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Sammanfattning 
Informations- och kommunikationsteknologins (IKT) utveckling har medfört nya 
sätt att organisera och genomföra arbete. Kommunikation och i slutändan dess 
innebörd information har förlängts i form av både tid och rum, då människan inte 
i samma utsträckning är beroende av en specifik tid och plats för att kommunicera 
med andra. Att organisera innebär i stora drag att dela upp ett övergripande mål i 
mindre delar (aktiviteter) samt fördela arbetet (vem gör vad och i vissa fall även 
hur). Att koordinera innebär att hantera beroenden mellan aktiviteter, som 
organisationeringen skapar. I och med att tekniken bidrar med nya sätt att 
kommunicera och organisera förändras även möjligheterna till att koordinera, 
dock är det problematiskt att veta hur tekniken bör användas för att på bästa sätt 
stödja detta, alltså vilken roll IKT bör ha i koordinationen. 
 
Ovannämnd problematik är ett område som fortfarande är relativt outforskat, vår 
studie syftar till att belysa detta ämne ytterligare genom en fallstudie med ett 
universitetsperspektiv på koordination och IKT användning. Vi anser att 
universitetet är ett intressant undersökningsobjekt för att det är en stor 
organisation (12 000 studenter, 1600 anställda) där omfattande organisering och 
koordinering är essentiellt för den dagliga verksamheten. Studien är kvalitativt 
inriktad och syftar till att via ett studentperspektiv belysa vilka koordinerings-
mekanismer som främst används för att uppnå studentsamverkan, samt vilken 
inverkan IKT-verktyg har på detta. Vårt resultat visar på att IKT ur 
koordineringsperspektiv främst används för att tillgängliggöra information, så 
kallad implicit koordination. Utöver denna mekanism har vi även identifierat 
förfaranden där koordinationen är förprogrammerad, som exempelvis 
automatiserade registreringar. Andra slutsatser vi dragit i denna studie är att IKT-
verktygen ur ett koordineringsperspektiv tillhandahåller en mängd funktionalitet, 
men används inte alla gånger då vissa förfaranden föredras att skötas manuellt 
eller via fysiska träffar. När studenter själva skall strukturera och koordinera sitt 
arbete föredras den dagliga fysiska kontakten i ömsesidig anpassning som 
föredras.  
 
Nyckelord: Koordination, Koordinationsmekanismer, Informationssystem, IKT 
(Informations- och kommunikationsteknologi), Kommunikation. 
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Abstract 
The development of Information and Communication Technology (ICT) has 
brought new ways to organize and manage work. Communication and its essence 
information have been extended over space and time, and we are not as dependent 
of a specific time and place to communicate as before. The meaning of organizing 
is to break down a goal into smaller parts (activities) and delegate it´s tasks (who 
do what and sometimes even how). The purpose of coordination is to manage the 
dependencies created between the organizational activities. The new ways of 
organizing and communicating has also brought new ways to coordinate work, but 
the problem lies in being able to understand how to use technology in 
coordinating purposes. 
 
The area of concern mentioned above is still a subject for research, our study aims 
to describe this subject further through a case study from a university perspective 
on coordination and the use of information technology. We consider the 
University as an interesting research object because it’s a large organization 
(12 000 students, 1 600 employees) where extensive organizing and coordination 
is essential for the daily activities. Our results show that information technology is 
mainly used to make information available, which relate to implicit Coordination. 
Other coordinating mechanisms than we identified where preprogrammed 
coordination, an example of this were the automatic registrations. Other 
conclusions made where that the ICT-tools from a coordination perspective 
provided lots of functionality, but where not used at all times when some 
procedures where preferred to handled manually or through physical meetings. 
When students plan and coordinate their studies the preferred mechanism are the 
mutual adjustment and daily physical meetings. 
 
Keywords: Coordination, Coordinating mechanisms, Information systems, ICT 
(Information and Communication Technology), Communication. 
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Förord 
Vi vill börja detta förord med att tacka samtliga lärare, forskare, medstudenter och 
personal på Luleå Tekniska Universitet systemvetenskapsavdelning! Genom våra 
tre år här på LTU´s systemvetenskapliga program, med avslutningen arkitektur 
och konstruktion har vi fått ett genomgående bra stöd och bemötande från 
samtliga på avdelningen. Vissa av dessa vill vi framhäva och tacka ytterligare här. 
 
Ett stort tack till vår handledare inom forskningsarbetet Dr Dan Harnesk. Du har 
varit ett stort stöd och bidragit med bra, rak, tydlig (ibland hård) konstruktiv kritik 
och givande diskussioner igenom hela arbetet, vilket resulterade i något vi känner 
oss stolta över! 
 
Vi vill även tacka Lennart Ross och opponentgrupperna för deras kritik och 
vägledning som bidragit till att vårt arbete blivit bättre, samt Lars Furberg och 
Svante Edzén för uppdraget, vägledning och (som alltid) intressanta diskussioner. 
 
Stort tack till Krister Engberg på LTU´s IT-avdelning, för våra trevliga och 
givande diskussioner där du fungerat som ett bollplank och bidragit med viktiga 
synpunkter samt en god insyn i den befintliga IT-miljön och STIM projektet. 
 
Vidare så vill vi även tacka våra respondenter som medverkat i studien och delat 
med sig av sina tankar och erfarenheter, era synpunkter har varit en väldigt viktig 
del i vårt resultat. 
 
Slutligen så finns det en lärare vi vill lyfta fram och det är Ingemar ”Inco” 
Andersson som med sina stora kunskaper inom praktiska IT-lösningar bidragit 
med intressanta kurser och lärorika samtal igenom hela vår studietid. Du har alltid 
ställt upp, oavsett om våra problem rör dina kurser eller inte och vi uppskattar 
verkligen våra diskussioner, speciellt intressanta är dina fördjupade kunskaper 
inom ergonomi ;-) 
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1 Inledning 
Detta kapitel inleds med en bakgrund till det valda ämnesområdet, där behandlas 
begrepp som är intressanta för läsaren och kan underlätta förståelse vid läsning 
av uppsatsen. Bakgrunden leder läsaren vidare till en problemdiskussion för att 
sedan presentera uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 
Varför organiserar människan? Att ge ett riktigt konkret svar på detta kan vara 
svårt, men en relativt enkel förklaring kan vara att människor som samarbetar i 
grupper kan uppnå större mål än en enskild individ. Ända från stenåldern har 
människan utfört handlingar tillsammans, från att kanske gemensamt flytta ett 
stenblock till att nu under senaste århundrade skicka en människa till månen. 
Anledningen till att man organiserar är att en komplicerad uppgift måste 
struktureras på något sätt, är det flera individer som skall lösa den så måste det 
bestämmas vem som ska göra vad. Weick (1979) beskrev organisationer som en 
identifierbar social entitet, existerande för att nå ett flertal mål genom 
koordinerade aktiviteter och relationer mellan dess medlemmar och objekt. Ett 
mål är relativt enkelt att beskriva och relatera till, det innebär att något ska 
uppnås, allt från en boll i ett fotbollsmål under en fotbollsmatch till exempelvis att 
som student ta ut en examen från ett universitet. Koordinerade aktiviteter är 
kanske inte lika självklart och självbeskrivande, men för att vidareutveckla detta, 
utan att göra en allt för hård definition så kan man säga att en aktivitet är en del av 
ett mål. Ordet koordinera är lite svårare att beskriva eftersom det är ett välanvänt 
begrepp inom flertalet olika vetenskapliga discipliner, exempelvis 
organisationsteori, systemteori, statsvetenskap och psykologi (Melin 2002, Olson, 
Malone, Smith 2001), vilket gör dess betydelse lite skiftande beroende på 
forskningsdisciplin. Olson et al (2001, s. 10) gör dock ett försök till en allmän 
enkel definition av begreppet: koordinering är hanteringen av beroenden mellan 
aktiviteter. 
 
Melin (2002) beskriver koordinera som en kommunikativ handling som i ett 
organisatoriskt sammanhang syftar till att samverka flera aktiviteter och 
tillsammans uppfylla ett i förhand formulerat mål. Vidare så beskriver Melin 
(2002) att de inte nödvändigtvis handlar om enbart människor som koordinerar, 
utan att även artefakter som IT-system kan utföra koordinerande handlingar. 
Groth (1999) menar på att oberoende av inriktning så är koordinering av arbete 
essentiellt för alla olika typer av organisationer som producerar tjänster och 
produkter. 
 
En förutsättning för all koordinering är dock kommunikation, utan någon form av 
interaktion med omgivningen är det omöjligt att samverka. Detta gör även 
kommunikation till ett väldigt centralt begrepp i vår studie och kanske än 
viktigare teknologins inverkan på denna. Groth (1999) beskriver teknologins 
utveckling som en möjliggörare för nya sätt att kommunicera, ett väldigt tydligt 
exempel på detta är att människor i de flesta fall inte längre är beroende av tid och 
plats för att kunna överföra information mellan varandra. Groth (1999) påvisar 
skillnaderna man ser speciellt på tillgängligheten av information, när man jämför 
fysisk lagring av informationen med dess digitala efterföljare.  
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Teknologins utveckling har bidragit med hjälpmedel för kommunikation, vilket 
även medfört att helt nya sätt att koordinera arbete skapats och den första nya 
formen av koordineringsmekanism skapad helt genom teknologi benämns av 
Mintzberg (1979), implicit koordination. Detta är enligt Groth (1999) en form av 
passiv koordination, som istället för att leda människor snarare gör information 
tillgänglig genom användningen av gemensamma filer och arkiv. Denna form av 
koordination har funnits tillgänglig under en lång tid genom arkiv med 
information i pappersform, men fick ett rejält uppsving i och med datorernas intåg 
och den digitala lagringsformen av information (ibid). Informations- och 
kommunikationsteknologi (IKT) blir allt vanligare i samhället och teknologin har 
även bidragit med nya möjligheter att organisera, den kanske viktigaste rollen i 
detta har informationssystem. För att förstå vad ett informationssystem är tar 
Andersen (1994, s. 12) hjälp av ett antal centrala attribut; det är konstruerat av 
människor, är knutet till vissa arbetsuppgifter, förmedlar information mellan 
personer samt tar emot och bearbetar information (bearbetningen kan vara både 
manuell och maskinell).  
 
Melin (2002) menar på att samverkan inom och mellan organisationer och dess 
aktörer behöver och ger upphov till information och kommunikation. Vidare så 
beskriver författaren att Informationssystem och IT-system är medel för att stödja 
informationshantering och kommunikation vid människors handlande. 

1.2 Problemområde 
Ur ett affärsstrategiskt perspektiv så menar Hällström (1996) att det som 
karakteriserar en modern IT-strategi är synen på teknikens roll i verksamheten 
och då främst kopplingen mellan arbetsorganisation och användningen av 
informationsteknologi. Hällström (1996) beskriver vidare att informations-
teknologi, i ett modernt perspektiv framhävs som en kommunikationsplattform, 
där IT är en organisatorisk resurs för att kommunicera över tid och rum och till 
stor del avgör hur effektivt en tjänst kan realiseras.  
 
Groth (1999) menar på att enbart förbättra möjligheterna till kommunikation inte 
löser människans problem, vi är begränsade av vår kognitiva kapacitet. Detta kan 
beskrivas som att vår egen förmåga att behandla information är begränsad, oavsett 
datorernas minne och arbetskapacitet kan vi inte behandla mer än en sak i taget. 
Datorns kapacitet påverkar inte vår läshastighet eller tankekapacitet och det är 
inte längre datorn som är begränsningen i vårt mer och mer kommunikations- och 
informationstäta samhälle, det är människan som är flaskhalsen.  
 
En annan aspekt på problematik identifierade Olson el al (2001) i sin bok 
Coordination Theory and Collaboration Technology som är ett försök till en 
interdisciplinär forskning runt koordination. Utvecklingen av teknologin och nya 
kommunikationsformerna dessa tillgängliggör har en baksida ur koordinerings-
perspektiv, området är relativt outforskat och verktygen stödjer inte alltid 
användarnas invanda och föredragna beteende. Detta medför att oväntad 
problematik kan uppstå i användningen av nya medier Olson et al (2001). 
Författarna beskriver vidare att en av grundfrågeställningarna som 
koordinationsteorin bör hjälpa besvara är: Hur kan den utbredda användningen av 
IT förändra våra sätt att samarbeta?(Olson e al ,2001, s.8) 
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Vi anser att ett sätt att vidare belysa detta ämnesområde och dess problematik är 
att ta en fallsituation och undersöka vilken roll IT har i det dagliga arbetet ur ett 
koordinationsperspektiv. Genom att studera hur koordination uppnås i ett visst 
sammanhang, inom en organisation ges möjligheten att belysa vilket stöd som 
erbjuds och hur det används. Detta bör ge en tydligare bild av vilken form IT-stöd 
som kan användas till vad, samt för och nackdelar med användningen av olika 
datorstödda koordineringsmekanismer. 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur aktörer i en verksamhet koordinerar och 
koordineras i arbetet, IT-artefakters roll i detta samt vilken form av IT-hjälpmedel 
som efterfrågas.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att svara upp mot syftet har vi valt att dela upp i följande tre frågeställningar  
 
Vilket koordinationsstöd erbjuder organisationen i form av IKT? Denna 
frågeställning avser att ge en bild av den befintliga IT-miljön och hur dess 
tillgängliga funktioner och tjänster bidrar med möjligheter till samverkan. 
 
Hur organiserar och samordnar aktörer sitt arbete sinsemellan? Detta avser att 
besvara hur aktörerna själva väljer att genomföra vissa aktiviteter som ett 
projektarbete och ger en beskrivning i form av ett tillvägagångssätt. 
 
Hur ser aktörerna på IKT-stödet i dagsläget, samt hur ser deras önskvärda 
framtida situation ut? Avser att samla in intryck och åsikter om IT-miljön som 
helhet, vad föredras att använda i vissa situationer och finns det behov som ej 
uppfylls. 

1.5 Avgränsningar 
I detta kapitel beskriver vi våra avgränsningar i undersökningen tillsammans med 
motiveringar till varför vi valt att inte behandla vissa aspekter av problemområdet. 
 

• Informationssystem är komplicerade och att utföra en fullständig 
systemanalys innebär ett så pass omfattande arbete att vi i denna rapport 
inte har en möjlighet att undersöka alla aspekter. Vi har därför valt att 
avgränsa oss till att se på tekniska hjälpmedel utifrån våra aktörers 
(respondenter) perspektiv, vilken funktionalitet finns tillgänglig för aktören 
och på vilket sätt underlättar den arbetet. 

• Vidare har vi valt att avgränsa oss till att bara behandla aktörer som har 
möjligheten till fysiska träffar. Detta på grund av att vi anser att 
möjligheterna till att träffas i person starkt påverkar vilken form av 
koordination som föredras.  

• Vi har även valt att avgränsa oss till att inte titta på användbarheten i 
tekniska hjälpmedel, vilket i sig är intressant men skulle innebära ett helt 
annat fokus på studien. Vi är intresserade av vilken typ av koordination 
som uppnås för aktörerna via användandet av IKT och elektroniska 
tjänster organisationen erbjuder, inte hur effektiva dom är. 
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1.6 Definitioner 
Följande definitioner är en kort beskrivning av hur vi författare ser på följande 
begrepp som behandlas i rapporten: 
 

• Organisation, ser vi som en identifierbar social entitet vilken finns till för 
att nå ett flertal mål genom koordinerade aktiviteter och relationer mellan 
dess medlemmar och objekt. 

• Koordinera, vår definition överensstämmer med Olson et al (2001, s. 10) 
enkla allmänna definition: koordinering är hanteringen av beroenden 
mellan aktiviteter. Koordinera är ett verb, vilket innebär att det kan ses 
som en handling.  

• Koordineringsmekanism, definierar vi som en viss form av koordinerande 
handling som syftar till att hantera beroendet mellan aktiviteter, detta kan 
alltså förenklat ses som en viss form av handling. 

• Kommunikation, informationsutbyte i någon form mellan människor eller 
IT-artefakter.  

• Informationssystem, vår definition följer Andersen (1994, s.12) det är 
konstruerat av människor, är knutet till vissa arbetsuppgifter, förmedlar 
information mellan personer samt tar emot och bearbetar information 
(bearbetningen kan vara både manuell och maskinell). 

• Intern koordination, i rapporten anser vi att detta är den typ av 
koordinering som sker mellan respondenterna i deras arbete, oavsett om 
koordinationen sker fysiskt eller med hjälp av IT-artefakter. 

• Extern koordination, avser koordination som sker mellan Organisationen 
och dess aktörer. 
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2 Forskningsansats och metod 
I detta kapitel beskrivs uppsatsens tillvägagångssätt och inleds med att beskriva 
vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vidare så behandlas och motiveras vår 
forskningsansats och datainsamling som i huvudsak består av litteraturstudier 
samt intervjuer. Utöver detta behandlas även analys metoder och en kritisk 
reflektion av tillvägagångssättet 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns enligt Lundahl & Skärvad (1999) två vetenskapsteoretiska plattformar, 
positivism och hermeneutik. Positivism handlar om att mäta och kvantifiera data 
genom olika undersökningar, till skillnad från hermeneutiken som grundar sig på 
att tolka olika situationer där vi måste förstå hur människor upplever en social 
företeelse Lundahl & Skärvad (1999). 
 
Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två metodiska angreppssätt. Man 
gör detta med utgångspunkt från den information man undersöker, mjukdata eller 
hårddata och man brukar då tala om kvantitativa och kvalitativa metoder (Holme 
& Solvang, 1991). Den centrala skillnaden mellan dessa är hur man använder sig 
av siffror och statistik. 

2.1.1. Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Kvalitativa metoder innebär en viss grad av formalisering. Metoden har primärt 
ett förstående syfte, det vill säga man är inte inriktad på att pröva om 
informationen har generell giltighet. Det centrala blir i stället att genom olika sätt 
samla in information för att få en djupare förståelse för det problemkomplex man 
studerar samt kan beskriva helheten av det sammanhang som detta inryms i 
(Holme & Solvang, 1991). 
 
Kvantitativa metoder är mer formaliserade och strukturerade och är i större 
utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida. Den definierar vilka 
förhållanden som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning man valt. 
Metoden bestämmer även vilka svar som är tänkbara och uppläggning och 
planering kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till informations-
källan. Detta är enligt Holme & Solvang (1991) nödvändigt för att kunna 
genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om de resultat man 
kommit fram till gäller alla de enheter man önskar att uttala sig om. Statistiska 
mätmetoder spelar en central roll i analysen av kvantitativ information.  

2.1.2. Positivism och Hermeneutik 
Positivismens upphovsman Auguste Comte skapade vad han kallade en positiv 
filosofi. Positivismen handlar om att mäta och kvantifiera data genom olika 
undersökningar, experimentera och föra logiska resonemang (Lundahl & Skärvad, 
1999). Enligt författarna så innebär positivismens huvudteser följande. 
Samhällsvetenskapen skall ta avstånd från all metafysisk spekulation, detta 
innebär således allt som inte är verkligt och iakttagbart. Det som är möjligt att 
undersöka bör vara objekt för vetenskapen och vetenskapliga utsagor måste kunna 
verifieras med empirisk data. Allt vetenskapligt arbete kan och bör bedrivas efter 
en och samma metod, ”den enhetliga metoden”. Viktigaste målet är att söka orsak, 
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verkan, samband. Generaliserbara kausalitetssamband, det vill säga lag-
bundenheter är ett viktigt mål inom samhällsvetenskapen. Separation mellan fakta 
och värderingar kan och måste göras.  
 
För att kunna tillämpa en positivistisk metodansats i praktiken så måste 
verkligheten observeras och fakta om verkligheten insamlas, detta görs oftast 
genom att observera ett konsistent fenomen. Repeterande mönster och 
regelbundenheter bör stå som grund för att kunna tillgodoses som fakta, vilket i 
sin tur kan leda fram till förändringar i lagar eller allmänna slutsatser.  
 
Hermeneutiken grundar sig, till skillnad från positivismen, på att tolka olika 
situationer och passar där vi måste förstå hur människor upplever en social 
företeelse (Lundahl & Skärvad, 1999). Inom hermeneutiken används den egna 
förståelsen och de egna upplevelserna för att tolka andra människors förståelse 
och upplevelser Thurén (1999). Hermeneutikens huvudteser kan specificeras 
enligt följande. Forskning om mänskliga och sociala förhållande kan bara leda 
fram till kunskap som är bunden i tid och rum. Skillnad mellan fysiska och sociala 
fenomen är avgörande. Alla fenomen tolkas och tyds av människan, de får 
betydelser i form av innebörd och mening. Främsta målet är att tolka och förstå 
hur andra människor upplever sin situation och vad detta betyder för beslut och 
handlingar. Att studera ett fenomen innebär en nödvändig tolkning.  
 
Behov av en helhetssyn är viktig eftersom att man endast kan förstå ett enskilt 
fenomen om man samtidigt förstår sammanhanget det ingår i. Det går inte alltid 
att skilja mellan faktaomdömen och värdeomdömen. Vikten av att med 
engagemang och inlevelse söka tränga in i och deltaga i forskningen och det 
fenomen som undersöks är av stor vikt. Personliga erfarenheter är ofta nödvändiga 
förutsättningar för att uppnå vetenskaplig kunskap. Det som skiljer positivismen 
från hermeneutiken är att positivismen utgår från att åstadkomma kvantitativa 
resultat jämfört med hermeneutiken som oftast bidrar med kvalitativa slutsatser.  

2.1.3. Studiens vetenskapliga förhållningssätt 
Inledningsvis i studien var vårt första vägval om vi skulle basera undersökningen 
på en kvantitativ eller kvalitativ ansats. Vi ansåg att för att bäst besvara vårt syfte 
och forskningsfrågor, som i stora drag innebär att belysa tillvägagångssätt, 
användning och uppfattningar om tillgängliga verktyg så var en kvalitativ 
forskningsansats att föredra. Eftersom frågorna vi ville ha besvarade ofta var 
relaterade till varandra och tillsammans bildade ett beskrivet tillvägagångssätt för 
ett förfarande, innebar detta att vi behövde möjligheten att formulera om frågor 
och vidareutveckla frågeställningarna för att få utförliga och kompletta svar. 
 
Vår studie har en hermeneutisk ansats eftersom de resultat vi kommit fram till är 
en tolkning av verkligheten. Våra insamlingsmetoder har till stor del bestått av 
människors upplevelser, erfarenheter och förståelse, insamlade genom intervjuer 
där vi gått in i dialog med respondenterna.  

