorer och 

använder gärna datorn i jobbet, faktum är att mycket tid utanför 

föreläsningssalen spenderas just vid datorn. Magnus trivs med sitt jobb som 

är mer utmanande och varierande än jobbet som revisor, han gillar samspelet 

med studenter och kollegor. Just nu är forskningen han bedriver inom 

universitetet hans favoritsyssla men han beklagar sig över hur det påverkar 

hans möjlighet att engagera sig i sina studenter.  

 

En normal arbetsdag håller han en föreläsning på förmiddagen och under 

eftermiddagen utför han allt från administrativa sysslor, planering av nya 

lektioner, planering av nästa kurs till rättning, betygsättning och forskning. 

Allt detta medan elever spontant söker honom genom diverse kanaler, 

studenterna har tillgång till honom på mail som är det vanligaste men även 

skype, twitter, facebook och såklart genom att komma och knacka på hans 

dörr. 

 

Det är stora klasser och med allt som snurrar i huvudet är det svårt att hålla 

reda på alla. Det är också en smärre utmaning att organisera de filer 

studenterna skickar in till honom, alla följer inte de namndöpningsmallar han 

satt upp och när en komplettering dimper ner mitt i en 

hemtentamensinlämning kan det bli svårt att hänga med. Att hantera dessa 

filer är något han inte lägger särskilt mycket tid på men när det blir dags för 

att betygsätta i slutet av en kurs saknar han ett smidigt sätt att få överblick på 

studenternas arbeten. Att behöva ladda ner alla filer om och om igen är ett 

irritationsmoment.  

 

Magnus saknar också ett bra sätt där han kan kommunicera med sina 

studenter om deras arbeten, speciellt grupparbeten där han vill förmedla 

informationen till alla i gruppen utan att behöva skicka ut en massa mail och 

svaren tillbaka spridda med olika åsikter och förslag på ändringar. 

 

Då han ofta sitter och jobbar med annat så kollar han inte de olika 

lärplattformarna så ofta som han kanske borde, han försöker hålla sig 

uppdaterad och uppdatera studenterna men utan något som påminner honom 

blir det ibland lidande. Magnus främsta mål som lärare är fördela kunskap till 

sina studenter. Ett underordnat mål som hjälper honom i detta är att rätta och 
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betygsätta sina studenter, och att göra detta så effektivt att han kan spendera 

mer tid åt att fördela kunskap till sina studenter. 

 

Mål: 

 Förmedla kunskap till sina studenter. 

 Vill få bättre översikt på sina studenter. 

 Bli bättre på att kommunicera med studenterna. 
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