2.2 Forskningsansats 
Patel & Davidson (1990) beskrev två sätt att koppla teori mot empiri, Induktion 
samt Deduktion. Enligt Melin (2002) finns även ett tredje, abduktion. Patel & 
Davidson (1999) beskrev den induktiva ansatsen som att utgå ifrån empirisk data 
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för att generera beskrivning eller teorier, alltså slutledning från det individuella till 
det allmänna. De utvecklade teorierna avser att förklara ett studerat fenomen 
Lundahl & Skärvad (1999).   
 
Deduktion innebär schematiskt att från hypoteser härleda logiska konsekvenser 
för att pröva hypotesen, alternativt för att förutsätta eller förklara något (Patel & 
Davidson, 1990). Författarna menar vidare på att en deduktiv ansats utgår från en 
generell regel eller kunskap och använder denna för att förklara ett enskilt fall och 
är därmed avgörande för hur det empiriska resultatet skall inhämtas, tolkas och 
relateras.  
 
Melin (2002) beskriver abduktion som att utgå från empiriska data (likt induktion) 
och innehåller samtidigt teoretiska föreställningar (likt deduktionen) där teoretiska 
studier bildar en inspirationskälla för upptäckt av mönster och underlättande av 
förståelse. Denna ansats innebär alltså en kombination av de två tidigare beskriva 
ansatserna kompletterat med ytterligare ett moment, allt eftersom den empiriska 
studien genomförs, justeras och förfinas teorin (ibid). 
 
Denna studies forskningsansats bör klassificeras som en deduktion, vår 
forskningsansats utgår ifrån att genom vedertagen teori förklara det fenomen vi 
valt att studera och härleda till teorin.  

2.3 Fallstudie 
En fallstudie enligt Yin (2003) är en forskningsstrategi som kan liknas vid ett 
experiment eller en simulering. Enligt Sigmund Gronmo (2004) är fallstudier ofta 
baserade på kvalitativa ansatser men de kan innefatta kvalitativa och kvantitativa 
data. Fallstudierna är i regel mycket intensiva studier som omfattar mycket 
information om den enhet som studeras.  
 
Vår fallstudie bygger på en undersökning med uppdrag av IT-avdelningens STIM 
projekt som står för Studenters IT-miljö 2011 och är ett utvecklingsprojekt riktat 
mot framtida IT-miljön på Luleå Tekniska Universitet. Projektidén bygger på en 
undersökning av den befintliga IT-miljön som LTU´s studenter i dagsläget 
använder sig av. Denna undersökning skall senare utmynna i väl underbyggda 
förslag på nyinförande och/eller förändringar av dessa tjänster, som slutligen blir 
underlag för ett antal framtida genomförandeprojekt. 
 
Vår roll i STIM-projektet blir att göra en undersökning av vilket tillvägagångssätt 
studenterna på LTU väljer att koordinera deras studier. Vidare undersöker vi vilka 
möjliga tjänster som studenten saknar och hur de skulle kunna underlätta 
koordineringen. Genom att undersöka detta kan IT-avdelningen få ett incitament 
till vidare forskning och vårt mål är att bidra med förslag på förbättringar i 
universitetets tjänsteutbud. 

2.4 Övergripande forskningsprocess 
För att svara upp mot rapportens syfte har vi valt att använda oss av två, till viss 
del differentierande spår i undersökningen.  
 
Det första spåret i vår empiriska undersökning fokuserar på att kartlägga det 
befintliga IT-stöd studenterna på LTU har tillgängligt i dagsläget, samt vilken 
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funktionalitet som detta stöd erbjuder. Denna kartläggning avser vi att beskriva 
med hjälp av användarfall som är en diagramsform i standarden UML. Exempel 
på funktionalitet som erbjuds i dagsläget är tentamensanmälan, termins- och 
kursregistreringar och studiemeritförteckningar. Utöver denna kartläggning 
kommer vi här även att härleda det befintliga IKT stödet mot koordinerings-
mekanismer. Denna del av undersökningen kommer att bidra med en kartläggning 
av hur studenternas i dagsläget koordineras i sina studier med hjälp av IKT. Detta 
avser alltså den externa koordinationen sett från studentens ögon, vilket vi avser 
vara samordningen som sker mellan universitetet och dess studenter. 
 
Det andra spåret i vår empiri behandlar framförallt studenternas syn på samverkan 
och kommunikation. Första spårets fokus på externa koordinationsbehov och 
kartläggning av befintligt IKT stöd, är här skiftat till det interna koordinations-
behovet och förståelse för hur den dagliga samverkan genomförs. Vi avser att få 
svar på detta genom semi-standardiserade, ostrukturerade intervjuer med 
respondenter från skilda tekniska förutsättningar och studietid inom 
universitetsvärlden. Centrala frågeställningar i denna del av empirin är; hur 
organiserar och samordnar studenter sina studier sinsemellan, samt hur IKT stödet 
i allmänhet upplevs och används för detta i dagsläget. Med denna frågeställning 
avser vi inte att enbart undersöka stödet universitetet erbjuder, utan snarare hur 
studierna samordnas oberoende av form och eventuella tjänsteleverantörer. För att 
få en ytterligare dimension på dessa frågeställningar avser vi även att genom 
intervjuerna försöka få in synpunkter på hur studenternas önskvärda framtida 
situation ser ut.  

 
Bild 1, Förtydligande intern- och externtkoordinationsstöd kopplat mot 

forskningsfrågor, egen illustration. 
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Analysen av denna undersökning kommer att genomföras via mönstermatchning, 
där vi försöker identifiera återkommande mönster i respondenternas svar, för att 
sedan relatera detta mot koordineringsmekanismer. Slutsatserna kommer förutom 
att besvara syftet och frågeställningarna även att innehålla en reflektion över 
huruvida studenternas uppfattning och syn på studiesamverkan överensstämmer 
med skolans befintliga koordineringsstöd. 

2.5 Datainsamling 
Insamlingen av data har skett dels genom en litteraturstudie, vilket gett oss en god 
informationsgrund av sekundärdata, samt primärdata i form av semi-
standardiserade ostrukturerade intervjuer. Anledningen till varför vi valde att 
använda intervjuer är dels för att respondenten skall få möjlighet till att beskriva 
sitt eget tillvägagångssätt vid till exempel en planering som sker i en grupp, samt 
att de finns en större möjlighet att direkt ställa följdfrågor om respondenten 
beskriver något som extra mycket väcker vårt intresse. Vidare anser vi att 
intervjuer av denna typ stimulerar respondenten till att utveckla sina svar så 
mycket som möjligt, då frågorna är av en beskrivande typ samt att de alltid finns 
utrymme för följdfrågor.  
 
Val av respondenter skedde genom att vi handplockade fyra studenter med 
skiftande teknologisk inriktning på utbildningen samt olika kön och antal år 
genomförda studier. Detta gjorde vi inte för att generalisera utan för att försöka få 
en så övergripande syn som möjligt trots de låga antalet respondenter.  

2.5.1 Intervjuer 
Enligt Lundahl & Skärvad (1999) används intervjun som metod vid datainsamling 
där informationen inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor till eller går in i 
en dialog med intervjupersoner. Vid en intervju inom kvantitativ metodteori kallas 
intervjupersonerna respondenter och den form av data som insamlas kallas rådata. 
Informationen som samlas in vid intervjuer används vid de flesta utrednings-
sammanhang.  
 
Standardiserade och icke-standardiserade intervjuer 
 
Skillnaden mellan olika typer av intervjuer delas ofta in utifrån graden av 
standardisering enligt (Lundahl & Skärvad, 1999). Vid hög grad av 
standardisering är såväl frågeformuleringen som ordningsföljden mellan frågorna 
bestämd på förhand. Vidare skall frågeformuleringen och ordningsföljden ske på 
samma sätt vid utfrågning av olika respondenter i samma undersökning. Icke 
standardiserade intervjuer skiljer sig mot standardiserade intervjuer på så sätt att 
frågeformuleringen och frågornas ordningsföljd är mer fri i sin utformning. 
Viktigt är dock att frågorna täcker in det informationsbehov som svaren skall och 
är tänkt att ges. Då kategorisering av intervjutyp ej kan fastställas brukar man tala 
om semistandardiserade intervjuer. Dessa kännetecknas av en intervjutyp där man 
i förväg har vissa frågor som ges till alla respondenter men man vill följa upp 
svaren med följdfrågor för att nå djup i intervjun. Det förekommer även enligt 
författarna att vissa frågor endast ställs till vissa respondenter. 
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Strukturerade och ostrukturerade intervjuer 
 
Lundahl & Skärvad (1999) menar på att intervjuer kan delas in med utgångspunkt 
från det svarsutrymme som ges åt respondenterna. Strukturerade svarsalternativ 
innebär att respondenten endast har möjlighet att välja mellan svarsalternativ som 
angivits på förhand. Ostrukturerade intervjuer är motsatsen där respondenten får 
möjlighet att formulera sina egna svar. Författarna sammanfattar fem punkter som 
är essentiella vid datainsamling med hjälp av intervjuer. I varje undersökning är 
det av yttersta vikt att klargöra: 
 

• Vilken form eller typ av intervju som skall genomföras utifrån 
metodfilosofin.  

• Hur identifiering av respondenter skall ske, kontaktas och förmås att 
medverka. 

• Vilken intervjuteknik som skall tillämpas hur intervjuerna skall 
genomföras, dokumenteras och sammanställas. 

• Hur intervjuerna skall bearbetas, analyseras och tolkas. 
• Vilken form av avrapportering eller hur resultatet skall presenteras.  

2.5.2 Litteraturstudie 
För att få en bra grund för arbetet har vi inledningsvis gjort en omfattande 
litteraturstudie, vilket gett oss den nödvändiga informationsbasen för arbetet. 
Eftersom vi är systemvetenskapsstudenter har vi redan innan denna uppsats 
studerat viss organisations- och koordinationsteori samt kommit i kontakt med 
UML och användarfallsdiagram. Vår tidigare kunskap inom organisationsteori 
och koordination har definitivt hjälpt och underlättat litteratursökandet, men 
eftersom dessa begrepp även förekommer i andra sammanhang och har lite 
skiftande innebörd beroende på kontext så blev litteraturstudien svårare än vad vi 
inledningsvis förväntat oss. Vårt synsätt på koordination kan kanske främst 
relateras till organisationsteorins definition på koordinationsbegreppet, men värt 
att nämna är Malone & Crowstone (2001) och deras försök till en interdisciplinär 
studie av koordineringsområdet, vilket bidrog med ett intressant vidare perspektiv 
på begreppet. 
 
Litteraturstudien har förutom böcker av erkända författare som Mintzberg, Groth, 
Malone, Crowstone, Melin även bestått av artiklar och uppsatser som behandlar 
ämnesområdet. Detta har skapat oss en aktuell uppfattning om vad som avhandlats 
inom ämnet och visat på att väldigt många frågor inom sambandet mellan 
koordinering och informations- och kommunikationsteknologi (IKT) fortfarande 
är obesvarade. Litteratursökningen har utförts på biblioteket på Luleå tekniska 
universitet och artiklarna har vi hittat i artikeldatabasen Ebesco, sökverktygen för 
svenska universitetsuppsatser Libris samt sökmotorn för akademiker, Google 
schoolar.  

2.6 Analysmetod 
Analysen av vår empiri har utförts genom tidigare nämnda två forskningsspår, den 
första innebär att karlägga och beskriva det tjänster universitetet erbjuder i form 
av IKT. Den andra i form av en mönstermatchning, där vi försökte att identifiera 
återkommande mönster i respondenternas svar vid intervjuerna. För att ge studien 
någon form av innehållsstruktur, i både intervjuer och kartläggning så har vi valt 
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att dela in undersökning i tre teman. Det som skiljer våra teman åt är dess kontext, 
alltså sammanhang vilket beskrivs mer utförligt i 2.6.3 Undersökningsteman.  

2.6.1 Helhetsanalys 
Holme & Solvang (1991) beskrev helhetsanalys som ett tillvägagångssätt, vilket 
utgår ifrån att välja ut vissa teman och problemområden som man sedan arbetar 
med; andra aspekter berör man inte. Utifrån problemområdena och teman ska man 
sedan formulera de frågeställningar man vill arbeta med i fortsättningen genom att 
konkretisera de problemområden man valt ut (ibid). Slutligen så görs en 
systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor man ställt upp, man itererar 
igenom materialet och analyserar de delar som är relevanta för de 
problemområden man vill titta närmare på. Helhetsanalysen är i denna studie 
starkt knuten till analysen av intervjuerna, där vi fokuserat på att finna 
återkommande mönster i respondentsvaren. 

2.6.2 Unified Modeling Language 
UML står för Unified Modeling Language och är en generell modell för att 
visuellt modellera system (Arlow, Neustadt 2002). Fördelarna med UML är 
framförallt att de är lätt att förstå genom att se på modellerna och det är även lätt 
att konvertera modellerna till kod vid en implementering. Genom att modellera 
med hjälp av UML så kan man på en högre och mer abstrakt nivå beskriva en 
domän. Viktigt att veta är dock att UML inte är någon metodologi för hur man 
skall modellera utan UML tillhandahåller bara en visuell syntax för att kunna rita 
och illustrera modeller. 
 
Valet av UML föreföll naturligt eftersom det är en accepterad standard som 
dessutom används vid informationssystemutveckling. Framför allt används det 
som en beskrivning för kunder så att de på ett enkelt sätt förstår hur systemet är 
tänkt att fungera. I vårt fall är kunderna det som läser rapporten och vi ansåg 
därmed att de genom UML skulle få en enkel och förståelig beskrivning av de 
befintliga tjänsterna. UML innehåller en modell för att beskriva användarkrav 
som kallas Use Case. Use Case fungerar som en beskrivning av något en 
användare kan uppnå via informationssystemet, som på svenska benämns som ett 
användarfall.  
 
Ett användarfallsdiagram består av fyra komponenter vilka vid modellering är 
essentiella att hitta och beskriva. Dessa är aktörer, olika användarfall, relationer 
mellan aktören och användarfallen och systemgränsen. Det första som bör göras 
är att definiera systemgränsen. Denna gräns beskriver vad som tillhör systemet 
och vad som är utanför den. När systemgränsen är definierad kan de vara lämpligt 
enligt Arlow och Neustadt (2002) att finna de aktörer som på något sätt 
interagerar med systemet. En aktör är en roll som en specifik entitet får när den 
eller det interagerar med systemet och en aktör är alltid extern till systemet, det 
vill säga utanför systemgränsen. Nästa steg är att identifiera vad aktörerna utför 
via systemet och dessa kan ses som specifika användarfall. Vidare skall även 
relationen mellan aktörerna och användarfallen beskrivas. Användarfalls-
diagramen används dock inte för att producera direkt output till en programmerare 
utan är mer övergripande och beskrivande. Denna form av modellering lämpar sig 
därför väl för att beskriva för en kund de interaktioner som sker mellan användare 
och system utan att gå in på alltför tekniska detaljer.  
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Vi har valt att använda oss av UML användarfallsdiagram för att förtydliga vissa 
förfaranden för läsaren, standarden används i normala fall för att beskriva 
funktionalitet vid nyutveckling av informationssystem. Detta skiljer sig från vårt 
syfte där vi väljer att använda oss av modellerna för att illustrera snarare än 
beskriva, vilket innebär en avgränsning mot att utföra kompletta användarfalls-
diagram.  
 
Nedan är en beskrivning av ett användarfallsdiagram som visar på ett 
beställningssystem som har tre aktörer, kund, speditör och lagerpersonal. 
Rektangeln beskriver systemgränsen och linjerna mellan aktörerna och ellipserna 
är relationen mellan aktörerna och systemet. Ellipserna är i själva verket 
användarfallen.  
 

 
 

Bild 2, Exempel på ett användarfallsdiagram. 

2.6.3 Undersökningsteman 
Tema 1 - egna studier innebär något en elev utför för att hantera sina egna studier 
och är inte knutet till klasskamrater. Detta sammanhang innebär alltså 
interaktioner riktade mot skolan från studenten sett och avser att identifiera den 
koordination som uppnås mellan universitetet och dess studenter, den externa 
koordinationen nämnd i kap 2.4 övergripande forskningsprocess. Tema 2 - 
Kontakt med andra elever innebär en förutsättningslös kommunikation inom 
universitetet, utan att vara knutet till vissa kurser, klasser eller klasskamrater. 
Detta sammanhang har vi valt att ta med i undersökningen på grund av den adhoc 
kommunikation som är vanligt förekommande i kårverksamhet och liknande 
föreningar där studenter har ett behov av att hitta och kontakta andra studenter. 
Tema 3 - Grupparbeten/projektarbeten innebär ett snävare sammanhang som ett 
kurstillfälle eller projektarbete, antalet deltagare är begränsat och något skall 
uppnås tillsammans. Detta benämns i kap 2.4 övergripande forskningsprocess som 
det interna koordinationsbehovet, som avser att belysa hur den dagliga samverkan 
genomförs i grupper, samt teknologiernas roll i detta. 
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2.7 Metodproblem 
Problem som uppstår vid undersökningar är tillförlitligheten av data och begrepp 
som är återkommande inom princip all forskning är reliabilitet och validitet. 
Dessa är ett sätt att beskriva trovärdigheten och kortfattat innebär reliabilitet att 
resultatet är oberoende av sammanhanget undersökningen utförts i, samt validitet 
att undersökningen mäter det den var avsedd att mäta.  

2.7.1 Validitet och Reliabilitet 
Enligt Lundahl och Skärvad (1999) kan validitet definieras som frånvaro av 
systematiska mätfel, man skiljer även mellan inre validitet och yttre validitet. Den 
inre validiteten avser att exempelvis en enkät eller intervjuundersökning, mäter 
vad den avser att mäta. Yttre validitet beskriver författarna som saker som 
påverkar en undersökning utöver själva utformningen, för att ta samma exempel 
enkäten så är det möjligt att besvararen ger missvisande svar av olika anledningar 
som att respondenten kan ljuga, minnas fel etc. Lundahl & Skärvad (1999). 
 
Ett problem som dök upp när vi skulle till att börja med intervjuer var att veta 
vilken intervjuteknik som var den bästa. För att kunna göra en intervju där 
respondenten känner sig trygg i sin roll som respondent krävdes tydlighet i 
formulering av frågor och att strukturen på frågor skedde i ett naturligt flöde. I 
och med detta beslutade vi att utföra en intervju med en respondent som skulle 
agera en form av testpilot där vi samtidigt fick känna av huruvida vår 
intervjuteknik fungerade och var hållbar för vidare intervjuer. Det visade sig vara 
en lyckad pilotintervju eftersom vi fort insåg att tekniken vi använde inte var 
optimal.  
 
Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel Lundahl och Skärvad 
(1999). Författarna menar vidare på att en undersökning med god reliabilitet 
kännetecknas av att själva mätningen inte påverkas av vem som utför mätningen 
eller de omständigheter under vilka den sker. Problemet för oss ansåg vi vara att 
vi var alldeles för låsta till frågorna och frågeföljden istället för att på bästa 
möjliga sätt aktivt kommunicera med respondenten och ställa följdfrågor, vilket 
borde ha varit mer i fokus. Med utgångspunkt från detta så kunde resterande 
intervjuer utformas på ett annat sätt vilket gav ett mer precist resultat. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer vi att behandla begreppen koordination, 
informationssystem (IS), informations- och kommunikationsteknologi. Teorierna 
vi behandlar är framförallt från det organisationsteorietiska perspektivet på 
koordination och främst av författarna Henry Mintzberg och Lars Groth.  

3.1 Grundläggande koordineringssmekanismer 
 

” Every organized human activity – from the making of pots to the placing 
of a man on the moon – gives rise to two fundamental and opposing 
requirements: the division of labor into various tasks to be performed and 
the coordination of these tasks to accomplish the activity.” – Henry 
Mintzberg (1979, s.2) 

 
All organiserad mänsklig aktivitet beskrivs av flertalet författare ge upphov till två 
grundläggande och motsägande krav; arbetsdelning och koordination (exempelvis 
Mintzberg, 1979; Groth, 1999; Melin, 2002; Olson, Malone & Crowstone 2001). 
Arbetsdelning är ett begrepp de flesta enkelt kan relatera till att en uppgift eller ett 
mål delas upp i flera delaktiviteter, och/eller att utföras av flertalet aktörer. 
Koordination är dock ett begrepp som är lite svårare att definiera, men för att 
knyta till förklaringen ovan så kan en beskrivning av Melin (2002) passa, 
koordination förenklat innebär att hantera, ofta dynamiska, beroenden eller 
relationer mellan olika aktiviteter i en organisation. Koordinationen är alltså 
något man utför för att en arbetsdelning skall fungera tillfredställande och kan 
därmed ses som en handling som utförs för att påverka, eller styra andra 
handlingar (benämns av bla. Melin 2002 som meta-handling). 
  
Mintzberg (1979) identifierade fem grundläggande koordineringsmekanismer som 
kan förklara det fundamentala sätt som organisationer koordinerar sitt arbete: 
ömsesidig anpassning, direkt övervakning, standardisering av arbetsprocesser, 
standardisering av arbetsresultat och standardisering av färdigheter. Dessa anser 
författaren vara de grundläggande elementen av struktur som håller ihop 
organisationer.  
 
Sättet en organisation koordinerar arbete är beroende på lite olika faktorer, men 
kanske främst hur många personer som är inblandade i processen (ibid). Det säger 
ju sig själv egentligen, att planera och hålla sig informerad om sitt eget arbete 
brukar inte innebära några större svårigheter. Skillnaden kan man kanske 
framförallt se i små företag som expanderar. Från att med en liten personalstyrka 
hantera en fullt fungerande kommunikation och funktionalitet, gå till mer kaotiska 
förhållanden när verksamhetens omfång utökats kraftigt utan omstrukturerad 
koordination. Detta på grund av att den direkta kommunikationen emellan 
medlemmarna inom gruppen, påverkas negativt av att antalet personer ökar (ibid). 
 
Detta för in oss på den första och mest grundläggande koordineringsmekanismen, 
ömsesidig anpassning. Denna form av koordination innebär att kontrollen av 
arbetet ligger i händerna på dem som utför jobbet, koordinering uppnås alltså 
genom den informella kommunikationen mellan de inblandade aktörerna (ibid). 
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Tydliga exempel på denna typ av informell samverkan kan vara två personer som 
paddlar i en kanot, cyklar på en tandemcykel eller hjälps åt att resa en flaggstång. 
Problematik uppstår dock när arbetet eller uppgiften kräver fler inblandade 
individer, låt oss säga att kanoten paddlades av tio personer istället för två. Någon 
form av samverkan behövs, men den informella kommunikationen och 
ömsesidiga anpassningen är inte tillräcklig, den störs av antalet individer som vill 
uttrycka eller få sin vilja igenom. Lösningen för detta är vanligtvis att 
koordinationen uppnås via en andra koordineringsmekanism direkt övervakning, 
som innebär att en individ ansvarar för de andras arbete och samverkan. Genom 
att övervaka de andras handlingar och ge instruktioner innebär detta att en hjärna 
sköter koordineringen av uppgiften, i detta fall flertalet paddlande händer. 
 
Arbete kan också koordineras utöver formerna ömsesidig anpassning eller direkt 
övervakning, det går i många fall att standardisera. Med detta menas att arbetet 
koordineras på ”ritbordet” och designas innan det påbörjats (ibid). Standardisering 
av arbete kan enligt författaren ske på tre sätt; standardisering av 
arbetsprocessen, arbetsresultat (output) samt färdigheter/ förkunskaper (input). 
Standardiseringen ger möjligheten att koordinering kan skötas outtalat genom 
arbetsdesignen.  
 
En arbetsprocess är standardiserad när innehållet av arbetet är specificerat eller 
programmerat. Ett vardagligt exempel på standardisering av arbete är de ritningar 
som medföljer en omonterad möbel, genom att ge ett fördefinierat 
tillvägagångssätt för arbetsuppgiften minimeras koordinationsbehov, vilket även 
återspeglas i produktionskedjor där samma principer används. Resultat av arbete 
standardiseras genom att förutbestämma output av ett arbete, exempelvis 
dimensioner av en produkt eller hur och när en tjänst anses som färdigställd. Ett 
exempel på specificerat resultat av en tjänst kan vara när en speditionsfirmas bud 
får en beskrivning om vart paket skall lämnas av. Hur budet utför uppgiften 
specificeras inte och hur han kör i form av vägval är inte, och behöver inte vara 
förutbestämt. Genom att standardisera resultatet av en arbetsuppgift skapas 
förbestämda gränsytor mellan aktiviteter, vilket innebär att outtalad koordination 
mellan dessa uppstår (ibid). Ibland kan varken arbetsprocessen eller resultatet 
standardiseras men går trots detta att koordinera genom förutbestämda färdigheter 
och kunskaper. Detta uppnås genom att specificera vilken typ av utbildning och 
färdighet som krävs för arbetsuppgiften (ibid). Exempel på detta kan ses inom 
sjukvården där både sköterskor och kirurger vet vad som förväntas av varandra i 
operationssalen, kommunikationen tillåter sig begränsas eftersom båda har 
utbildning i hur arbetet utförs. 
 
Dessa fem koordineringsmekanismer kan förenklat ses som olika sätt och steg att 
tackla koordineringsproblematik, när exempelvis personalstyrka och aktörers antal 
ökar inom en organisation (ibid), vilket illustreras i bild 3 nedan. 
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Bild 3. Mintzberg’s bild över koordinationsmekanismer, som förändras vid ökat 
antal berörda aktörer (1979, s. 7) 
 
När organisationers arbete blir mer och mer komplicerat så skiftar koordineringen 
vanligtvis enligt ovan bild, den ömsesidiga anpassningen genom den dagliga 
kontakten ersätts eller kompletteras med direkt övervakning där en av aktörerna 
får uppgiften att samordna övriga. Författaren menar vidare på att koordineringen 
sällan sker genom enbart en form av mekanism, vanligtvis blandas flera av ovan 
nämnda. Den direkta övervakningen kombineras ofta med standardisering av i 
första hand arbete, annars av resultat och i sista hand färdigheter. Detta på grund 
av att en standardisering av arbete medför relativt lågt beroende av specifik 
personal, medan en standardisering av resultat skapar ett lite högre beroende. 
Standardiseringen av färdigheter däremot skapar ofta ett väldigt högt beroende av 
specifika individer, detta på grund av att dessa arbetsuppgifter vanligtvis ställer 
höga krav på förståelse för arbetssituationen och verksamheten (ibid). 
Återkomsten till ömsesidig anpassning i bilden motiverar författaren genom att 
när arbetsuppgifterna blir för komplexa att hantera genom direkt övervakning och 
standardisering finns inga andra egentliga alternativ än att återgå till mindre 
grupper där informell kommunikation fungerar som grunden för att arbetet.  

3.2 Koordination och IKT (Informations- och kommunikations 
teknologi) 

”The true revolutionary nature of IT lies in its capacity to overcome 
limitations in our natural physical and mental capabilities by 
eliminating the need for communication.” – Groth (1999, s.232) 

 
Författaren Lars Groth har vidareutvecklat Mintzberg´s ursprungliga 
koordineringsmekanismer och beskriver dessa knutet mot teknologi och nya 
organisationsformer i boken Future organizational design. Boken är en ansats till 
att konkretisera de nya möjligheter IT fört med sig, hur en organisation kan ta 
tillvara på dessa, samt hur teknologin kan relateras till olika organisationsformer 
och koordineringsmekanismer. Grundprinciperna gällande koordination har ej 
förändras, men Groth väljer att kategorisera koordinationsmekanismerna i två 
kategorier byggt på dess grundförutsättningar. Programmerade mekanismer som 
bygger på förutbestämda instruktioner och planer för koordineringen samt 
feedbackmekanismer som innebär att koordineringen sker i realtid och 
kontinuerligt under arbetet.  
 
Att koordinera genom realtids mekanismer kräver att en relativt stor mängd 
informationsutbyte sker i organisationen, vilket medför problematik när antalet 
aktörer i denne ökar Groth (1999). Författaren menar vidare på att förlita sig på 
enbart denna form av koordination medför att ansträngningen för att koordinera 
växer betydligt snabbare än organisationen och att någon form av plan krävs för 
att koordinationen skall fortsätta fungera tillfredställande. Det finns två 
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huvudsakliga sätt att lösa detta problem, ena är att försöka avskaffa behovet av 
koordination så gott det går genom att dela in organisationen i mindre, mer 
individuella grupper (divisioner). Problemet med detta är att denna lösning inte 
fungerar tillfredställande vid omfattande kommunikation över divisionsgränserna. 
Det andra sättet är att genom fördefinierade arbetsplaner minska kommunikations- 
och koordinationsbehovet, det vill säga införa någon form av programmerad 
koordination. 
 
Koordinationskategorin Programmerade mekanismer innebär att arbetet är 
standardiserat och koordinationen förprogrammerad. Standardiserat arbete innebär 
att uppgifterna som behöver utföras är analyserade, definierade och väl 
genomtänkt designade att förhindra vardaglig problematik. Strukturen för 
nödvändig koordination uppnås genom arbetsdirektiv (ibid). Detta kan även 
relateras till den direkta övervakningen som här är ersatt av indirekt övervakning i 
form av standardiserade arbetsregelverk (ibid). Groth ger ett exempel på det 
ultimata förprogrammerade arbetet som den automatiska maskinen, som 
representerar en förutbestämd, designad lösning. Värt att notera är även den 
automatiska produktionskedjan som inte bara är effektiv på aktivitetsnivå, utan 
även den förbestämda automatiska koordinationen mellan olika aktiviteter. 

3.2.1 Koordinering genom feedback 
Under kategorin koordinerings genom feedback placerar Groth (1999) två av de 
ursprungliga koordineringsmekanismerna Mintzberg (1979) identifierade som 
ömsesidig anpassning och direkt övervakning. Gemensamt för dessa två 
koordineringsmekanismer är att de båda bygger på kontinuerligt informations-
utbyte, där samordningen av arbete sker under realtid. En aktör samordnar och 
anpassar sitt arbete mot gruppen genom feedback från en eller flera andra aktörer 
(ibid). Koordinering genom feedback kräver alltså tillgänglighet och relativt 
intensiv kommunikation mellan den som koordinerar och de som koordineras. 
Detta kan relateras till tidigare exempel från Mintzberg (1979) och människor 
som tillsammans skall ro en kanot, det krävs kontinuerligt informationsutbyte för 
att de ska fungera och årtagen måste samordnas, vare sig det görs av fyra eller 
tjugo personer (gemensam anpassning, direkt övervakning).  
 
 

 
Bild 4, Groth´s kategorisering av koordination genom feedback byggt på 
Mintzbergs ursprungliga koordinationsmekanismer, egen illustration. 
 
Koordinationsmekanismen ömsesidig anpassning har några grundläggande 
förutsättningar, eftersom ingen person kontinuerligt styr eller övervakar arbetet 
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krävs det att alla medlemmar i gruppen har förståelse för uppgiften. Det krävs en 
gemensam bild av övergripande mål, design och hur de olika momenten är 
relaterade till varandra, samt att alla medlemmar är motiverade och gör arbetet 
frivilligt för att denna form av koordination skall fungera tillfredställande (ibid). 
Ömsesidig anpassning kräver alltså att alla kommunicerar med alla, vilket 
innebär att när en organisation växer så försämras förutsättningarna för denna 
form av koordination. Antalet möjliga kommunikationskanaler växer enormt med 
antal medverkande, från en grupp med 10 människor finns 45 möjliga 
kommunikationslänkar så har en grupp med 20 människor 190 (ibid). 
 
Direkt övervakning är, trots samma koordinationskategori väldigt annorlunda från 
den ömsesidiga anpassningen i den mening att det är en aktör som ger direktiv åt 
andra. Den direkta övervakningen kräver alltså bara att en medverkande vet mål, 
övergripande design och hur de olika aktiviteterna hör ihop (ibid). Det som 
placerar denna koordineringsmekanism under koordination genom feedback är att 
fortlöpande informationsutbyte förblir en förutsättning för handlande, en aktör 
berättar för andra vad och även i många fall hur en uppgift skall utföras, samt 
övervakar och återkopplar handlingarna mot satta mål och direktiv.  

3.2.2 Programmerad koordinering 
Gemensamt för programmerade koordineringsmekanismer är att koordineringen 
påverkas genom instruktioner eller planer genererade i förväg Groth (1999). 
Mintzberg (1979) identifierade tre olika typer av koordinering uppnådd via 
standardisering: Standardisering av arbete, resultat/output och färdigheter. Groth 
(1999) menar på att bara två av dessa är egentligen koordineringsmekanismer, i 
kontexten av att koordinera människor i arbete. Författaren menar på att 
koordinering av output involverar varken koordinering av människor eller arbete, 
bara ett recept för att uppnå ett visst resultat och väljer därmed att avgränsa denna 
del av Mintzbergs teorier från sitt arbete (ibid).  
 

 
Bild 5, Groth´s kategorisering av programmerad koordinering byggt på 
Mintzbergs ursprungliga koordinationsmekanismer, egen illustration. 
 
Standardisering av arbete innebär att koordineringen uppnås via i förhand 
detaljerade beskrivningar av arbetet och är enligt författaren bäst lämpat för 
mindre komplext arbete, där uppgifter inte förändras särskilt ofta. Författaren 
menar på att Standardisering av arbete kan sägas representera ett program, 
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utvecklat för specifika uppgifter inom en specifik organisation. Ett exempel på en 
standardiserad arbetsuppgift gavs i föregående kapitel med ritningar och ett uttalat 
tillvägagångssätt som vanligtvis medföljer ommonterade möbler Mintzberg 
(1979).  
 
Standardisering av färdigheter är svårare att beskriva men kan i sammanhanget 
beskrivas som att representera ett generellt program, som en utbildning i att tackla 
en viss typ av problem, oberoende av situation. Exempel på detta gavs tidigare i 
avsnitt 4.1, Mintzbergs (1979) grundläggande koordinering, sjukvården och dess 
utbildade personal, som genom sin utbildning eliminerade kommunikations-
behovet under operationer. Groth (1999) gör även ytterligare en uppdelning av 
standardisering av färdigheter i uttalade och tysta färdigheter.  
 
Färdigheter är något som är starkt relaterad till kunskap och olika typer av denna, 
vilket även Groth (1999) påpekar och använder sig av Polanyi’s (1958) 
kategorisering av kunskap, vilket ledde till att uttrycken tacit (implicit) och 
explicit kunskap myntades. Polyani (1958) menar på att tyst (tacit/implicit) 
kunskap vanligtvis hör till området subjektiv, kognitiv och erfarenhetsbaserad 
inlärning, som är högst personlig och svår att formalisera. Dess motsvarighet 
explicit kunskap, eller uttalad kunskap handlar mer om en formaliserad, objektiv, 
rationell och teknisk kunskap. Awad och Ghaziri (2004) benämnde synonymer på 
dessa ord som knowing-how och knowing-that, vilket kan översättas till svenska 
veta hur och veta det. 
 
Ett exempel som Awad och Ghaziri (2004) ger av den tysta kunskapen (veta hur) 
är att man måste ha en kirurgs kompetens för att kunna utföra en 
hjärttransplantation, en bilmekanikers kompetens för att kunna byta ut växellådan 
och en konstnärs kompetens för att skapa ett fulländat porträtt. Dessa typer av 
omfattande kunskap inom de specifika problemområdena är exempel på tyst 
kunskap, som är erfarenhetsbaserad och vanligtvis tar många år att komma över. 
Uttalad kunskap eller veta det byggs på teoretisk kunskap, en person lär sig 
genom en välformulerad instruktion, regler, principer eller procedurer Awad och 
Ghaziri (2004). 

3.2.3 Teknologiberoende koordination 
Koordineringsmekanismerna beskrivna ovan och i Mintzbergs teorier har vissa 
gemensamma nämnare och kan enligt Groth (1999) kategoriseras ytterligare, 
eftersom de i vissa fall är teknikberoende. Med teknikberoende avser Groth i 
många fall användandet av en uttänkt design eller konceptuella modeller 
realiserade genom användandet av skrift, det så kallade litterära paradigmet, 
vilket möjliggjordes genom teknologi (ibid). Avgränsningar på teknologiberoende 
koordination finns dock och Groth valde att motivera bort koordination genom 
färdigheter och direkt övervakning från teknologiberoendet. Färdigheter och 
lärande anses inte ha förändras, enbart tillgängligheten och spridning av 
information (ibid). Teknologins inverkan på den direkta övervakningen anses 
heller inte tillräcklig för att motivera en ny koordinationsmekanism, bara för att 
kommunikationsräckvidd utökats genom telefoner och telegrafer (ibid). Direkta 
övervakningen innebär trots telefonen att en person ger instruktioner åt en annan. 
Nedan behandlas och motiveras de identifierade nya mekanismerna. 
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Bild 6, Groths modell, teknologi i relation till koordination av arbete  (1999, s. 
165). 
 
Implicit koordination 
Nya organisatoriska verktyg skapade även grunden för en ny form av ömsesidig 
anpassning, där utvidgningen är möjlig genom att anpassningen inte är medlad 
genom direkt informations utbyte, utan genom en indirekt kommunikation som 
resultat av en samlad informationsbas Groth (1999). Genom arkiv realiserades 
detta, där information i form av dokument och protokoll lagrades i filer, vilket 
innebar att flera personer kunde basera sitt arbete och sina beslut på samma 
information (ibid). En förändring genomförd av en medarbetare blir underförstått 
och utan behov av kommunikation tillgänglig för de andra, ”koordination som är 
en automatisk effekt av att arbeta med en gemensam informationsbas, eliminerar 
behovet av extra kommunikation och direkt övervakning” – Groth (1999). 
 
Explicita rutiner 
Beskriver Groth (1999) som ”programmet” som skapas när en organisation 
noggrant och medvetet designas. I större organisationer innehåller dessa oftast 
organisationskartor, övergripande processbeskrivning samt beskrivningar av 
specifika arbetsuppgifter. I normala fall är allt detta resultat av en omfattande 
planeringsprocess som involverar förstudier och slutligen en design genom 
konceptuella modeller. Detta kan relateras till den programmerade koordinationen 
genom att det är dessa uttalade rutiner, byggda på analyser som styr arbetet, man 
skapar ett ”program” för arbetsuppgifterna. För att återknyta till tidigare kapitel så 
kan detta innebära att skapa monteringsanvisningarna för den omonterade möbeln, 
vilket medför att i princip vem som helst klarar av uppgiften med enbart 
instruktionernas hjälp. 
 
Automation 
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Är precis som ordet antyder en automatisering av något, för att uppnå detta krävs 
ett ”program” för utförande, samt en design som realiserar handlingen. 
Automation bygger alltså på formaliserade handlingar, varje rörelse är förut-
bestämd och uttänkt i minsta detalj, vilket innebär att arbetet är standardiserat och 
koordinationen förprogrammerad (ibid). Automation kan realiseras genom 
teknologi och innebär i många fall att ersätta en manuell mänsklig handling med 
en maskin (ibid). Ett vardagligt exempel på automation kan vara en tvättmaskin 
där en tidigare manuell mänsklig handling har studerats, för att sedan genom en 
uttänkt design utföras av en maskin.  

3.2.3 Datorberoende koordination 
”Information technology’s single most significant contribution is the 
way it allows us – for the first time in history – to process 
information outside the human mind.” – ( Groth, 1999 s.12) 
 

Tidigare beskrivna koordineringsmekanismer hade den gemensamma nämnaren 
av teknologiberoende, dock finns en avsevärd skillnad att se mellan detta 
teknologiberoende och de nya möjligheterna datorn bidragit med. Datorbaserade 
systems fundamentala roll är att processa och lagra information, för att göra detta 
krävs även att systemet på något sätt kommunicerar med omvärlden (ibid). Denna 
kommunikation kan vara mot både mänskliga aktörer och andra it-system och 
innebär alltså, likt människans kommunikation en form av input/output.  
 
Nyckeln till datorers användbarhet ligger dock i deras programmerings-
möjligheter, potentialen att utföra komplicerade handlingar genom logiska 
operationer helt automatiskt (ibid). Detta i kombination med digitala medier för 
kommunikation och lagring ger informationsteknologin potentialen att hantera 
alla typer av uppgifter som involverar att hantera och processa information (ibid). 
I slutändan kan man nog påstå att i princip alla arbetsuppgifter innebär någon 
form av informationsbearbetning, åtminstone som ett arbetsstöd. Detta innebär att 
väldigt många aktiviteter kan helt eller delvis elimineras genom datorernas 
programmerbarhet. Informationsteknologin har gett automation en helt ny 
dimension (ibid). Groth (1999) anser att denna skillnad är så fundamental att en 
ny form av koordineringsmekanismer är berättigad, nämligen den datorberoende 
koordinationen.  
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Bild 7. Visar olika typer av koordination och teknikberoendet som är knutet till 
vissa av dem (Groth 1999, s.315). 
 
Implicit koordination (via databas) 

 
”The database offers an improvement over paper-based files so 
large that it is of a quantitative as well as qualitative nature” – 
(Groth, 1999 s.252) 
 

Den implicita koordinationen uppnådd via användandet av gemensamma arkiv 
hade i pappersform en problematik, informationen fanns bara tillgänglig på ett 
ställe och ofta enbart för en person i taget Groth (1999). På grund av detta så kom 
denna koordineringsmekanism först till sin rätt efter informationsteknologin och 
speciellt den strukturella databasens inträdande, vilket hade en enorm inverkan på 
tillgängligheten. Groth (1999) menar på att trots datorernas inverkan på implicit 
koordination har det varit en av de mest revolutionerande aspekterna av 
informationsteknologins införande, är detta något som paradoxalt inte talas 
särskilt mycket om. Författaren menar vidare på att detta förmodligen beror på att 
de inte är något man direkt kan se och uppleva, utan snarare kräver tid för att 
studera och förstå.  
 
Effektiviseringen som uppnås via databaser kan ses ur tre perspektiv: 
tillgänglighet, hastighet och kapacitet (ibid). Skillnaderna på tillgängligheten av 
information när man jämför fysisk lagring av informationen med dess digitala 
efterföljare är enorma. Detta är ett område som databaser har gett helt nya 
möjligheter, då informationen är tillgänglig i princip var som helst i världen så 
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länge en nätverksuppkoppling är möjlig. En annan aspekt på tillgänglighet är att 
flera personer kan arbeta med samma information samtidigt (ibid). Ur hastighets 
perspektiv, vilket även det är mångfaldigt, kan ett tydligt exempel kan vara 
informationssökning. Tidigare manuella kartotek har ersatts med automatiska 
sökmotorer som förutom möjligheten till ett globalt sökomfång hittar 
informationen på en bråkdel av tiden. Den digitala lagringsformen bidrar även 
med att informationen kan göras direkt tillgänglig för användaren. Kapacitet för 
informationslagring är genom databaserna och dess strukturella uppbyggnad i 
princip obegränsade, vilket medför helt nya möjligheter att studera fenomen som 
utan datorns hjälp är ogenomförbara.   
 
Allt ovan nämnt resulterar i en effektivisering av tid, vilket i de flesta fall medför 
att produktiviteten ökar, detta kan vara både kvantitativt och kvalitativt. 
Skillnaden mellan att tidigare söka information via kartotek och fysiska index, till 
sökmotorer i databaser medför tidsmässigt en otrolig effektivisering. Detta medför 
att tiden man sparar in kan användas antingen till att göra sitt arbete mer noggrant 
(kvalitativ förbättring) och/eller snabbare (kvantitativ förbättring). 
 
Systemstödd övervakning 
Koordineringsmekanismen systemstödd övervakning är en datorberoende 
vidareutveckling av direkt övervakning. Likt den ursprungliga övervaknings-
formen så innebär detta en medveten styrning av arbetet genom att en aktör 
kontinuerligt kontrollerar och ansvarar för de andras arbete och samverkan. På 
samma sätt som när en människa övervakar och återkopplar handlingarna mot 
satta mål och direktiv kan en dator i många fall erbjuda liknande funktionalitet, i 
vissa fall till och med i en helt ny tidigare omöjlig form (ibid).  
 
Detta på grund av att datorernas införande gav två intressanta aspekter att påverka 
arbete, första är att datorbaserade system gör det mycket lättare att aggregera, 
kommunicera och visa nyckelinformation. Detta kan exempelvis vara 
försäljningsinformation som tidigare bara var tillgänglig en gång i månaden, som 
via datorn kan uppdateras och presenteras i realtid (ibid). Den andra viktiga 
aspekten är att datorsystem i större och större utsträckning registrerar och 
rapporterar information som tidigare ej fanns tillgänglig (ibid). Ett exempel på 
detta kan vara att registrera varenda såld vara i ögonblicket den säljs på en 
stormarknad, som innan datorns införande var en i princip omöjlig uppgift. 
Möjligheten att genom datorn få en systemstödd övervakning av försäljningen i 
ovanstående exempel, kombinerat med system- till system kommunikation till 
underleverantörer för automatiska beställningar innebär det att en hel rad gamla 
arbetsuppgifter elimineras. 
 
Den systemstödda övervakningen är ofta starkt knuten till andra datorberoende 
koordineringsmekanismer så som hyperautomation, implicit koordination och 
programmerade rutiner och kan användas till långt mycket mer än bara 
ovanstående exempel. Redan i dagsläget sköter vi stora delar av vardagliga sysslor 
som inköp, ansökningar och registreringar genom helt automatiserade tjänster 
tillgängliga via Internet.  
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Programmerade rutiner och systemstödda färdigheter 
Explicita rutiner var ett sätt att koordinera genom att en anställd lärde sig en rutin 
runt en process utantill, för att sedan kunna hantera alla situationer som hade 
möjlighet att uppstå Groth (1999). Detta byggde alltså på att den anställda skulle 
kunna memorera flertalet rutiner utantill och följa dessa till punkt och pricka, 
vilket inte i alla fall efterlevdes. Förutom minnesaspekten på alla rutiner som 
kunde existera runt en process ställdes även enorma krav på erfarenhet, 
noggrannhet och lojalitet att följa uppsatta riktlinjer (ibid). Som människan 
fungerar är det lätt att information som inte används kontinuerligt förbises eller 
helt slutar användas, och detta kunde ställa till enorma problem när en avvikande 
situation uppstod. 
 
Via användning av datasystem ges nya möjligheter att efterfölja invecklade rutiner 
mer eller mindre via automatik (ibid). Digitaliseringen innebär att datorn har 
potentialen att bli en form av verktyg för verktygen, som via en användardialog 
kan eliminera nyttan av att alla rutiner måste memoreras (ibid). Detta genom att 
användaren enbart behöver kunna hantera systemet och känna till dess 
funktionalitet. Flertalet rutiner kan helt automatiseras, men vissa problem kräver 
fortfarande en mänsklig bedömning. Den anställdes roll vid användningen av 
dessa system blir snarare att verifiera och/eller välja bland fördefinierade och 
inprogrammerade rutiner som respons på olika situationer som uppstår, 
användaren väljer bland såkallade programmerade rutiner. 
 
Hyperautomation 
Automatisering bygger egentligen på rutiner en standardisering av arbete medför. 
Det finns två typer av automatisering, den ovan behandlade mekaniska 
automationen (inte särskilt flexibel) samt den digitala varianten (väldigt flexibel), 
för att skilja dessa åt namngav Groth (1999) den digitala varianten hyper-
automatisering. I den mekaniska maskinen så ligger dess tilltänka funktionalitet 
lagrat i dess fysiska delar. För att en maskin skall kunna utföra fler än en uppgift 
krävdes det ofta flertalet konfigurationer av fysiska delar Groth (1999). Att styra 
dessa maskiner utan datorkraft innebär i de flesta fall ett omfattande mänskligt 
arbete, produkten måste manuellt övervakas, kontrolleras och justeras. Detta 
medförde även att den mekaniska automationen har sina begränsningar, för att 
skifta en maskins produktion krävdes även att fysiska delar böts ut (ibid).  
 
Datorns inverkan på detta kan beskrivas som att funktionaliteten flyttas från den 
fysiska formen på en del till lagrad mjukvara, en förändring av en produkt kräver i 
många fall enbart en ändring i datakod istället för att fysiska delar byts ut (ibid). 
Ett exempel på detta kan vara CAD ritningar (3-d modeller) som idag kan föras in 
i en CNC svarv och utifrån ett metallstycke bli en direkt kopia av ritning fast i 
metall. En annan aspekt på datorns inverkan på automationen är dess förmåga att 
kombineras med systemstödd övervakning av arbete. Mjukvara och processorkraft 
kan i många fall ersätta människans tidigare övervakningsroll (direkt 
övervakning) och analysera input från en mångfald av sensorer, kontrollera 
resultat och därefter justeras efter förutbestämda kriterier (systemstödda rutiner).  
 
Gränsen för automation ligger egentligen i vår förmåga att beskriva och formulera 
en uppgift, varje process vi kan identifiera och beskriva i detalj kan även i 
principen helt automatiseras (ibid). Informationssystemens roll i hyper-
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automationen är central och användningsområdet är genom kommunikations-
teknologin vidgad från exempelvis en produktionslinje till automatiserade 
elektroniska tjänster.  

3.3 Informationssystem 
Informationssystem är ett begrepp som kräver en vidare redogörelse, Andersen 
(1994) beskriver IS (informationssystem) som konstruerat av människor, är knytet 
till vissa arbetsuppgifter, förmedlar information mellan personer samt tar emot 
och bearbetar information.  

3.3.1 Informationssystems delar 
Andersen (1994) beskriver att informationssystem begreppsmässigt delas in i en 
formaliserad och en icke-formaliserad del. Den formaliserade delen innebär att det 
finns skriftliga riktlinjer för vilken information som ska inhämtas från externa och 
interna källor, samt vilka beräkningar som ska utföras (ibid). Detta innebär alltså 
ett beskrivet mönster för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information. Den icke-formaliserade delen av informations-
systemet är alltså den typ av informationsbehandling som inte går att förutsäga.  
 
Författaren (ibid) menar på att viktiga kännetecken på sådant man bör 
formaliseras är när informationsbehandlingen: 

• Är repetitiv 
• Är nödvändig för att verksamheten ska kunna fungera operativt 
• Involverar stora mängder information 
• Är relativt omfattande och komplicerad 

 
I den formaliserade delen av informationssystemet gör författaren ytterligare en 
indelning, formaliseringen till trots kan de beslut som måste fattas kräva en 
ansenlig grad av mänsklig bedömning och värdering, detta kallas den icke-
automatiserbara delen av det formaliserade informationssystemet (ibid). 
Motsvarigheten till denna är den automatiserbara delen, vilket innebär 
arbetsuppgifter som går att automatisera. Dock är automatiseringen inte alla 
gånger ekonomisk försvarbar, vilket innebär att denna, trots möjligheten till 
automatik behandlas manuellt. Nedan illustreras en bild över informationssystems 
principiellt olika delar. 
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Bild 8 Andersen´s bild över informationssystems principiellt olika delar (1994)  
 
För att dra en parallell till tidigare kapitel och koordinationsteorin upplever vi en 
tydlig koppling mellan informationssystemens uppbyggnad och den 
programmerade koordinationen. Den formaliserade delen av informations-
systemet kan relateras mot koordinationskategorin standardiserat arbete, där även 
Groth (1999) identifierade formaliserade handlingar som grunden till automation 
och explicita rutiner. Andersen (1994) beskrev skillnaden mellan automatiserbar 
och icke automatiserbar del med att den sistnämnda kräver ”en ansenlig grad av 
mänsklig bedömning och värdering”, likt Groth (1999) gjorde en skillnad på 
explicita rutiner och automation. Den sista delen av informationssystems 
uppbyggnad går ej att relatera till koordinationsteori, då denne framförallt avser 
ekonomiska faktorer. 
 
Koordinationskategorin koordination genom feedback är lite svårare att knyta 
informationssystemens uppbyggnad mot, men kan ur vissa aspekter vara av 
intresse. Detta är framförallt de datorberoende koordinationsmekanismerna 
implicit koordination och systemstödd övervakning. Att koordinera genom en 
gemensam informations bas är av högsta grad relevant, men implicit koordination 
är svårt att relatera till en specifik del av informationssystemet. Även information 
som ej är formaliserad kan fungera som en gemensam informationsbas och 
därmed utföra implicit koordination, därmed anser vi att denna koordinerings-
mekanism innefattar både den formaliserade och icke-formaliserade delen av 
informationssystemen. Systemstödd övervakning är något som möjliggörs av det 
formaliserade informationssystemet och bör kunna vara av både automatiserad 
och icke-automatiserad form. Groth (1999) påpekade likt Mintzberg (1979) att 
koordinering sällan sker genom enbart en typ, utan snarare en blandning av flera 
mekanismer och den vanligaste formen, ömsesidig anpassning kanske bäst passar 
in under kategorin icke-formaliserbar del av informationssystemet. 

3.3.2 Problematik med Informationsteknologi och informationssystem 
“What we need is not more information, but the key information” – 
(Groth, 1999 s.223) 
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Genom historien har alla stora genombrott i den mänskliga kommunikationen så 
som skrivna ordet, telegraf, telefon, radio och tv varit utan datorns hjälp. 
Datorteknologin har än så länge faktiskt inte förändrat detta sätt att kommunicera i 
någon större utsträckning, största skillnaden kan ses som tillgänglighet och 
räckvidd över tid och rum Groth (1999). Anledningen till detta anser författaren 
vara att kommunikation inte bara är att transportera symboler eller språk från 
person A till B. Problemet ligger ofta i att kunna formulera och absorbera 
informationen, samt ha rätt information tillgänglig när den väl behövs (ibid). 
Detta är en problematik datorteknologin står inför, utökad tillgängligheten och 
räckvidd på information har även bidragit till att informationsresurserna vi har i 
dagsläget är enorma (ibid). Elektronisk kommunikation har tillgängliggjort berg 
av information för oss, dock kvarstår problematiken att hitta precis rätt, absorbera 
och använda denna. 
 

”Our basic capacity for input and output of verbal communication 
(be it oral or written) still puts the same iron constraint on our 
communication process” – (Groth, 1999 s.231) 

 
Människans kognitiva kapacitet och dess begränsningar kan beskrivas som att vår 
egen förmåga att behandla information är begränsad, oavsett datorernas minne 
och arbetskapacitet kan vi inte behandla mer än en sak i taget (Groth, 1999). Detta 
innebär att det bör beaktas att människan i många fall är flaskhalsen vid 
informationsbearbetning, datorns kapacitet påverkar inte vår läshastighet eller 
tankekapacitet och fokus bör därmed ligga på att vidareutveckla informations-
bearbetning utanför den mänskliga hjärnan. Detta är ett område där dator-
teknologin, trots tidigare beskriven problematik är revolutionerande i den 
aspekten att den möjliggör informationsbearbetning utanför den mänskliga 
hjärnan, vilket medför en otrolig potential vid rätt användning (Groth, 1999).  
 
Ett exempel på informationsbearbetning som datorn gjort otroliga förändringar på 
är att bearbeta och presentera kvantitativ data, vilket i dagens omfång varit 
omöjligt för 50 år sedan (ibid). Några hundratusen rader med siffror säger oss 
ingenting, trots att vi är väl medvetna om vilka data som beskrivs. Sammanställt i 
en animation eller graf kan tidigare oanvändbar data genom datorbehandling ge 
användaren en tidigare omöjlig översikt av en händelse, då grafiska presentationer 
bättre stödjer den mänskliga kognitionsförmågan (ibid). Datorn fungerar i denna 
aspekt alltså som en översättare till den mänskliga hjärnan och ger, i detta fall 
tillgänglighet till tidigare oanvändbar information. 
 
Likt tidigare beskrivet i avsnittet 3.2.3 datorberoende koordination så bör gränsen 
för informationsbearbetning utanför den mänskliga hjärnan ligga i vår förmåga att 
beskriva och formulera en uppgift, varje process vi kan identifiera och beskriva i 
detalj bör även i principen kunna utformas att skötas av ett informationssystem. 
Detta bör även medföra att gränsen för den formaliserade delen av 
informationssystem som Andersen (1994) identifierade inte bör ses som statisk, 
utan bör genom tiden gå att flytta fram och vidareutveckla genom förfinad 
användning av konceptuella modeller. 
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4 Empiri 
I detta kapitel kommer vi att redovisa insamlad data i undersökningen, 
inledningsvis så beskrivs STIM projektet, vilket denna rapport i slutändan skall 
bidra med kunskap till. Efter detta kommer en beskrivning av de IT-verktyg som 
finns tillgängliga för studenterna i dagsläget, vilket främst beskrivs övergripande 
för att sedan vidareutvecklas i analys kapitlet. Slutligen under intervjuer så 
presenteras våra respondenters svar, uppdelat i frågeteman.   

4.1 STIM projektet 
Studenters IT-miljö 2011 (STIM) är ett universitetsövergripande projekt för att se 
över universitets befintliga IT miljö och hur denna kan vidareutvecklas för att 
möta upp morgondagens krav. Projektet omfattar en komplett översyn av den IT-
miljö som LTU´s studenter upplever i samband med sin tid på universitetet. 
Miljön kan här ses som ett smörgåsbord av sådana IT-tjänster som varje student 
potentiellt kan uttrycka ett personligt behov av. En snabböversikt våren 2006 över 
vilket IT-stöd som erbjuds till studenter på ett antal lärosäten inom och utom 
landet visar att LTU idag inte skiljer sig markant från mängden. Där förekommer 
IT-tjänster som LTU saknar och det framgår också att LTU inte har någon enskild 
tjänst som är tydligt unik. Konkurrenterna torde dessutom också fortsätta utveckla 
sina tjänsteutbud. Genom att ta fram väl underbyggda förslag på nyinförande 
och/eller förändringar av dessa tjänster så får man underlag för ett antal framtida 
genomförandeprojekt. Helhetsbilden för den enskilde studenten måste beaktas för 
att undvika obalans i tjänsteutbudet. 

4.1.1 Mål och syfte 
Syftet är ytterst att säkerställa att samtliga studenter på LTU upplever att 
universitetet tillhandahåller en IT-miljö som utgör ett bra stöd i utbildning och 
studentliv. Miljön ska: 
 

• Hålla hög klass i jämförelse med andra lärosätens motsvarigheter,  
• Väl nyttja de möjligheter som ges av den tekniska utvecklingen 
• Vara kostnadseffektiv under både utveckling och drift.  
• Stärka universitetets image som tekniskt universitet 

 
Detta uppnås genom väl underbyggda nyinföranden, förändringar och eventuella 
avvecklingar av sådana IT-tjänster som enskilda studenter potentiellt kan uttrycka 
ett behov av under sin studietid, och möjligen också en tid därefter. Föreliggande 
projekt ska ta fram förslag och specifikationer för allt detta. Dessa kan i sin tur 
bilda underlag för ett eller flera genomförandeprojekt. Projektets mål är att ta fram 
förslag på och specifikationer av: 
 

• Önskvärda nya IT-tjänster för studenter 
• Förbättringar av befintliga IT-tjänster för studenter 
• Eventuella avvecklingar av befintliga IT-tjänster för studenter 

 
En konkurrenskraftig IT-miljö för samtliga studenter stärker bilden av LTU som 
ett kompetent och sammanhållet tekniskt universitet. Att dessutom bli först med 
en eller flera uppmärksammade nya IT-tjänster bör kunna ge god publicitet. En 
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positiv bild av universitetet kan i sin tur bidra till ett ökat intresse för dess 
grundutbildning bland potentiella nya studenter. 

4.1.2 Vår uppsats del i projektet 
Denna uppsats syftar till att belysa hur studenterna i dagsläget själva väljer att 
planera, organisera och samordna sina studier. IT-miljön i dagsläget innehåller 
flertalet tjänster som syftar till att underlätta studentlivet och vi vill med vår studie 
belysa vad som egentligen används, hur dessa uppfattas och om andra än skolans 
verktyg föredras, varför?  

4.2 Studentportalen 
Studentportalen är en webbportal vilken skall fungera som ett hjälpmedel för 
studenter som läser på LTU. Den innehåller ett antal webbtjänster som kräver 
inloggning med en idealanvändare för åtkomst. Ideal användaren är en 
kombination av tre bokstäver och två siffror och fungerar som en unik 
identifierare av studenter, bokstäverna är i normalfall de första tre i förnamn och 
efternamn och siffrorna årtalet studenten först registrerar sig (ex joahed-4). Väl 
inloggad finns en rad olika funktioner som skall underlätta för studenten genom 
att hjälpa denne att administrera skolgången. Exempel på detta kan vara att 
registrera sig på en kurs, anmäla sig till en tentamen, följa studieresultat, skicka 
och ta emot e-post. Studentportalen innehåller vidare aktuella länkar för 
studenten, som länkar till bibliotekshemsidan, studera.nu och valguiden, 
klassverktyget fronter bland andra. 
 

 
Bild 9. Bild på utseendet av portalen, egen illustration 
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Alla som studerar på LTU kommer i kontakt med studentportalen eftersom det är 
obligatoriskt att kursregistrera sig eller anmäla sig till tentamen via denna portal, 
däremot finns de en rad olika funktioner och tjänster som skall underlätta för 
studenten men som nödvändigtvis inte behöver användas. Detta illustrerades i 
bilden ovan, där portalens meny på den vänstra sidan innehåller hela sidans 
funktionalitet, som komplement till detta möts även användaren av valbara 
nyheter från både universitet och kårverksamhet.  
 
Den vänstra menyn är statisk och övre delen är portalens webbmail, som ger 
studenter möjligheter att skriva och ta emot e-post. Rutan under denna är kårens 
informations ruta som ger bland annat meddelanden om inbetalningar av 
kåravgift. Under dessa finns portalens tjänster uppradade, vissa av dessa är knutna 
till idealanvändaren och vissa är generella för alla studenter. 

4.3 Fronter 
Beslutet om en gemensam webb-baserad lärplattform för Luleå Tekniska 
Universitet togs av rektor 24 juni, 2003. Bakgrunden till detta var dels en önskan 
att studenterna skall slippa hantera en mängd olika lärplattformar och olika 
lösenord under sin studietid vid LTU och dels för att skapa en enhetlig standard 
och profil för webbstödet till LTU´s kurser och program Bidner & Nyström 
(2004). Fronter är ett såkallat LMS (Learning Management System) och finns 
tillgängligt som ett interface/support system i undervisning och lärande processer 
på LTU. Verktyget är helt webb-baserat och fungerar som en gränsyta där större 
delen av kursinformation lämnas ut till studenterna. Fronter innehåller även stöd 
för administration av kurser och har förutom en elev-vy även en lärar-vy.  
 
En sammanfattning av vad fronter är designat att uppnå är för elever är: Arbeta 
tillsammans på webben, skapa grupparbeten genom att skriva i samma dokument, 
utväxla information med länkar till andra platser på webben, skicka meddelanden 
till varandra, dela erfarenheter och åsikter, använda portfolioverktyget som ett 
stöd i studierna Bidner & Nyström (2004). 
 
Ur lärarsynpunkt skall fronter kunna bidra med: Publicera meddelanden till 
studenter och kollegor, publicera kursplaner, tider för möten, föreläsningar och 
andra dokument som skall vara tillgängliga, skapa utvärderingar och tester som 
kan rättas automatiskt i fronter, alltid ha uppdaterad information om studenter, 
följa upp studenternas portfolio, undvika kurskommunikation via e-post med 
bifogade filer, samla allt kursmaterial på ett ställe Bidner & Nyström (2004). 
Eftersom denna rapport är gjort ur ett elev perspektiv så har vi här avgränsat oss 
från att undersöka lärar-vyn. 
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Bild 10. Bild på fronter, egen illustration 
 
För att ge studenten en överblick av sina studier finns en Personlig startsida 
(benämnd mitt rum) som innehåller specifik information för en student. Den 
personliga sidan fungerar som en startsida och ger studenten tillgång till olika 
kursrum där han/hon är anmäld i, samt även möjligheter till lagring av egna 
dokument och stöd för interaktion mot andra elever Bidner & Nyström (2004). 
Kursrummen är alltså kursspecifika sidor för varje kurs studenten är registrerad i, 
vilka innehåller material och verktyg för genomförandet av kursen. Det är läraren 
som bestämmer upplägget på sina kursrum och tillgängliga verktyg (exempelvis 
forum, delade dokument). 

4.4 Intervjuer 
Vår studie innefattade fyra respondenter och intervjuerna har vi valt att dela upp i 
fyra stycken teman som innebär en uppdelning av sammanhang, vilket vidare 
beskrivs i kapitel 5, analys. Respondenterna är anonyma i denna rapport och vi 
väljer att beskriva dem nedan som Respondent A, B, C, D.  
 
Respondent A: 
Ålder: 25 
Kön: Man 
Utbildning: Sociologi programmet 
År: 3 
Studieform: Campus 
 
Respondent B: 
Ålder: 22 
Kön: Kvinna 
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Utbildning: Internationell ekonomi, internationell ekonomi 
År: 3 
Studieform: Campus 
 
Respondent C: 
Ålder: 27 
Kön: Kvinna 
Utbildning: Dataingenjör 
År: 5 
Studieform: Campus  
 
Respondent D: 
Ålder: 28 
Kön: Man 
Utbildning: Dataingenjör 
År: 5 
Studieform: Campus  

4.4.1 Tema 1 – Egna studier 
Avser att besvara hur studenten hanterar sina egna studier, till exempel om det 
föredras att använda tekniska hjälpmedel istället för manuella rutiner som en 
vanlig almanacka istället för en digital. Vidare så försöker vi få en uppfattning om 
vad studenten anser om de hjälpmedel och tjänster som finns tillgängliga för att 
utföra obligatoriska moment såsom kursanmälan, kursregistrering, tentamens-
registrering. En annan frågeställning är hur studenterna uppfattar studievägledning 
och yrkesvägledning. Vi försöker även få respondenterna att beskriva hur de 
föredrar och väljer att hantera kontakt med deras lärare. Allt detta avser att 
besvara hur studenterna väljer att utföra de egna studierna genom studiegången, 
samt tekniska hjälpmedlens roll i detta. 
 
Respondent A: 
Jag planerar ihop med en till i klassen och vi brukar planera veckovis på 
måndagar. Har ingen direkt uppdelning av det jag gör, så jag brukar köra på från 
dag ett i full fart. Vid kursstarten får vi papper innehållande datum och de 
lektionspass som gäller, vilket även brukar finnas på portalen eller mailas ut. Jag 
använder ingen almanacka eller schema utan förlitar mig på det material som jag 
fått av läraren vid kursstart och via fronter, detta sparar jag i en mapp så man har 
möjlighet att hela tiden följa planeringen där. När jag skall kurs och 
terminsregistrera mig har jag missat det många gånger, ofta glömmer jag bort det 
så jag får gå till personalen och göra det i efterhand. Att göra själva registreringen 
brukar inte vara några problem, men att veta när och vad man behöver göra har 
jag inte så stor koll på. När vi ska söka kurser har jag för de mesta rätt utstakat 
vilka kurser som är obligatoriska, förutom när vi haft valbara terminer och då går 
jag alltid till studievägledaren för att diskutera om de kurserna som är aktuella för 
min del. Jag anser att studievägledningen fungerar bra som yrkesvägledare, det 
vill säga vill man ha en specifik examen så vet de oftast vilka valbara kurser som 
är aktuella. När jag behöver kontakta en lärare så brukar det vara lite blandat, jag 
ringer eller mailar men oftast är de enklast att gå dit och kolla. Är de inte där 
brukar jag ta deras telefon nummer som står på dörren och ringa, är de inte 
brådskande så brukar jag annars skicka iväg ett mail.  
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Respondent B: 
Jag använder mig av schema funktionen som finns på portalen och skriver ut ett 
A4:a med 5-6 veckor av mina lektioner, det ger mig en bra översikt över vad som 
kommer och jag vill kunna se lite hur det ser ut 2-3 veckor fram i tiden. Man kan 
välja att ha 1 vecka i taget per A4:a, men jag vill ha översikten. Det har i överlag 
fungerat rätt bra, ibland har funktionen strulat lite och schemat kommer ut i fel 
format, men de verkar ha åtgärdat detta. Jag har även en papperskalender som jag 
brukar köpa en per år, men oftast blir de bara att jag använder den i några veckor 
och sen börjar jag slira med att fylla på med saker och återgår till att använda 
mina A4 med 5-6 veckors schema. Det vore bra när man skall göra registreringar 
om allt samlades på ett ställe, men annars så tycker jag de fungerar rätt bra, det 
kan vara lite omständligt ibland. Jag är ganska bra på att planera själv så passa 
tider och så för registreringar brukar inte vara något problem för mig, men 
däremot så vet jag det har varit problem för mina klasskamrater som ibland missat 
datum för tentamen och kursregistreringar. Vi har i alla terminer förutom en haft 
färdigt vilka kurser vi skall läsa och då har jag gått in i valguiden och letat efter 
dessa, hittat anmälningskoden och gjort anmälan via portalen. Tidigare år har jag 
dock haft ett problem och de var att jag hade blivit anmäld till en kurs som 
fristående istället för programkurs, men det löste sig efter jag varit och pratat med 
personal. Det är lite svårt överhuvudtaget att hålla reda på vad som är 
programkurser och vad som är fristående och själva registreringsförfarandet kan 
vara väldigt invecklat och svårt att veta att man gjort rätt alla gånger. Yrkes och 
studievägledning upplever jag inte att jag får så mycket hjälp av som det fungerar 
idag, jag har varit till studievägledarna några gånger men tycker som oftast att de 
inte har några direkta svar på mina frågor, de vet när en kurs går och hur man 
anmäler sig till den, men inte så mycket om själva kursen när man vill ha svar på 
innehåll och vilken inriktning den passar.  
 
När jag skall söka en kurs så tycker jag också att det är svårt att veta vad som är 
vad, jag skulle vilja ha tydligare kategorier så att om jag vill läsa en 
marknadsföringskurs så hittar jag den under marknadsföring ungefär. Idag ser de 
ut på så vis att jag måste in på LTU sidan och söka rätt på alla kurser från min 
institution, istället skulle jag bara vilja se de som kan vara intressanta för mig och 
min avslutning/inriktning. Vidare vet jag inte riktigt vad som är skillnaden på det 
som står på hemsidan, valguiden och studiehandboken? Det känns hur som helst 
konstigt att det finns kursinformation utspritt på flera ställen. 
 
När jag ska kontakta en lärare vill jag helst av allt gå förbi deras kontor och prata, 
så man har möjligheten att utveckla det man frågar efter. Men det har visat sig att 
alla lärare inte vill att man kontaktar dem på detta sätt utan säger att de föredrar 
kontakt via exempelvis mail och då får man göra det så istället. En lärare hade en 
egen hemsida han gav ut en länk till, där allt kursmaterial fanns och han skrev in 
nyheter och lite vägledning varje vecka och vilka tider han fanns tillgänglig på 
kontoret för besök och det tyckte jag fungerade riktigt bra. Men i form av 
hjälpmedel föredrar jag mail före telefonen, då vet man att det når fram och man 
får svar även om man får vänta en dag eller så.  
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Respondent C: 
Jag planerar mina studier med en vanlig kalender, och när jag skall kolla upp tider 
och schema görs detta via portalen. Jag använder alltid skolans mail för att 
kontakta lärare då jag tycker de är smidigt att använda den. Kalendern använder 
jag främst för att den alltid är tillgänglig samt att de väldigt sällan är så att 
information försvinner ur den, vilket skulle kunna ske via en datoriserad kalender. 
Jag anser däremot att om det fanns en enkel kalender via nätet så skulle jag 
eventuellt överväga att använda den, men känner att tillgängligheten med en 
vanlig kalender är optimal. Om man kunde logga in på portalen eller fronter och 
de hade haft en bra kalenderfunktion där man fick sitt personliga schema varje 
gång man loggade in hade det varit strålande.  
 
När man ska hantera någon form av registrering så vore de bra om alla dessa 
moment fanns på samma ställe så skulle det underlätta det hela, som det är idag är 
det svårt att hålla koll på allt. Tentamensregistrering anser jag dock vara enkel och 
bekvämt att utföra. Jag tycker att det är någorlunda enkelt att hålla koll på när man 
skall anmäla sig till en tenta, däremot så förutsätter det att man loggar in i portalen 
och kontrollerar datumet, det hade varit bra om man slapp detta. Jag tycker att 
kåravgiften också är enkel plus att jag enkelt kan få ett OCR-nummer så att man 
kan betala den direkt via nätet, men däremot så måste man logga in för att komma 
ihåg denna summa.  Om jag ska söka kurser kollar jag först i studiehandboken, 
sen kontaktar jag studievägledare och kanske någon gång en lärare och söker sen 
kursen. Jag brukar oftast läsa kursbeskrivning och ser där om kursen verkar vara 
bra eller mindre intressant för just mina studier. Studievägledaren har informerat 
mig var alla kurser finns och därför vet jag att studiehandboken gäller vid sökning 
av kurser. Jag anser att det är svårt för studievägledaren att veta vilka kurser man 
skall läsa för att få en viss typ av inriktning, som om man vill bli projektledare, 
vilka kurser kan i sådana fall vara lämpliga att läsa. Jag önskar att de fanns bättre 
yrkesvägledning så jag enkelt kunde välja kurser efter vilken yrkesroll jag strävar 
efter att bli.  
 
Jag föredrar att kontakta lärare största antalet gånger via mail, jag använder 
mailen därför att de alltid finns en möjlighet att få kontakt med läraren inom en 
viss tid samt att man vet att de fått meddelandet. Det händer ibland att jag ringer 
man om man anser att de är svårt att formulera sig via mail. Om läraren har en 
möjlighet vore det bra om man kunde via nätet få reda på när läraren befinner sig 
på rummet och i sådana fall hade man kunnat åka dit istället. Det hade vidare varit 
bra om de fanns ett schema där man kunde se när lärare var tillgängliga. 
 
Respondent D: 
Jag tycker det är enklast att kolla efter schema i portalen men vi har inte så väldigt 
många lektioner i vår utbildning nu när jag läser sista året så oftast kollar man det 
en gång och skriver ut sen brukar jag hålla reda på det själv genom att prata med 
lärare eller andra elever. Jag tycker det är rätt smidigt att använda kalender-
funktionen som jag har i min mobiltelefon, samt att jag även har en manuell 
kalender, bägge två har man ju ofta med sig. Har inte funderat på kalendrarna som 
finns i portalen eller fronter, jag tycker de vore bra om de bara fanns ett system 
istället för två. Registreringar har jag svårt att hålla koll på, men jag brukar få reda 
på det via andra kurskamrater, men de blir ändå att man glömmer, en sak som 
vore bra är om man kunde få en påminnelse, varför inte direkt i mobilen. Själva 
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förfarandet när man skall göra någon form av registrering tycker jag är enkel, men 
de är just att komma ihåg det. När jag ska söka kurser så brukar jag titta i 
studiehandboken, tycker de är lite rörigt men man sållar bort de kurserna man inte 
är intresserad av rätt fort och sen hittar man oftast något som är spännande. Ibland 
har de hänt att jag gått till studievägledaren men jag tycker inte de kan hjälpa en 
så mycket. I alla fall inte om man vill få yrkesvägledning eller veta innehåll i 
kurser, då måste man nästan prata med en lärare.  
 
När jag skall kontakta lärare blir det oftast via mail, tycker det är smidigt när man 
kan kontakta flera samtidigt i samma ärende, om de är knepigt att formulera 
tycker jag det kan vara skönt att gå dit och prata. Väldigt sällan jag ringer dem för 
är man hemma så mailar man och är man på skolan så går man dit.  

4.4.2 Tema 2 - Kontakt med andra elever 
Avser att besvara hur studentens kontakt med andra elever sker samt vilken typ av 
kontakt som föredras, slutligen vilka hjälpmedel som är populära för detta 
ändamål. Studenter har möjlighet att använda olika mailklienter och olika mail-
adresser, vilka föredras och varför. Hur väljer man att träffas och hur hanterar 
man bokningar av lokaler eller hur man bestämmer en plats att vistas på under 
arbetsdagen, och hur de upplever skolans stöd för just detta.  
 
Respondent A: 
Vi har mycket självstudier och träffas ungefär 2-3 gånger i veckan men man 
skapar vissa relationer i klassen till vissa studenter och med dem så samarbetar 
man ofta. Vi åker oftast till skolan eftersom om man är hemma så gör man allt 
annat än och plugga, till och med diska blir kul. Vi träffas alltid nästan fysiskt 
men ibland händer det ju att man skickar varandra något sms för att bestämma tid 
och plats men oftast så görs de på skoltid. Vi har oftast bestämt att träffas varje 
dag vid en viss tid och då hämtar jag upp kompisarna på väg till skolan. Det 
händer ibland att man stämmer av tid och plats med ett sms när man är på väg och 
så vidare. Men oftast så har man redan bestämt en tid och då brukar vi träffas vid 
avtalad tid. Vi använder alltid skolans mail, är inte så teknisk och därför blir de 
enkelt med en webbmail som man har åtkomst var man än befinner sig. Om jag 
kontaktar elever jag inte känner sen tidigare så brukar jag kontakta dem via mail, 
men de händer väldigt sällan att man måste kontakta någon man inte känner sedan 
tidigare. Vi brukar boka grupprum om man har lite framförhållning, och då gör vi 
det via nätet på bibliotekets hemsida eller via a-torget, de är dumt att de inte har 
alla lokalbokningar till alla rum på samma ställe. För att på ett enkelt sätt hitta 
andra studenter brukar jag söka direkt på LTU´s hemsida eller vanligtvis att jag 
tar kontakt med dem på en lektion, men jag anser att stödet som LTU erbjuder 
fungerar helt ok.  
 
Respondent B: 
Det blir att vi använder mail i ganska stor utsträckning faktiskt, men vi träffas 
nästan dagligen på skolan för vi har haft lite dåliga erfarenheter när man inte har 
koll på om de andra gör det som de skall, så därför föredrar vi att sitta 
tillsammans, även om vi kanske skriver på olika saker. Vi försöker träffas på 
skolan och arbeta så gott det går, så det blir väl oftast att vi sitter på skolan och 
arbetar tillsammans, men när de gäller teknik så är de väl då framförallt mail, msn 
och mobiltelefoner vi använder, där är de oftast ett sms man skickar iväg. Vi är 2-
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3 stycken som har arbetat med varandra under i princip hela skoltiden och vi har 
varandra på msn och mobiltelefonen, de andra vi läser med blir det inte så ofta att 
vi lägger till på telefonen eller msn, men det händer. Det som används mest är nog 
mail, för där kan man skicka med filer och dokument och sen finns det sparat så 
man kan komma åt det överallt. Jag använder skolans mail som finns i portalen, 
den kommer man åt var man än befinner sig där det finns Internet och jag går in 
på den dagligen, sen har alla lärare och kurskamrater den adressen också. Om jag 
skall kontakta personer jag inte känner sen tidigare och läser en kurs med, så 
föredrar jag nog mailen, annars om det är närmare bekanta så har vi varandra på 
msn och ringer eller skickar sms. Det är väl inte direkt så att jag inte skulle ge ut 
min msn-adress om någon frågade, men mailen tycker jag fungerar bra till det 
mesta och är det något vi håller på med i ett arbete där vi stöter på problem så 
brukar vi ändå träffas på skolan nästan dagligen. 
 
Vi har nog lite problem med lokalbokning ibland, eller eftersom vi inte har egna 
datorer så är vi lite beroende av att vara på ställen där det finns datorer på plats. Vi 
brukar boka grupprum ibland, men man vet inte riktigt om datorn i grupprummen 
fungerar eller inte och det har varit flera gånger vi har fått gå någon annanstans 
för att de inte fungerat. Annars så brukar vi gå till datasalar och sitta där och 
skriva, men då brukar det krocka med lektioner ibland så de kör ut oss. Jag tycker 
överlag att det är lite svårt att veta när det är ledigt eller inte i datasalarna och de 
kanske hade varit bra om man kunde se det någonstans, en lapp på dörren 
åtminstone. Vi satt en gång på bottenvåningen på biblioteket och skrev på ett 
arbete och sparade i hemkatalogen, men det var sen borta när vi försöka komma åt 
det efter lunch i datasalarna, så de var ju inte så kul att bli av med allt vi skrivit. 
Jag kan inte säga att jag är helt säker på att det inte var vi som gjorde fel heller 
men de har ju fungerat tidigare så jag skyller på systemet. Om jag vill kontakta 
någon elev jag sedan tidigare inte känner brukar jag leta rätt på deras 
kontaktuppgifter via fronter.  
 
Respondent C: 
Daglig kontakt sker oftast via msn och ibland telefon men jag föredrar msn för att 
de är enkelt att skicka dokument och tillgängligheten finns där. Jag känner till msn 
funktionen i fronter men anser att ingen är där samt att de är dumt att man ska 
behöva logga in där enbart för det. Om man känner studenterna väl så lägger man 
upp dem på ens msn annars sker kontakt alltid via mail. Jag skickar nästan aldrig 
sms till mina klasskamrater utan föredrar msn då man nästan alltid har de där. 
Ibland händer det att jag skickar ett mail men de är väldigt sällan. Funktionaliteten 
på skolmailen är bättre än till exempel Hotmail och därför föredrar jag att använda 
den. Vidare så vill jag skilja på privatliv och skola och därför kan de vara skönt att 
ha alla skol-mail samlade på ett och samma ställe. Det är även mycket smidigt att 
skicka dokument via mailen eller bilder och sådant som man ibland skickar till 
varandra. Om jag vill komma i kontakt med någon jag inte känner så skickar jag 
alltid mail, men om de fanns en applikation så man kunde vara uppkopplad mot 
sina kontakter via skolan så hade det varit smidigt att kontakta personer så också. 
Ibland händer det att man vill träffas i ett bokat rum och då brukar vi alltid göra 
det via a-torget på nätet. Främst så tycker jag lokalerna är bättre på a-torget än på 
biblioteket, men de hade varit enklast om man kunde boka alla lokaler på ett och 
samma ställe istället för att behöva logga in på olika ställen.  
Respondent D: 
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Jag kontaktar oftast mina klasskamrater via msn och ibland sms. De är smidigt att 
skicka iväg ett msn meddelande eftersom man vet att de fått meddelandet, det 
gäller även sms. Men ofta träffas vi och det är väl det sättet jag föredrar att hålla 
kontakt med studenterna. Studenter som jag inte sedan tidigare inte känner brukar 
jag undvika att lägga upp på min msn, för det har hänt att de personerna skickar 
meddelanden med frågor hela tiden vilket kan vara störande, plus att man vill 
skilja på privatliv och skola. Jag brukar istället maila de personerna som jag inte 
sedan tidigare haft kontakt med och då har jag använt mig av Fronter och ibland 
på LTU´s hemsida. Jag använder alltid skolmailen och anser att den fyller de krav 
jag har på en mailklient. Privat så använder jag Hotmail och Hushmail men vill 
inte använda dem till skolan då jag vill samla allt som har med skolan på en och 
samma plats. Det jag ser som ett stor minus med skolmailen är att man har så lite 
lagringsutrymme, så man måste tömma den ibland, även fast man egentligen vill 
ha kvar de mail man sedan tidigare fått. Ett annat problem med skolmailen är att 
man inte kan skicka så stora filer, jag tror de har en gräns på 2 megabyte och det 
ställer ofta till en hel del problem när vissa dokument kan vara större än 2 
megabyte. Vi träffas nästan alltid på skolan då vi tycker det blir mest gjort på det 
sättet samt att de alltid är kul att träffa sina klasskamrater, så vi jobbar sällan 
hemifrån. När vi ska träffas händer det att vi bokar grupprum och det tycker jag 
fungerar bra via a-torget. Ibland när det är fullt där brukar vi boka via biblioteket 
fast jag stör mig på att de är olika system, det känns inte så genomtänkt att inte ha 
löst det redan på ett tekniskt universitet. Om jag vill kontakta andra elever så är 
det inga problem att hitta dem, det går att söka efter namn via LTU hemsida och 
portalen och få fram mailadress med mera. Det är väldigt användbart, även de 
gångerna man vill få tag på personer från universitetet som inte gäller skola.  

4.4.3 Tema 3 - Grupparbete/Projektarbete 
Här avser vi att fördjupa oss i kommunikationen och interaktionen som sker 
mellan studenter och speciellt vad gäller grupp eller projektarbeten. Vi avser att ta 
reda på vad respondenterna anser om studieformen samt vilka svårigheter 
respektive fördelar som finns med denna. Viktiga frågor för att få svar på detta är 
hur man planerar, samarbetar och hanterar gemensamma filer och dokument. 
Vidare så vill vi få svar på huruvida respondenterna anser att skolan erbjuder ett 
bra stöd för grupp och projektarbeten.  
 
Respondent A: 
Jag tycker att de både är plus och minus med denna form av studier, att sitta med 
ett gäng är bra på så sätt att man peppar varandra och kan motivera någon som för 
tillfället har svårt att orka med studierna, det där går lite i vågor. Sen har man ju 
kompisarna som bollplank för idéer och speciellt när man ska analysera något, då 
är de bra att vara flera. Minus är väl det att man måste ha en tydlig struktur över 
hur man ska utföra arbetet annars blir de svårt att samarbeta. Det är viktigt med 
bra sammanhållning i gruppen, lika ambitionsnivån och att de är deltagare man 
kan kommunicera och samarbeta med.  
 
Det blir givetvis svårt desto fler deltagare man är i gruppen och man får sämre 
kontakt, det blir ibland för många viljor och man måste oftast ha någon form av 
ledare som styr gruppen i rätt riktning. Delegering av arbete blir alltid svårare om 
man är fler också. Vi brukar oftast dela upp arbetet lite, om vi är fyra stycken kör 
vi två och två och stämmer av med de andra deltagarna förutsatt att man har 
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bestämt vad som skall göras först, och de sker fysisk också. Sen om de är något 
speciellt så kontaktar vi varandra på telefon ibland men oftast träffas vi fysiskt. 
Msn brukar vi använda ibland men sällan, i alla fall när vi är nära bekanta då 
lägger man till varandra, inte annars.  
 
Om man skall dela filer mellan varandra kan det fort bli väldigt problematiskt, 
oftast skriver man olika delar i en rapport sen skickar man det till en person som 
sammanställer det, de blir ju extra arbete för den personen men som de är idag så 
finns det inget bra sätt att lösa det på, vad jag vet. De har hänt att vi sparat i 
samma dokument och att man råkat ta bort något och i vissa fall ersätta hela 
dokument med en felaktig version. De finns inget lämpligt sätt att hantera 
dokument och filer som skulle kunna underlätta att arbeta i grupp och det kan 
ställa till det i grupparbeten ibland. Sen finns det inget ställe där man kan hantera 
filer och backuper, som de är idag så har vi det kopierat på två olika datorer och 
får hoppas att inget ska hända båda datorerna.  
 
Respondent B: 
Jag tycker det fungerar bra med grupparbeten, man blir inte så utelämnad att 
måste förstå allt själv utan det är som lättare att lära sig när man kan bolla lite 
idéer mellan varandra. Jag och en till tjej i klassen har arbetat tillsammans ända 
från första året så när vi arbetar tillsammans vet vi precis hur vi ska jobba. Varje 
kurs har ett stort projektarbete minst så de är väldigt vanligt. Fördelar respektive 
nackdelar med denna form av studieform handlar oftast i vilken grupp man 
hamnar i, en del kommer man bättre överens med och en del lite sämre, det är ju 
också så att man tycker att arbetet ska utföras lite olika också så de kan också vara 
lite krångligt ibland. När vi arbetar med samma gäng vi varit från början så brukar 
det fungera riktigt bra, men oftast blir det någon ny som kommer med i gruppen 
och då kan det vara lite problematik att lägga upp arbetet i början. Det som är 
lättast är nog när vi jobbar med personer vi känner och gjort uppgifter med 
tidigare, då brukar allt fungera utan problem. Det som är svårast är när man har 
någon/några nya medlemmar i gruppen och behöver komma överens om hur 
arbetet skall utföras. 
 
Däremot blir de alltid svårt med större grupper, det går inte så bra att sitta 6-7 
stycken och skriva tillsammans eftersom det blir svårare att veta att alla gör vad 
de ska. Sen är de också svårare att bestämma tider att träffas och vem som skall 
göra vad. Överhuvudtaget så blir det svårare att hålla kontakten med alla. Det är 
vanligare att man delar upp arbetet när man är fler deltagare, när vi är färre så 
brukar vi föredra att sitta tillsammans och skriva ihop texter. Planeringen brukar 
vi försöka sköta när vi är samlade på skolan, annars så blir det mest mail tror jag, 
men helst så sköter jag planeringen när vi är samlade.  Jag läste en termin i 
Singapore förra året och där hade de för varje kurs en kurshemsida man loggade 
in på, där man kunde skapa en egen typ av undersida för sin grupp. Den använde 
vi mycket i grupparbetena därför de flesta som studerade var på distans så vi 
träffades bara ungefär en gång i veckan i anslutning till föreläsningar. Men i den 
så kunde man både lagra dokument och skriva i forum, både för hela klassen i 
huvudsidan och privat för sin egen grupp. Så där använde vi forumet mycket för 
de kunde hela gruppen se. Så något liknande hade jag gärna haft i vår portal, eller 
bara något som gör att man kan lägga upp och dela dokument hade underlättat. 
Som det är nu brukar en få ta på sig en projektledarroll och sammanställa alla 
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delar och det är svårt att veta hur och på vilket sätt man skall kunna påverka 
arbetet om man inte är den som sammanställer. Jag upplever att skolans stöd både 
är bra och dåligt för denna form av studieform, det är bra att det finns rätt gott om 
bra platser man kan sitta och arbeta på, det som inte är så bra är de där med att om 
man inte har en egen dator så kan de bli problem både med upptagna datasalar och 
trasiga datorer i grupprummen.  
 
Respondent C: 
Jag upplever att grupparbeten är bra, man lär sig mycket mer genom att diskutera 
och prata igenom allt med andra studenter. Den sociala biten upplever jag också 
som otroligt viktig.  Svårast är att läsa kurser med studenter från andra linjer än 
sin egen, när man blandar studenter från olika program så är de svårt att hitta 
gemensamma tider att komma överens om var och hur man ska träffas. Det hade 
varit bra med en liknande applikation som msn där man kunde lägga till 
exempelvis de personer man har i sin grupp, de hade kunnat underlätta. 
Anledningen till att jag undviker att använda min vanliga msn är att jag på något 
sätt vill skilja på skolliv och privatliv, människor man bara läser en kurs med 
känns bara jobbigt att lägga till som en privat kontakt och ha i sitt privatliv. Jag 
upplever att de är enklare att samordna arbetet i gruppen när man är mindre 
grupper, helst 4 eller mindre. När man blir större grupper upplever jag att 
samarbetet blir betydligt svårare. I en stor grupp kan de vara bra att skicka mass-
mail, det är egentligen det enda medlet att använda för fysiska träffar med stora 
grupper blir oftast svårare att få ihop. Om man på något sätt fått reda på när andra 
medlemmar i gruppen finns tillgängliga hade det underlättat mycket, någon form 
av schema funktion där man kan lägga till varandras scheman och se vilka tider 
som passar.  
 
Jag upplever att det enklaste sättet att hantera filer och dokument är med skolans 
mail och via msn. I vissa grupparbeten har jag använt mig tillsammans med de 
andra deltagarna av fronter, men det kändes lite svåranvänt, till exempel den 
inbyggda texteditorn. Men oftast brukar vi ha en person i gruppen som tar på sig 
att sammanställa olika delar i arbetet, men denna roll är inte alltid något man vill 
ta på sig. Annars så brukar jag lösa versionshanteringen med en manuell 
numrering på dokumenten, fast ett problem där är att man inte vet vem som 
bidragit med vilken version. 
 
Jag tycker att det är enkelt att få tag på studentinformation om en viss persons 
mailadress till exempel ifall man vill kontakta någon, det går att kolla upp vilka 
som läser en viss kurs och boka grupprum och sådant. Jag tycker att stödet för att 
få tag på andra elever fungerar bra, det som inte finns särskilt mycket stöd för är 
själva genomförandet av arbetet, delning av gemensamma dokument till exempel. 
 
Respondent D: 
Grupparbeten tycker jag är otroligt bra, det är viktigt att kunna bolla idéer med 
andra studenter. Jag tror att studierna hade blivit alltför svåra om man var tvungen 
att utföra alla uppgifter själv, man lär ju av varandra genom grupparbeten samt att 
man lär sig arbeta i grupp och de förekommer ju även på arbetsplatser. Jag ser 
inga direkta svårigheter med att arbeta i grupp annat än om man inte känner de 
man skall arbeta med, för då kan de bli svårt att samarbeta om alla drar åt olika 
håll. De har väl hänt någon gång att de blivit så men då har man valt en annan 
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grupp till nästa arbete. I en kurs vi läste var vi tio personer i gruppen, då vart de 
otroligt jobbigt att hålla fokus och samordna allt, samt att det blir så otroligt 
mycket jobb som skall sammanställas när alla skriver på olika dokument och alla 
har olika idéer av vad som är bäst att ha med i rapporten. I det grupparbetet var 
det enklast att skicka mail till alla som var med i gruppen för att veta när man 
skulle träffas och vad som skulle göras, men de innebar även att en av oss var 
tvungen att vara gruppledare och den personen fick också mer ansvar. När man är 
mindre grupper fungerar det att träffas och samarbeta till exempel två och två och 
sen sammanställa det man gjort efter dagens slut. Ibland är det jobbigt när man 
inte känner till vad de andra i gruppen läser för kurser och hur deras schema ser 
ut. Det hade underlättat om man kunde se allas scheman och på något sätt 
sammanställa dem enkelt. Det kanske finns en sådan funktion men jag har inte 
hittat den i alla fall.  
 
Skicka filer och dokument gör vi alltid via mail men vi använder även et program 
som heter Hamachi. I det programmet installerar man en klient på sin dator och 
man kan även i klienten lägga upp olika typer av rum, som de andra kan ansluta 
till. I dessa rum kan man se de andra personerna som är anslutna till rummen och 
kan då även skicka och ta emot filer. Men jag anser att skolan har ett dåligt stöd 
för fildelning och dokumenthantering. Till exempel så är det omöjligt att på något 
vettigt sätt jobba med samma dokument.  

4.4.4 Tema 4 - Önskvärd framtida situation 
Här avser vi att fånga in respondentens önskemål på en framtida optimal situation. 
Vi tittar här på vilka administrativa moment som är svårast att utföra och varför. 
Vidare vill vi även titta på det tjänster som respondenten eventuellt saknar eller 
skulle vilja ändra på.  
 
Respondent A: 
Det skulle vara bra om de fanns något system som påminde en via mail när de var 
dags att utföra de olika registreringarna. Men det hör ju lite till att hålla koll på det 
själv och sköta sin egen planering effektivt, men de händer ju rätt ofta att man 
glömmer det ändå. Men de kanske är skolan som inte utför detta på ett bra sätt för 
jag upplever att de är många som har svårt att hålla koll på alla datum med mera. 
De är lite dumt att de inte går att dela filer och dokument på ett bättre sätt, och 
dessutom att man kan hantera olika versioner och ha backuper på det.  
 
Respondent B: 
Det skulle vara bra om man ändrade på förfarandet när man skall välja och 
registrera kurserna, eftersom jag själv gjort fel där tidigare så borde de betyda att 
de inte är så lätt. Någon lösning på det vet jag inte riktigt, men hela grejen känns 
lite invecklad. Jag skulle vilja ha ett program som jag talade om tidigare som 
fanns i Singapore. Där kunde man ha en separat mail och sen ett program som 
heter Adventure där det fanns forum och möjligheter till att dela material med 
studiekamrater. 
 
Respondent C: 
Söka kurser och hålla reda på alla olika typer av kurser känns väldigt invecklat, 
vad är egentligen programkurser, fristående, och distans. Jag tycker också att 
själva sökningen av kurser känns invecklad. Ansökningssidan är också svår att 
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arbeta med, kan man inte göra det på ett enklare sätt, man ska inte behöva bli 
irriterad när man ska söka kurser, det borde ju vara det mest enkla att hitta vad 
man vill läsa. Det tror jag är viktigt att ändra på för jag upplever det enormt 
besvärligt. Jag hade gärna sett en vidareutveckling av portalen till mer av en 
arbetsportal, där allting är samlat på en sida och som man kan gå in på varje dag 
och enkelt få en översikt på sitt studieliv, som då är skilt från privatlivet. Något 
liknande en msn men enbart för skolan hade varit bra för att underlätta kontakten 
mot andra elever utan att man för den skull behöver lägga till dem som privata 
kontakter. Sen borde de finnas en bättre schema/kalender funktion där man 
personligt kunde utforma den efter sitt tycke. Så man kunde lägga till egna 
aktiviteter parallellt med sina vanliga lektioner.   
 
Respondent D: 
Optimalt vore om det om det bara fanns ett enda system som till exempel fronter, 
det lilla jag använder portalen till är egentligen bara kursregistreringar och 
tentamensregistrering och mailen. Men det finns även en mail har jag sett i fronter 
så man skulle kunna använda bara fronter egentligen. Det hade varit smidigt om 
man även kunde dela filer på ett lättare sätt, och ha någon form av 
versionshantering. Idag är jag lite rädd för att bli av med material som jag skrivit, 
därför sparar jag det på en egen server hemma samt på min bärbara. Jag vill även 
ha någon form av backup system så att jag vet att alla mina filer som jag lägger 
upp i fronter alltid kommer att finnas där, idag har jag märkt att vissa kurser 
försvunnit och jag kan inte hitta filerna jag la upp. Sökning av kurser skulle jag 
vilja ändra på, jag vill att de ska vara enkelt och hitta olika typer av kurser, som 
när jag ville läsa matematik så hade jag svårt att hitta de kurserna utan att behöva 
söka igenom varenda kurs. Registreringar har jag även svårt att ha koll på när det 
ska utföras, en liten påminnelse på mailen varannan dag skulle vara bra tills man 
registrerat sig eller att man fick ett sms.  
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5 Analys 
I detta kapitel avser vi att analysera vårt empiriska material mot tidigare 
behandlad teori. Den teoretiska referensramen innefattar framför allt 
koordineringsmekansimer, vilket nedan relateras mot våra respondenters svar 
samt kartläggningen av de befintliga IKT stödet. 
 
Vår analys är på grund av problemområdet uppdelat i två olika spår som, det 
första spåret avser att besvara forskningsfrågan Vilket koordinationsstöd erbjuder 
organisationen i form av IKT? För att besvara detta har vi gjort en kartläggning av 
de funktionella stöd som erbjuds från universitetet i form av IKT 
(Studentportalen, Fronter) för att sedan härleda dessa till koordinations-
mekanismer. Det andra spåret avser att beskvara forskningsfrågorna Hur 
organiserar och samordnar aktörer sitt arbete sinsemellan? Hur ser aktörerna på 
IKT-stödet i dagsläget, samt hur ser deras önskvärda framtida situation ut? 
 
Första spåret innebär som tidigare nämnts att kartlägga det befintliga stödet, där vi 
för att underlätta för läsaren tagit hjälp av notationen som används i UML’s 
användarfalldiagram. Vår illustration genom användarfall skiljer sig från det 
traditionella sättet att beskriva dessa, då vi framförallt använder dessa för att 
förtydliga funktionalitet för läsaren, vilket är finns mer utförligt beskrivet i 2.6.2 
metodkapitlet 
 
Andra spåret har vi besvarat genom att i empirin utföra intervjuer för att 
identifiera hur studenterna väljer att utföra vissa vanligt förekommande aktiviteter 
under studiegången på universitetet. 
 
Nedan kommer Studentportalen och Fronter beskrivas genom ovannämnda sätt 
för att sedan relateras till de koordinationsmekanismer vi behandlat i teorin. Vi 
har valt att kategorisera stödet och funktionaliteten i samma teman intervjuerna 
följt, detta för att ge en tydligare bild av sambandet mellan typ av funktionalitet 
och kontext det används i. 

5.1 Tema 1 – Egna studier 
Avser som tidigare nämnt i metod kapitlet att besvara hur studenten hanterar sina 
egna studier, till exempel om det föredras att använda tekniska hjälpmedel istället 
för manuella rutiner som en vanlig almanacka istället för en digital. Vidare så 
försöker vi få en uppfattning om vad studenten anser om de hjälpmedel och 
tjänster som finns tillgängliga för att utföra obligatoriska moment såsom 
kursanmälan, kursregistrering, tentamensregistrering. En annan frågeställning var 
hur studenterna uppfattar studievägledning och yrkesvägledning. Vi försöker även 
få respondenterna att beskriva hur de föredrar och väljer att hantera kontakt med 
deras lärare. Allt detta avser att besvara hur studenterna väljer att utföra de egna 
studierna genom studiegången och de tekniska hjälpmedlens roll i detta.  
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Bild 11. Bild på användarfall som stödjer egna studier, egen illustration. 

5.1.1 HanteraSchema 
Studentportalen har en funktion för att skriva ut schema, vilket ger studenten en 
möjlighet att skriva ut olika typer av scheman i utifrån kriterierna, kurs, 
anmälningskod, lokal, lärare, moment, institution, typ. Funktionen är generell i 
den mening att den inte är knuten till en specifik användare, utan scheman skrivs 
ut utifrån förutbestämda sökkriterier som nämndes ovan. För att skriva ut ett 
schema krävs dock inloggning i systemet och därefter tillgängliggörs funktionen 
via studentens startsida. 
 
Enligt respondenternas svar visade det sig att schemahanteringen var lite varierad, 
gemensamt för respondenterna var dock att schemafunktionen via Studentportalen 
inte används kontinuerligt utan snarare för att ta ut en längre period av 
sammanställda tider för att sedan hantera på annat sätt. Avvikande från detta var 
respondent C, som föredrog kortare och mer kontinuerlig schemaövervakning på 
portalen.  
 
Funktionaliteten som portalens schemafunktion erbjuder kan knytas till 
koordineringsmekanismen implicit koordination med stöd av databas. 
Anpassningen inte är medlad genom direkt informations utbyte, utan genom en 
indirekt kommunikation som resultat av en samlad informations bas (Groth, 
1999). Koordination uppnås genom att läraren tillgängliggör information för sina 
studenter om kurssammankomster via schemafunktionen. 

5.1.2 HanteraKalender 
LTU erbjuder i dagsläget elektroniska kalendrar både i verktyget fronter samt 
studentportalen. Dessa är dock två helt skilda system och en förändring i ena 
kalendern återspeglas inte i den andra. Kalenderfunktionen i portalen kan ses som 
relativt begränsad där ända egentliga funktionalitet förutom att boka upp egna 

 48



tidsbokningar är möjligheterna till att importera/exportera tidsbokningar via CSV-
format och Outlook. Kalendern i Fronter innehåller förutom egna tidsbokningar 
även möjligheter att boka möten med andra studenter, som därefter via verktyget 
antingen kan accepteras eller avvisas. Tidpunkt och om mötet accepterats eller 
inte skickas sen via e-post till alla involverade. Möjligheter finns även till att 
skapa tidsbegränsade uppgifter, både för sig själv men även för andra studenter. 
Uppgifter som skapas kan innefatta en eller flera deltagare och ger förutom 
automatiska e-postutskick till dessa möjligheten att knyta dokument till uppgiften 
och sedan via procentsatser beskriva hur stor del av uppgiften som är utförd. 
Möten och uppgifter som skapas mellan flera studenter finns sedan tillgängliga i 
alla deltagares kalendrar. 
 
Flera av respondenter uppgav att de föredrar att sköta hantering av kalendern 
manuellt. Anledningen till att dessa tjänster inte används menar respondenterna 
bero på två möjliga svar. Första är att de inte känner till att de finns tillgängliga, 
den andra är att de anser det vara viktigt med tillgängligheten. Oavsett om de har 
kalendern i en manuell handskriven bok eller någon kalender funktion i till 
exempel en mobiltelefon, så är den mobil och finns tillgänglig hela tiden. 
 
Kalendern i Studentportalen är enbart för personligt bruk, ej knuten till 
information från universitetet eller andra studenter och är därmed av förståliga 
skäl ej något som går att relatera till koordineringsmekanismer. Fronters kalender 
har en utökad funktionalitet, framförallt möjligheten att involvera fler personer i 
aktiviteterna. I och med denna utökade funktionalitet så finns även flertalet tydliga 
kopplingar mot de databeroende koordineringsmekanismerna Groth (1999) 
nämnde. Bokningen av möten och uppgifter med flera deltagare kan ses innehålla 
en kombination av Implicit koordination (via databas), Systemstödd övervakning 
och Hyperautomation.  
 
Den implicita koordinationen som Groth (1999) menade innebära att samarbeta 
genom en gemensam informationsbas är väldigt tydlig när ett gemensamt 
dokument knyts mot en gemensam uppgift. Vidare så är de gemensamma 
uppgifterna även en form av Systemstödd övervakning i den aspekten att den ger 
en deltagare (som en projektledare) möjligheten att övervaka övrigas framsteg 
inom uppgifter. Detta kan relateras till det Groth (1999) påvisade om datorers 
möjlighet att förlänga den direkta övervakningen, vilket utgick ifrån att en aktör 
kontrollerar och ansvarar för övrigas handlingar mot satt mål och direktiv. I detta 
fall tar Fronter rollen som verktyg för den övervakande aktören och 
tillhandahåller information om övriga deltagares framsteg, samt ger även 
möjligheten att delegera uppgifter till projektdeltagarna genom att skapa nya 
uppgifter. Verktyget Fronter kan även ses innehålla kombinationen av 
Systemstödd övervakning och Hyperautomation, då den genom att analysera en 
input som dagens datum mot förbestämda tidpunkter för möten och uppgifter 
genererar automatiska e-post utskick och inom verktyget påminnelser för 
deltagarna. 

5.1.3 SökaKurser 
Universitetet erbjuder studenten tre möjliga källor för att söka information om 
kurser, dessa är studiehandboken, valguiden samt studera.nu. Den sistnämnda är 
en nyskapad nationell samlingsplats för ansökningar av kurser och program och är 
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gemensam för alla universitet. Alla dessa informationssidor finns länkade i 
studentportalen men är ej anpassade för en student, utan är alltså en generell 
informationssökningsfunktion för alla. Under tiden denna studie genomförts har 
även studenternas ansökningsförfarande förändrats, den tidigare ansöknings-
funktionen som studiens respondenter använt sig av inom portalen är nu ersatt 
med den nationella sidan Studera.nu. Vi kommer som tidigare beskrivits i 
avgränsningar inte belysa funktionaliteten inom denna webbsida vidare, då våra 
respondenter ej använt sig av denna. 
 
För att hitta kurser av intresse och kursinformation använde respondenterna 
genomgående studiehandboken eller valguiden, som i stort sett upplevs som 
identiska. De flesta anser att det är problematiskt att söka kurser och att hitta 
material om kurserna på ett enkelt och smidigt sätt, då kategorisering och 
sökmöjligheterna är begränsade. Återkommande bland respondenternas åsikter är 
att de borde vara ett enda system där kurserna finns att söka, istället för som i 
dagsläget där informationen finns lagrad i både studiehandboken, valguiden och 
studera.nu.  
 
Studievägledning och yrkesvägledning uppfattade majoriteten av respondenterna 
som begränsad i den aspekten att studievägledarna oftast enbart kan bidra med 
hjälp att förtydliga redan befintlig information (kursinformation, kurskoder, 
anmälningskoder etc). När det kommer till yrkesvägledning var en av 
respondenterna mycket nöjd med den hjälp han fått, medan övriga respondenter 
kände en avsaknad av stöd för mer djupgående frågor. Detta kunde vara frågor 
som riktade sig mer mot vad som är bra att läsa vid en viss typ av inriktning, dock 
är detta område något som en respondent kontaktade sina lärare för istället.  
 
Groth (1999) identifierade en stor problematik med den informationsmängd 
teknologin möjliggjort, ett citat hämtat från kapitel 3.3.2 beskriver detta översatt 
till svenska ”vad vi behöver är inte mer information, utan rätt information”. 
Ovanstående kursinformationssökning är ett exempel på implicit koordination där 
information tillgängliggörs för att minska kommunikationsbehovet, men det finns 
en problematik att informationen inte alltid presenteras på ett sådant sätt så att 
våra kognitiva begränsningar tas i beaktande. 

5.1.4 Registrering 
Användningsfallet Registrering är ett samlingsnamn på den funktionalitet som 
skall underlätta de administrativa uppgifterna en student i dagsläget obligatoriskt 
måste genomföra. Dessa är kurs och terminsregistrering, tentamensregistrering. 
Studentportalen innehåller i dagsläget stöd för att hantera dessa registreringar 
elektroniskt, genom ett stegvis förfarande.  
 
Registreringar upplevde flera av respondenter som besvärliga att hålla koll på, det 
vill säga vid vilka datum registreringen skall utföras. Vidare är respondenterna 
relativt eniga om att de vore bra om man kunde få någon form av påminnelse, 
eventuellt på mailen eller i mobilen när dessa måste ske.  
 
En påminnelse av ovannämnda slag kan relateras till den systemstödda 
övervakningen med stöd av hyperautomation Groth (1999) beskrev, en medveten 
styrning av arbetet genom att en aktör kontinuerligt kontrollerar och ansvarar för 
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andras arbete och samverkan. Detta genom att automatiskt kontrollera input mot 
förbestämda kriterier så som utförd eller ej utförd registrering, för att sedan 
generera ett automatiskt svar. Det stegvisa förfarande studenterna genomgår för 
att utföra en registrering kan relateras mot de explicita- och systemstödda rutiner 
Groth (1999) och Mintzberg (1979) beskrev, användarna vägleds genom 
förfarandet via hjälp av i förväg uttänkta rutiner. Detta kan ses som ett sätt att 
minska koordinationsbehovet mellan universitet och dess studenter, där en 
tidigare relativt komplex och arbetsam manuell rutin ersatts med en datorstödd 
och därigenom i större utsträckning automatiserad rutin.  

5.1.5 LärarKontakt 
Vid användarfallet LärarKontakt så ger verktygen olika stöd. Studentportalen 
innehåller en idealanvändareknuten e-post klient, vilken är unik för en student och 
ger både universitet och student möjligheten att utbyta information via officiella 
e-postadresser tillhandahållna av universitetet. Fronter som är tilltänkt att bidra 
med funktionalitet likt det fysiska klassrummet ger större samordnings-
möjligheter. Lärare kan tillhandahålla kursmaterial, kursinformation samt 
dokumentation och uppgifter som studenten skall utföra. Studenten kan hantera 
inlämningar av uppgifterna via verktygen, där även feedback från läraren ges. 
Utöver detta har Fronter en möjlighet att publicera information i artikelform från 
avdelning och lärare. Verktyget tillhandahåller även möjligheter att lämna in 
material som utförs genom kursens gång.  
 
Kontakt med lärare sker för merparten av respondenterna helst via e-post, dock är 
fysiska samtal det som föredras i andrahand, vilket även en respondent angav som 
förstahands val. Dessa former av kontakt kan alla relateras till den ömsesidiga 
anpassningen både Mintzberg (1979) samt Groth (1999) beskriver, e-posten kan 
ses som ett sätt att förlänga räckvidden av kommunikationen över tid och rum, 
vilket kan förklara varför e-posten föredras. En annan aspekt på e-posten är 
möjligheten att lägga till flera mottagare och vidarebefordra information, vilket 
innebär att tillgängliggöra material. Detta kan ses som ett sätt att uppnå implicit 
koordination genom en gemensam informationsbas, vilket Groth (1999) belyste. 
 
Likt Fronters kalenderfunktion fungerar även verktyget som ett hjälpmedel för 
läraren att utöva direkt övervakning och styra studenternas arbete i deras studier. 
Detta genom att sätta ramar för när inlämningar skall ske (styrs sedan genom låsta 
mappar i verktyget), hur dessa skall genomföras (kurs- och uppgiftsinformation) 
samt ge återkoppling på förändringar som skall utföras för att uppnå uppsatta mål 
(lärarkommentarer).   

5.2 Tema 2 – Kontakt med studenter 
Avser att besvara hur studentens kontakt med andra elever sker samt vilken typ av 
kontakt som föredras, slutligen vilka hjälpmedel som är populära för detta 
ändamål. Studenter har möjlighet att använda olika mail-klienter och olika mail-
adresser, vilka föredras och varför. Hur väljer man att träffas och hur hanterar 
man bokningar av lokaler eller hur man bestämmer en plats att vistas på under 
arbetsdagen, och hur de upplever skolans stöd för just detta. Detta tema har vi 
identifierat funktionalitet som Studentportalen och Fronter bidrar med för att 
underlättar studentens kontakt mot andra elever. 
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Bild 12. Övergripande bild av funktionalitet inom temat Kontakt med studenter, 
egen illustration. 

5.2.1 HittaStudenter 
Både Studentportalen och Fronter erbjuder möjligheter för studenter att söka efter 
andra studenter. Studentportalen erbjuder en sökfunktion som innefattar alla 
studenter på universitetet medan Fronter är knuten till det program du läser, de 
kurser du läser samt tidigare genomförda kursers virtuella klassrum. Via portalen 
ges möjligheten att söka på förbestämda kriterier som finns beskrivna under 
användarfallet HittaStudenter i bilaga 1 (bland annat elevnamn, antagen till kurs 
med mera).  
 
För att finna och kontakta andra studenter anser samtliga att skolan har ett bra stöd 
för detta men respondenterna utför det dock på olika ställen, några i fronter samt 
en del på LTU´s hemsida (samma sökfunktion som i studentportalen), men även 
direkt via Studentportalen. 
 
Detta bör kanske ses som en ren informationssökning, men bör ändå kunna 
relateras till den Implicita koordinationen både Groth (1999) och Mintzberg 
(1979) identifierade där informations tillgängliggörs för att minska koordinations-
behovet. En annan aspekt på detta är att det finns inslag av uttalade rutiner som 
bland andra Groth (1999) beskrev för att hantera ett förfarande. Den tidigare 
manuella rutinen där en student fick vända sig mot studieadministrationspersonal 
för att finna information om andra studenter är nu automatiserad med denna 
sökfunktion. Den tillhandahåller både information och ett tillvägagångssätt för att 
finna kontaktuppgifter, vilket kan ses som en form av implicit koordination med 
inslag av programmerade rutiner. 

5.2.2 KontaktaStudenter 
När en student skall kontakta en annan elev erbjuder universitetet en 
idealanvändarknuten e-post adress via studentportalen. Fronter ger användarna en 
möjlighet att själv konfigurera sin e-post och konton kan både läggas till och tas 
bort, vilket innebär att man kan ha fler e-post konton än ett samlat i detta verktyg. 
Ytterligare funktionalitet tillhandahålls i Fronter där forum finns skapade i 
kursrummen, dessa ger användarna möjligheten att via ämnesrubriker kan skapa 
inlägg tillgängliga för alla. Fronter tillhandahåller även en inbyggd chatt- funktion 
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som ger studenterna möjligheter till att kommunicera med varandra i realtid. Mer 
utförlig information om dessa finns i bilaga 1. 
 
När respondenterna skall kontakta sina kurskamrater så görs det ofta via Msn 
(Microsoft Network, Messenger) om de känner personen i fråga, det skickar i 
vissa fall även sms men föredrar genomgående att träffas fysiskt. Däremot så 
anser alla respondenter att det är en skillnad ifall man inte känner personen man 
kontaktar och medlen för kontakt anpassas efter relationen. Vid kontakt av 
studenter, som inte är av tidigare bekantskap så föredras mail, vid längre 
relationer så övergår ofta denna kommunikation till msn eller mobiltelefoner. En 
av respondenten angav som skäl till detta att msn är mer personlig och vill skilja 
på privatliv och skolliv. 
 
Både Mintzberg (1979) och Groth (1999) beskrev den ömsesidiga anpassningen 
som den koordineringsmekanism som främst föredras, begränsningarna på denna 
form av koordinering är dock att alla behöver kommunicera med alla. För att den 
ömsesidiga anpassningen skall fungera krävs enligt Groth (1999) att det finns en 
gemensam bild av övergripande mål, design och hur de olika momenten är 
relaterade till varandra, samt att alla medlemmar är motiverade och gör arbetet 
frivilligt. Studenterna föredrog genomgående att träffas i person, vilket bör 
relateras till det ovan beskrivna, kommunicera öga mot öga ger bästa möjligheten 
att överföra information och minimera feltolkningar.  
 
Fronters forum är en gemensam informationsbas, där studenterna har möjligheten 
att tillgängliggöra information för alla kursdeltagare. Detta är ett ytterst tydligt 
exempel på det både Groth (1999) och Mintzberg (1979) beskriver som Implicit 
koordination där anpassningen inte är medlad genom direkt informationsutbyte, 
utan genom en indirekt kommunikation som resultat av en samlad informations-
bas. E-posten och chatt funktionen bör ses som kommunikations-medel, dock med 
lite skiftande funktionalitet. Chatten ger användarna möjligheten att kommunicera 
i realtid och bidrar därmed enbart med en ny kommunikations-kanal, medan e-
posten kan ses som en asynkron tillgängliggörare av information, med möjlighet 
till flera mottagare samt lagring av information. E-postens användning knutet till 
koordineringsmekanismer finns beskrivet under användarfallen KontaktaLärare 
och HanteraDokument. 

5.2.3 BokaLokaler 
Det finns en möjlighet att boka lokaler via Studentportalen, men denna innefattar i 
dagsläget enbart grupprummen vid biblioteket (det finns grupprum i sex olika 
hus), vilket innebär att övriga lokaler måste bokas på andra ställen. LTU’s 
officiella hemsida innehåller vissa sökfunktioner för detta, men dessa kräver en 
inloggning. Funktionen för lokalbokning ger även möjligheten att se boknings-
schema för flertalet veckor i förväg. 
 
Då respondenterna skall boka lokaler anser de att detta fungerar bra och har man 
lite framförhållning så brukar de boka grupprum efter behov, men de flesta anser 
att det är besvärligt att de inte har alla grupprumsbokningar på ett och samma 
ställe. Som det är idag måste man boka grupprummen i a-torget respektive 
biblioteket på två olika ställen, det är väl ändå inom samma universitet varför inte 

 53



då endast ha ett ställe för detta. En annan aspekt på detta var att det finns en länk 
från portalen, men trots detta måste man logga in igen i grupprumsbokningen. 
 
Lokalbokning och tillgängliggörandet av bokningsinformation kan relateras till 
den implicita koordinationen genom databas, där bokning och sökning av lokaler 
koordineras genom en gemensam informationsbas, vilket Groth (1999) belyste. 
För att tillgängliggöra denna information har en tidigare manuell rutin ersatts med 
en programmerad rutin, där största skillnaden kan ses som att boknings-
informationen tillgängliggörs över tid och rum.  

5.3 Tema 3 – Grupparbeten/Projektarbeten 
Här avser vi att fördjupa oss i kommunikationen och interaktionen som sker 
mellan studenter och speciellt vad gäller grupp eller projektarbeten. Vi avser att ta 
reda på vad respondenterna anser om studieformen samt vilka svårigheter 
respektive fördelar som finns med denna. Viktiga frågor för att få svar på detta är 
hur man planerar, samarbetar och hanterar gemensamma filer och dokument. 
Vidare så vill vi få svar på huruvida respondenterna anser att skolan erbjuder ett 
bra stöd för grupp och projektarbeten. 
 

 
Bild 13. Övergripande bild av funktionaliteten knuten till tema Grupparbeten/ 
Projektarbeten, egen illustration. 

5.3.1 GruppKommunikation 
För kommunikation inom en grupp så är de främst Fronter som erbjuder 
funktionalitet, Portalens enda bidrag till detta tema är e-post klienten och tidigare 
behandlad sökfunktion av studenter. För varje kurstillfälle så skapas deltagarlistor 
som innefattar kontaktinformation till alla studenter samt lärare som är 
involverade i kursen. Denna deltagarlista ger en övergripande information av alla 
studenters kontaktuppgifter (vilka är frivilla att fylla i och är knutet till identiteten 
i Fronter) samt möjligheten att skicka både notis och e-post. Utöver detta så finns 
ovanbeskrivna (5.2.2) forum och chatt funktioner. 
 
Samtliga respondenter anser att grupparbeten är ett trevligt inslag i deras studier, 
de menar på att det alltid finns en möjlighet att använda sina medstudenter som 
bollplank samt att när en person i gruppen saknar motivation kan de andra stötta 
en vilket ofta sker alla studenter under årens lopp. De flesta försöker samarbeta 
med studenter som de tidigare har samarbetat med förutsatt att arbetet gått bra. 
Det finns ett behov av att inte känna sig helt utlämnad och just grupparbeten är 
bra på det sättet. Vidare anser respondenterna att de gäller att ha en tydlig struktur 
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på hur man samarbetar för att uppnå gemensamma mål. Vikten av att kunna 
kommunicera bra i gruppen är av stor betydelse, detta menar respondenterna är en 
viktig bit för att åstadkomma de gemensamma målen. En tydlig skillnad upplevde 
alla respondenter när gruppen blir större än 4 personer vilket ofta gjorde 
kommunikationen svårhanterlig, vilket negativt kan påverka resultatet. Planering 
och uppdelning av arbete sker genomgående för alla respondenter fysiskt, ibland 
med inslag av Msn eller mobiltelefoner, men fysiska träffar är absolut något som 
föredras. 
 
Den inverkan gruppstorleken har på koordinationen beskrev både Mintzberg 
(1979) och Groth (1999) som att när gruppen växer till antal försämras även 
möjligheterna till samordnade handlingar. Möjliga kommunikationskanaler växer 
flerfallet gånger för varje medverkande, vilket gör att kommunikationen blir 
svårhanterlig i större grupper. Respondenterna beskrev en tydlig skillnad när 
gruppstorleken växte över fyra personer, vilket även medförde att andra medel för 
att koordinera krävdes, där ofta en av studenterna fick ta kommando och agera 
som samordnare. Detta kan relateras till både det Mintzberg (1979) och Groth 
(1999) beskrev som övergången från gemensam anpassning till direkt 
övervakning. Tidigare nämnda e-post, chatt och forum bidrar med 
kommunikationsmedel som framförallt tillhandahåller implicit koordination 
genom att information tillgängliggörs i form av en gemensam informationsbas. 

5.3.2 HanteraDokument 
Både Studentportalen och Fronter bidrar med möjligheten att skicka och ta emot 
dokument via e-post, dock har det sistnämnda verktyget ytterliggare 
funktionalitet. Möjligheten finns till att skapa delade mappar och dokument. Dock 
är funktionen Delade Dokument lite missvisande benämnd då denne är knuten till 
en inbyggd textredigerare, medan Övrigt Material ger användare möjligheten att 
anpassa innehåll i form av både åtkomst och dokumentformat.  
 
Respondenterna anser att skolans mail fungerar bra på så sätt att man kan skicka 
dokument och bilder med mera vilket är smidigt och man har allt skolarbete 
samlat på ett ställe. Problematik som uppgavs i detta är dock att storleken på filer 
är begränsade till 2 megabyte, vilket innebär att alla arbeten inte går att skicka via 
mail, samt att lagringsutrymmet på e-posten är lite för litet. Det föredrar att 
använda skolans klient av flera anledningar, en är att man vill skilja på skola och 
privatliv, en annan att adressen är möjlig att hitta via universitetet samt att de 
anser att funktionaliteten är tillräcklig och skiljer sig inte speciellt mycket från till 
exempel Outlook eller Thunderbird. 
 
För att på ett enkelt sätt kunna dela filer och jobba med samma dokument så anser 
respondenterna att skolan saknar ett uttalat stöd för detta. Som det fungerar idag är 
de oftast en person i gruppen som får i uppgift att sammanställa de olika 
deltagarnas material och detta är både tidskrävande och besvärligt för den 
personen. Respondenterna menar på att de hade underlättat oerhört om skolan 
kunde tillhandahålla denna typ av funktionalitet, det vill säga att hantera, arbete 
mot samma dokument lagrat någonstans där alla har åtkomst, ha någon form av 
versionshantering och ett enkelt sätt att säkra sina dokument med någon form av 
backupsystem. 
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E-posten som även tidigare är nämnd bidrar med möjligheten att tillgängliggöra 
information på flera olika sätt. Vanligaste formen av användning är att skicka 
textmeddelanden till en eller flera mottagare, med det finns även en möjlighet att 
bifoga dokument och filer samt vidarebefordra mottagen e-post. När e-posten 
innehåller bilagor som dokument och skickas till flera mottagare så tillgängliggörs 
information likt koordineringsmekanismen implicit koordination. Ett brev kan 
innebära en informationsbas som flera mottagare styr sitt arbete genom, likt det 
Groth (1999) och Mintzberg (1979) beskrev. Fronters inbyggda funktioner för att 
hantera dokument visar en liknande funktionalitet där information tillgängliggörs 
för en grupp eller klass. 

5.4 Tema 4 – Önskvärda framtida situation 
Respondenternas framtida önskvärda situation är att de vore bra med ett enda 
system där alla lokalbokningar, kursregistreringar, åtkomst till mail, 
dokumenthantering med mera fanns samlade på ett ställe. Som det är idag så anses 
studentportalen i kombination med fronter överflödig och de hade underlättat en 
hel del om det endast fanns en gemensam portal av något slag. Något som 
majoriteten av respondenterna anser sig ha en uppfattning om är att det aldrig är 
lätt att hålla koll på när kurs och tentamen samt terminsregistreringar skall ske. De 
vill ha någon form av system som påminner dem att utföra det tills registreringen 
är utförd. Förfarandet för att söka kurser anses vidare väldigt besvärligt, 
svårigheter ligger i att hitta rätt information om kursen samt få rätt typ av 
yrkesvägledning. Det vill säga om en av respondenterna vill bli en expert inom 
marknadsföring, vilka kurser skall denne då läsa. 
 
Problematik som kan identifieras inom användandet kan relateras till det Groth 
(1999) beskrev vid tillgängliggörandet av stora informationskällor. När 
exempelvis respondenterna skulle söka efter kurser finns flertalet 
informationsbaser, alla med generell, oriktad information. Groth (1999) menade 
på att problemet ofta ligger i att kunna formulera och absorbera information, samt 
ha rätt information tillgänglig när den väl behövs. Detta är en problematik 
datorteknologin står inför, utökad tillgängligheten och räckvidd på information 
har även bidragit till att informationsresurserna vi har i dagsläget är enorma (ibid).  
 
Respondenternas uttryckte yrkesvägledning som ett relativt svagt och outvecklat 
område, det som efterfrågas är vägledning i sökande och val av kurser. Ett sätt att 
betrakta detta är att det finns ett behov av hjälp med informationsaggregering. 
Universitetet tillhandahåller stora gemensamma informationsbaser, dock är dessa 
svåra att hantera ur ett användarperspektiv. Detta är ett område som Groth (1999) 
belyste som en av informationssystemens största styrka, processorkraft och 
instruktioner bidrar med stora möjligheter inom informationsaggregering. 
 
Funktionalitet som lokalbokningar, kurs- och tentamensregistreringar upplevdes 
generellt sett som positiva i funktionell mening och eventuella brister 
identifierades främst inom användarinteraktionen snarare än tjänstesyftet. Dessa 
registreringar bör relateras till det formaliserade och automatiserade 
informationssystem Andersen (1994) beskrev. Inom koordinationsteori kan detta 
relateras till programmerad koordination och mekanismer så som programmerade 
rutiner, hyperautomation, samt implicit koordination via databas där koordination 
uppnås via användandet av en gemensam informationsbas (Groth, 1999). 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel avser vi att återkoppla och diskutera resultatet av studien mot 
forskningssyftet vilket var: att undersöka hur aktörer i en verksamhet koordinerar 
och koordineras i arbetet, IT-artefakters roll i detta samt vilken form av IT-
hjälpmedel som efterfrågas. 
 
Detta övergripande syfte bröts sedan ned till tre forskningsfrågor, vilka vi 
kommer att återkoppla resultatet mot nedan. 

6.1 Vilket koordinationsstöd erbjuder organisationen i form av IKT? 
Denna frågeställning avser att ge en bild av den befintliga IT-miljön och hur dess 
tillgängliga funktioner och tjänster bidrar med möjligheter till samverkan. 
 
Genom studien så har vi valt att försöka kartlägga den funktionalitet som erbjuds 
via de tillgängliga verktygen Studentportalen och Fronter, vi anser att det finns en 
ansenlig mängd tekniskt stöd som tillhandahåller koordinationsmöjligheter. Den 
tydligaste och mest frekventa koordineringsmekanismen som verktygen erbjuder 
är förlängningen av den ömsesidiga anpassningen, implicit koordination via 
databas. Andra koordineringsmekanismer vi identifierat är systemstödd 
övervakning och kombinationen av datorstödda programmerade rutiner och 
hyperautomation. 
 
Anledningen till att den implicita koordinationen är så central i verktygen anser vi 
bero på att universitetet vill tillgängliggöra så mycket information om daglig 
problematik som möjligt. Genom att tillhandahålla rutiner för olika förfaranden 
som kursansökningar och informera om alla universitets aktiviteter så försöker 
universitetet minska den direkta kommunikationen mot studenter. Dock har detta 
en baksida, precis som Groth (1999) beskrev så är inte tillgängliggörandet av 
information svar på alla problem, vi behöver inte mer information utan rätt 
information. Ett tydligt exempel på varför detta är en problematik är outtalat 
beskrivet i både analyskapitlet och ovan, större delen av verktygen tillhandahåller 
mestadels implicit koordination som enda koordinerande mekanism.  

6.2 Hur organiserar och samordnar aktörerna sitt arbete 
sinsemellan? 
Detta avser att besvara hur aktörerna själva väljer att genomföra vissa aktiviteter 
som ett projektarbete och ger en beskrivning i form av ett tillvägagångssätt. 
 
Båda verktygen erbjuder kalenderfunktioner, med mer eller mindre utvecklad 
funktionalitet som bokningar av möten med flertalet medverkande. 
Studentportalen erbjuder dessutom ett ständigt aktuellt schema. Trots att det finns 
ett teknisktstöd tillgängligt så väljer majoriteten av våra respondenter att sköta sin 
planering på annat sätt. Dessa respondenter sköter istället schema och kalender via 
papper och penna bortsett från en användare som tog stöd av en mobiltelefon och 
dess kalender.  
 
Vidare så ansåg alla våra respondenter att hantering av dokument vara ett 
problem, samt att universitetet saknar stöd för detta. Vår kartläggning visade på 
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att det finns funktionalitet som täcker upp stora delar av det studenterna 
efterfrågar. Hanteringen av dokument kan utföras både genom en inbyggd 
textredigerare men även via mappar i Fronter där studenter själva kan 
tillgängliggöra dokument. En slutsats som bör dras ur detta är att studenterna 
saknar kännedom om funktionaliteten verktygen tillhandahåller.  
 
Trots att det finns IKT-stöd som erbjuder funktionalitet för både planering, 
genomförande och kommunikation inom både klasser och grupper så föredrar 
genomgående våra respondenter att träffas fysiskt. Anledningen till detta uppgav 
respondenterna vara flerfalliga, det kan vara allt från att stötta någon som saknar 
motivation till att bolla idéer och komma överens om hur arbetet skall 
genomföras. Den ömsesidiga anpassningen både Mintzberg (1979) och Groth 
(1999) belyste bygger på ett kontinuerligt informationsutbyte, vilket teknologin i 
våra respondenters tycke inte kan uppnå på samma sätt som den fysiska kontakten 
och närvaron. 

6.3 Hur ser aktörerna på IKT-stödet i dagsläget samt hur ser deras 
önskvärda framtida situation ut?  
Avser att samla in intryck och åsikter om IT-miljön som helhet, vad föredras att 
använda i vissa situationer och finns det behov som ej uppfylls. 
 
En del av denna frågeställning är besvarad i föregående kapitel, vad studenterna 
föredrar att använda sig av vid många förfaranden är fysiska möten på 
universitetet. Synen på IT-miljön som helhet och vilka behov som ej uppfylls har 
dock ej än behandlas och dessa avser vi att besvara här. 
 
Genomgående bland respondenternas svar var att det efterfrågas ett system som 
samlar upp funktionalitet och hanterar allt. Systemen som används i dagsläget 
tillhandahåller i vissa fall samma sak, exempel på detta är kalender, schema, mail 
och kontaktinformation. Alla respondenter använde sig av MSN i hanteringen av 
kontakt med andra studenter, dock med vissa reservationer. Detta beskrevs främst 
av en respondent som ville göra en skillnad på privat- och skolliv, tillfälliga 
kontakter från skolan vill respondenten hålla utanför sitt privata kontaktnät. 
Respondenterna upplever ett behov av en eventuellt universitetsknuten 
funktionalitet likt MSN. 
 
Elektroniska kurs-, termins- och tentamensregistreringar uppfattades som 
genomgående positiva och lätta att använda. En funktionalitet som efterfrågas är 
dock tjänster som påminner studenterna när registreringar skall utföras. Ett annat 
förfarande som respondenterna ansåg som problematiskt var kurssöknings-
förfarandet, där liknande information om kurser finns lagrat på flertalet ställen där 
ingen av källorna känns tillräcklig. Det finns ett behov av vägledning inom 
kurssökningar, då det upplevs som svårt att veta vad som bör läsas och vad en viss 
kurs egentligen innehåller. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel avser vi att diskutera det åsikter vi har att tillföra som framkommit 
genom denna studie. Vi har valt att dela upp diskussionsresultatet i tre kategorier, 
Resultatdiskussion, Metoddiskussion och Förslag till fortsatt forskning.  

7.1 Resultatsdiskussion 
Groth (1999) menade dock på att trots problematik så har datorteknologin en 
väldigt revolutionerande aspekt i den mänskliga organiseringen, den möjliggör 
informationsbearbetning utanför den mänskliga hjärnan, vilket medför en otrolig 
potential vid rätt användning. Vad kan då ses som ”rätt användning”? En aspekt 
på rätt användning anser vi vara att sköta enkel och rutinmässig informations-
bearbetning utanför människans hjärna i den mån de går. Datorkraft har medfört 
möjligheten att likt industrins automatisering av tillverkning via maskiner och 
produktionsband, automatisera en stor del av vår informationsbearbetning. Allt 
den mänskliga hjärnan i grund och botten skall behöva när det kommer till 
administrativa uppgifter är att göra val utifrån sina mål och värderingar. 
 
Detta skulle kunna relateras till ovannämna kurssökningsproblematik, det finns ett 
behov av hjälp med informationsaggregering, då informationsbaserna tillgängliga 
för studenterna upplevs som ostrukturerade och svåra att söka i. Vi anser att hela 
kurssökningsförfarandet är otillräckligt analyserat, planerat och presenterat. Detta 
är starkt knutet till ovanstående behandlat i kapitel 6.1 där universitetets fokus 
snarare ligger på att tillgängliggöra information än att skapa uttänkta planer för 
förfarandet med tekniken som ett verktyg. Yrkesvägledning bör vara inkluderat i 
detta förfarande, vilket även våra respondenter i majoritet uttryckte en avsaknad 
av. Istället för att ge studenten en ostrukturerad informationsbas med alla kurser 
universitetet tillhandahåller anser vi att omfånget bör kategoriseras och relateras 
mot olika yrkesroller inom de olika ämnesområdena. Genom att knyta en students 
utbildning och inriktning mot olika yrkesroller kan informationsbasen preciseras, 
detta för att både förtydliga sambandet mellan vald inriktning och framtida 
yrkesroll, samt en möjlighet för universitetet att ge tydligare rekommendationer 
till studenterna i deras utbildning. 
 
Både Mintzberg (1979) och Groth (1999) påvisade att en koordineringsmekanism 
sällan är tillräcklig för att tillfredställa alla behov, speciellt inte i större 
organisationer och det behövs en kombination av flera för att tillgodose detta. Vi 
anser att universitetet har fokuserat på att tillgängliggöra så mycket information 
som möjligt, detta har medfört att utvecklingen av systemstödda rutiner och 
automatisering av informationsbearbetning har blivit lidande. Det Andersen 
(1994) ansåg vara viktiga kännetecken på sådant man bör formalisera är när 
informationsbehandlingen är repetitiv, nödvändig för att verksamheten skall 
fungera operativt, involverar stora mängder information och är relativt omfattande 
och komplicerad. Ovan beskriva punkter om informationsbearbetning anser vi alla 
falla inom ramen för våra undersökningsobjekt, informationen är många gånger 
formaliserad och det finns riktlinjer för vad som skall inhämtas, bearbetas och 
presenteras men är trots detta ej i någon större utsträckning automatiserad.  
 
LTU erbjuder ett tekniskt stöd för hantering av schema och kalender, vi anser att 
orsaken till att dessa inte används är framförallt bristerna i tillgängligheten och 
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mobiliteten de valda hjälpmedlen erbjuder. Ett schema eller kalender har man 
ingen användning av om de inte finns tillhands när man behöver den. Detta skapar 
i sig en annan problematik och det är när en lärare ändrar lektionstid eller 
lektionsplats, vilket medför att studenterna, på grund av sin manuella hantering av 
planering ej får reda på detta. Detta skulle kunna lösas genom att schemat var 
knutet till varje students ideal-användare, vilket skulle medföra att studenten alltid 
vid inloggning har tillgång till ett aktuellt, personligt schema autogenererat utifrån 
de kurser studenten läser. Detta skulle kunna påverka sättet studenterna hanterar 
schemat eftersom våra respondenter menar på att de kontrollerar sin e-post 
dagligen. 
 
Slutligen så anser vi att studenterna har dålig uppfattning om vad och vilka 
funktioner verktygen erbjuder. Vi anser att det måste bero på bristande rutiner för 
informering av studenterna, finns det verktyg tillgängliga så måste dess användare 
(studenterna) utbildas och informeras om dess funktionalitet. Detta kan således 
leda till att studenternas sätt att samarbeta förändras och ovanstående uttalad 
problematik upphör. 

7.2 Metoddiskussion 
En avgränsning som vi ansåg var nödvändig i arbetet var att försäkra samma 
grundförutsättningar hos våra medverkande. Detta resulterade i den smått 
kontroversiella avgränsningen till att bara behandla studenter med möjligheter att 
träffas i person, vilket innebar att distansstudenter som är en viktig och prioriterad 
grupp för universitetet ställdes åt sidan. Anledningen till denna avgränsning är att 
det ur koordineringsperspektiv är det en väsentlig skillnad om deltagare kan 
träffas i person eller inte. Fysiska träffar beskrivs genomgående i teorier som det 
sätt människan förutsättningslöst föredrar att koordinera. Därför ansåg vi att för 
att få en så tydlig bild av verktygen och dess användning som möjligt, bör dessa 
ställas i paritet mot det allmänt erkända och föredragna sättet. Att studera hur 
koordinationen skiljer sig åt beroende på grundförutsättningar, som om fysiska 
träffar är möjliga eller inte hade i högsta grad varit intressant, vi anser dock att 
detta är något som faller utanför vårt syfte.  
 
Studiens respondenturval kan kritiseras ur flera perspektiv, både för det relativt 
låga antalet samt även spridningen på intervjuade personer. När vi gjorde 
respondenturvalet tänkte vi ursprungligen försöka få med ett tiotal, så 
representativa intervjupersoner som möjligt för universitetet. Dessa skulle helst 
vara från skilda institutioner, avdelningar, kön, ålder och studietid. Denna 
ambitiösa ansats förändrades dock allt eftersom vi märkte vilket omfattande arbete 
detta innebar, studien behövde snävas in för att ha en möjlighet att bli färdig så vi 
började fråga oss själva vad som egentligen var viktigast utifrån vårt syfte. Det vi 
i slutändan kom fram till som våra viktigaste faktorer i respondenturvalet var 
ämnesområde och kön, detta på grund av att dessa bör ha en inverkan på 
datorvana, men även hur och till vad datorn används. Ett tekniskt ämnesområde 
innebär ofta att dess studenter har en hög grad av datoranvändning och 
medvetenhet, medan en samhällslinje är mer inriktat på interaktion mellan 
människor och sociala faktorer. Därför valde vi ut två respondenter, en man och 
en kvinna från datavetenskap som bör ha en välutvecklad datakännedom samt två 
respondenter från samhällsvetenskap som bör ha ett mer socialt perspektiv på 
tillvaron. Anledningen till att vi valde att gå på dessa faktorer är att det vi i 

 60



slutändan är intresserade av är hur studenterna själva väljer att utföra vissa saker 
samt vilken roll IKT har i detta, vilket gör datavana/medvetenhet till en viktig 
faktor att ta i beaktning. 
 
Det låga respondentantalet är den andra punkten på intervjuerna som kan 
kritiseras, vi anser dock att detta kan motiveras med att resultatet av en studie i 
denna form ej kan göras representativt för 12 000 studenter hur vi än vrider och 
vänder på det. Däremot hade det varit väldigt intressant att pröva vissa av våra 
slutsatser via kvantitativa metoder, men det är en annan fråga. Vår studie 
fokuserade istället på att få ut så mycket som möjligt av de få respondenter vi 
hade, vilket i slutändan resulterade i snarlika beskrivningar av olika förfaranden 
och användningar. 
 
När vi påbörjade arbetet med att samla in en teoretisk grund upptäckte vi att i 
både böcker och artiklar var det vanligt förekommande att koordinationen 
beskrevs i form av processer och aktiviteter. Detta förde oss direkt in på 
processutveckling och bland andra boken processbaserad verksamhetsutveckling 
av Ljungberg (2001). Verksamhetsperspektivet var intressant läsning, men vi 
ansåg efter ett inledande arbete med processkartor att detta sätt inte var optimalt 
för att visa ett förfarande. Processkartorna gav en bra helhetsbild av verksamheten 
och arbetsflöde, dock ur ett mer organisatoriskt perspektiv vilket snabbt gjorde 
dessa omfattande och svåröverskådliga. Eftersom studien i denna undersöknings-
punkt mestadels syftar till att beskriva förfaranden, ansåg vi att det borde finnas 
bättre beskrivningssätt för detta inom systemutvecklingsområdet. Vid vidare 
efterforskning inom detta så fann vi att de förfaranden vi var ute efter att 
undersöka var väldigt lika ett användarfall, vilket finns beskrivet inom UML och 
dess användarfallsdiagram. Anledningen till att vi valde att använda användarfall 
istället för processmodeller är för att dessa ger en tydligare översikt och är mer 
lättförståeliga. 
 
Koordinationsteori är ett svårt område att finna några större direkta 
meningsskiljaktigheter i, detta på grund av att de flesta författare bygger sina 
resonemang runt koordination på de organisationsperspektiv March och Simon´s 
bok Organization (1958) samt Mintzberg´s bok The Structuring of Organizations 
(1979) presenterade. Exempel på dessa är otaliga, men för att ge läsaren ett tips så 
ger bland andra Melin (2002) mer utförliga argument runt detta. Vi anser att de 
grundläggande koordineringsmekanismerna beskrivna i denna rapport bör ses som 
vetenskapligt vedertagna, något paradigm skifte inom detta område är ej att 
förvänta innan människan utvecklat ett sätt att interagera utan tal och skift. För att 
återkomma till vår teoretiska referensram så är den forskning Groth (1999) 
presenterade en vidareutveckling av Mintzbergs ursprungliga resonemang, fast 
mer knuten till informationssystem och de nya organisationsformer dessa medför. 
Dessa mekanismer beskriver mer utförligt hur datorstödd koordination i praktiken 
fungerar, vilket passade bra in på vår studies syfte. Anledningen till att vi inte har 
fler författares synpunkter på dessa teknologiskt knutna koordineringsmekanismer 
är helt enkelt för att de inte finns några. Värt att nämna är att Mintzberg även 
skrev förorden och lovordade Groths arbete i boken Future Organizational design 
(1999) som kan ses som vår huvudreferens. 
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7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Genom studiens gång har vissa avgränsningar varit nödvändiga, några av dessa är 
dock av högsta relevans för ämnesområdet och vi tänkte här tipsa om några 
förslag till fortsatt forskning.  
 
Distansstudenter är en aspekt vi valde att avgränsa oss från i denna rapport, dock 
är detta ett område av högsta relevans då teknologins utveckling konstant 
möjliggör nya förutsättningar för kommunikation och i dess större bemärkelse i 
organisationsmening koordination. En aspekt vi i denna studie valde att ej betrakta 
är hur möjligheterna till fysiska träffar påverkar koordination och IKT-
användning, vi valde istället att göra ett teoretiskt grundat antagande på denna 
punkt. Förslag på fortsatt forskning inom detta område kan vara att göra en 
jämförelse hur användare med eller utan möjlighet till fysiska träffar skiljer sig i 
sitt IKT-användande. 
 
En annan intressant aspekt vi fann under studien som ej behandlats är tekniska 
hjälpmedels användbarhet och effektivitet, vad gör att vissa verktyg föredras före 
andra när samma koordination i slutändan uppnås? 
 
När det kommer till vår studies resultat anser vi även att det hade varit intressant 
att pröva vissa av våra slutsatser i en kvantitativ ansats, vilket hade gett en helt 
annan trovärdighet genom kvantifierad data. 
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Bilaga 1 - Kartläggning av funktionalitet 

Studentportalen 
Studentportalen är som tidigare nämnt ett verktyg för att utföra vissa 
administrativa uppgifter mot universitetet och bidrar förutom detta med viss 
funktionalitet för att underlätta studentens vardag. Varje ruta står för ett 
användarfall (usecase) och är alltså något en elev har möjlighet att utföra via 
systemet. Funktionaliteten som erbjuds kommer vi att beskriva under respektive 
undersökningsteman efter den övergripande illustrationen nedan. 
 

 
Bild 11, illustration av Studentportalens funktionalitet relaterad mot undersökningens 

teman. 

Egna studier 
Nedan visar vi den funktionalitet vi identifierat Portalen bidrar med till detta tema. 
 
 
 
Användarfall – PlaneraStudier 
Denna kategori är funktionalitet som avser att underlätta stödet för studenten i sin 
planering av studierna. 
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• Skriv ut schema, här ges studenten en möjlighet att skriva ut olika typer av 
scheman i både Luleå och Skellefteå utifrån kriterierna, kurs, 
anmälningskod, lokal, lärare, moment, institution, typ. Funktionen är 
generell i den mening att den inte är knuten till en specifik användare, utan 
scheman skrivs ut utifrån förutbestämda sökkriterier (nämnda ovan). 

• Kalendern, en specifik kalender för en student med möjlighet att 
importera/exportera via CSV-format och outlook. Ger möjligheten att visa 
allt från enskilda dagar till översikt av månader.   

 
Användarfall - Välja/SökaKurser 
Denna kategori av funktionalitet är den som stödjer studenten både vid val av nya 
kurser samt ansökan till dessa.  

• Studiehandboken, som är en webbsida där alla tillgängliga universitetets 
kurser finns beskrivna.  

• Studera.nu, är en ny nationell samlingsplats för ansökningar till kurser och 
universitetsprogram. 

• Valguiden, i princip identisk med studie-handboken och är alltså en länk 
till en sida med kurser universitetet ger. 

 
Användarfall – AdministreraKurser 
Kategorin administrera kurser är ett samlingsnamn på den funktionalitet som skall 
underlätta de administrativa uppgifter en student i dagsläget obligatoriskt måste 
genomföra. 

• Termins och kursregistrering, ger studenten tillgång till både aktuella 
registreringar samt möjligheten att göra nya registreringar. 

• Tidigt avbrott på kurs, här kan studenten anmäla kursavbrott. 
• Val av inriktning, ger studenten möjligheten att välja inriktning på 

program för nästkommande termin och är tänkt att ge studenten kurser 
automatiskt tillgängliga i kursregistreringen. 

• Tentamen, Är en funktion för att registrera tentamensanmälan och visa 
studieresultat för tidigare skrivna tentor. 

• Aktuella kurser, visar alla kursregistreringar gjorda strukturerade i 
terminer. 

 
Användarfall – StudieAdministrering 
Kategorin avser den administrering som är knutet till ideal-användaren 
(studentens unika identifierare) 

• Adressuppgifter, Ändrar studentens adressuppgifter knutet till 
idealanvändaren.  

• Studiemeritförteckning, ger alternativ för utskrift av utförda studier. 
Skriver alltså ut en meritförteckning av lästa kurser och program. 

 
Användarfall – InfomationsSökning 
Denna kategori är en samling funktioner som skall underlätta studentens 
informationssökning. 

• Bibliotek, en länk till bibliotekets hemsida där sökmöjligheter finns för 
databaser, uppslagsverk och universitetsbiblioteket.  

• Studentutbyte, Beskriver information för elever som har funderingar på 
utlandsstudier och studentutbyte. 
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• It-tjänster & support, beskrivning av verktygen som finns tillgängliga för 
studenten via universitetet. 

• Hjälp, beskriver användningen av portalen, vanliga frågor och svar samt 
tillvägagångssätt för att genomföra vissa moment genom portalen. 

Kontakt med studenter 
Detta tema har vi identifierat funktionalitet som portalen bidrar med för att 
underlättar studentens kontakt mot andra elever. 
 
Användarfall – HittaStudenter 
Här beskrivs tillgängliga verktyg för att hitta andra studenter inom universitetet. 

• E-post, visningsalternativ för webmail (om den ska vara i ett separat 
fönster eller i samma) Adressbok där studenten kan lagra kontakter, E-post 
adresser där studenten kan söka efter andra elever via kriterierna namn, 
kursregistreringar, programregistreringar, antagen till kurs, antagen till 
program, användar-id, grupp i kurs, grupp i program.  

• Fd Studenter – Alumni, länk till samlingsplats för tidigare studenter. 
 
Användarfall – KontaktaStudenter 
Här beskrivs den funktionalitet som stödjer studenten i kontakt mot andra 
studenter 

• E-post, en webb-baserad e-post klient knuten mot studentens 
idealanvändare som ger studenten tillgång till att skicka och ta emot e-
post.  

Övrig funktionalitet i Portalen 
Denna del avser den funktionalitet som finns i portalen, men inte direkt kan 
knytas till någon form av användningsfall.  

• Min studentportal, inställningsmöjligheter för studentens portal, 
inställningarna rör egna länkar (finns på högermenyn), Vidarebefordring 
av e-post, kalendern, webmail, lösenordsbyte. 

• Anslagstavlan, en virtuell anslagstavla som ger studenten möjligheter att 
annonsera inom flertalet kategorier. 

• Kommentarer/Visioner, övergripande information om inkomna förslag på 
hur portalen kan förbättras och möjligheten att bidra med idéer och 
förslag. 

• Nyheter, presenterar ny funktionalitet i portalen. 

Fronter 
Vi har nedan gjort en sammanställning av funktionaliteten som finns tillgängligt 
för studenterna och härlett dessa till våra teman i undersökningen. Varje ruta står 
för ett användarfall (usecase) och är alltså något en elev har möjlighet att utföra 
via systemet. För att ge studenten en överblick av sina studier finns en Personlig 
startsida (benämnd mitt rum) som innehåller specifik information för en student. 
Den personliga sidan fungerar som en startsida och ger studenten tillgång till olika 
kursrum där han/hon är anmäld i. Ett kursrum är specifikt för en kurs och ett 
kurstillfälle och är tänkt att motsvara det fysiska klassrummet. Dessa är alltså 
kursspecifika sidor för varje kurs studenten är registrerad i, vilket innehåller 
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material för genomförandet av en kurs, samt möjligheter för lagring av dokument 
och interaktion mot andra elever Bidner & Nyström (2004). 
 

Student

ClassFronter

Egna studier

PlaneraStudier

LagraDokument

GenomföraKurs

Kontakt med andra elever

Grupparbete/Projektarbete

GruppKommunikation

DelaFiler/Dokument

HittaStudenter

KontaktaStudenter

 
Bild 12, illustration av Fronters funktionalitet relaterad mot undersökningens teman. 

Egna studier 
Nedan visar vi den funktionalitet vi identifierat i Fronter som bidrar till detta 
tema. 
 
Användarfall – PlaneraStudier 
Denna kategori har vi identifierat som de hjälpmedel som finns tillgängliga för att 
underlätta studentens planering. 

• Kalender Ger deltagaren möjligheten att föra en elektronisk kalender, 
tillgänglig online. Går att ställa in visningsformat till dag, vecka, månad 
och år. Kalenderfunktionen innehåller förutom detta även möjligheter att 
boka möten med andra, som antingen kan accepteras eller avvisas samt 
skapa uppgifter både för sig själv samt andra deltagare. Uppgifter som 
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skapas kan innefatta en eller flera deltagare och ger förutom automatiska 
e-postutskick till dessa möjligheten att via procentsatser beskriva hur stor 
del av uppgiften som är utförd. Möten och uppgifter som skapas mellan 
flera studenter finns sedan tillgängliga i allas kalendrar. 

• Påminnelser Ger deltagaren påminnelser när datum och tid för inlämning 
av uppgifter närmar sig, i samtliga kursrum som eleven är registrerad i. 

• Kursinformation Fungerar som en introduktion till kursen där kursmål, 
planering och övrig information om kursen finns tillgänglig. 

 
Användarfall – LagraDokument 
Är en kategori av tjänster som utför någon form av dokumentshantering. 

• Mitt arkiv Är en tjänst som ger deltagaren lagringsutrymme, limiterat till 
10 megabyte. 

• Min portfolio Innehåller alla uppgifter som lämnats in av eleven, alltså 
alla inlämnade uppgifter från alla kursrum. Förutom en överblick av dessa 
ges även åtkomst till dokumenten och information om godkännanden. 

• Bokmärken Tillhandahåller en plats för en deltagare att spara personliga 
länkar till andra sidor. 

• Meddelanden Information i artikelform från avdelning och lärare i 
aktuella kurser 

 
Användarfall – GenomföraKurs 
Dessa är de hjälpmedel en student har som stöd i genomförandet av en kurs. 

• Kursmaterial Innehåller precis som rubriken antyder material som 
används vid genomförandet av kursen som bilagor, artiklar mm. 

• Uppgifter Beskrivning av uppgifterna som kursen innehåller, 
inlämningsform och beskrivning för genomförandet. 

• Inlämning Här lämnar eleven in sina uppgifter för rättning, mapparna har 
ofta ett tidslås där uppgiften skall vara inlämnad. Förutom möjligheten att 
lämna in elektroniskt så finns även åtkomst till lärarkommentarer och 
godkännanden. 

• Meddelanden Information i artikelform från avdelning och lärare i 
aktuella kurser 

Tema 2 - Kontakt med studenter 
Kontakt med andra elever kan genomföras från studentens personliga sida, för 
denna ospecificerade kommunikation med andra elever erbjuder fronter: 
 
Användarfall – HittaStudenter 
Här beskrivs tillgängliga verktyg för att hitta andra studenter inom universitetet. 

• Kontakter Sökfunktion för att finna andra studenter. Sökfunktionen är 
knuten till det program du läser, vilka kurser du läser samt vilka kurser du 
sedan tidigare har läst.  

 
Användarfall – KontaktaStudenter 
Denna kategori av tillgängliga hjälpmedel är de som stödjer en students 
interaktion mot sina medstudenter. 
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• E-post Webb-baserad e-post klient som måste konfigureras av eleven 
själv. Denna e-post klient är ej knuten till ett specifikt konto vilket innebär 
att studenten har möjlighet att lägga till flera konton. 

• FIM Fronter Instant Messenger, synkron meddelande tjänst som visar 
vilka kontakter som är inloggade. Dessa kontakter är de användare man 
sedan tidigare lagt till via sökfunktion för att hitta andra studenter. 

 

Tema 3 - Grupparbete/Projektarbete 
Funktionalitet som finns tillgänglig för kontakt med andra elever, knutet till en 
specifik klass och som stöd i en grupparbeten är: 
 
Användarfall - DelaFiler/Dokument 
Denna kategori avser den funktionalitet i Fronter som stödjer studenten i arbetet 
med att hantera filer och dokument. 

• Delade dokument Ger deltagaren möjlighet att skapa delade mappar med 
anpassade användarrättigheter och dokument, dock är användare låsta till 
att använda sig av den inbyggda dokument funktionen och det går alltså 
inte att spara någon annan form av filer än dessa. 

• Övrigt material Ger deltagaren likt ovan en möjlighet att skapa delade 
mappar med anpassade användarrättigheter. Här kan alla typer av filer och 
dokument lagras och göras tillgängliga för andra medlemmar i exempelvis 
en projektgrupp. 

• Länkar Eleven kan göra länkar tillgängliga för andra elever, som dyker 
upp under kursrummets länk meny. 

 
Användarfall –GruppKommunikation 
Avser den kategorin av funktionalitet som stödjer studenten i att kontakta 
specifika medlemmar i sin grupp. 

• Deltagare Kursspecifika deltagare, ger eleven en överblick av vilka som 
går kursen samt möjligheten att skicka antingen en notis eller e-post till 
andra deltagare, inklusive lärare. Vidare så kan även övriga 
personuppgifter anges som adress, telefon nummer och mobiltelefon 
nummer. 

• Chatt Inbyggd chat-funktion, synkron meddelandetjänst där flera 
deltagare kan prata i realtid. 

• Forum Asynkron meddelandetjänst, tråduppbyggt forum där förvisso ej 
användarrättigheter går att ställa in, men deltagarna ges möjligheten att 
själva skapa nya forum i olika former, diskussion, samtal, debatt, frågor 
och svar, brainstorming. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Respondent information: 
Ålder: 
Kön: 
Utbildning: 
År: 
Studieform:  
Hur ofta har du i snitt schemalagda lektioner på skolan per vecka?  
 

Tema 1. Egna studier 
Avser att belysa hur studenter genomför och upplever saker runt om själva 
lärandet. Tillvägagångssätt är en central del av frågeställningen och det som 
efterfrågas i detta tema är hur planering, administrering och kontakt mot lärare 
och personal utförs och upplevs.  
 

• Hur går du tillväga när du planerar dina studier? 
o Om du använder hjälpmedel, vilka föredrar du och varför? 
o Hur brukar du hantera saker som schema och kalender? 

• Vissa moment är mer eller mindre obligatoriska för din studiegång och 
hur upplever du stödet för dessa( Tentamensregistrering, kursregistrering, 
kåravgift, ansökan om studiemedel)? 

• Hur går du tillväga när du väljer och söker kurser? 
o Hur tycker du yrkes- och studievägledning fungerar? 

• Hur sker din kontakt med dina lärare? 
o Om du använder någon form av tekniskt hjälpmedel, vilket och 

varför i sådana fall? 

Tema 2. Kontakt med andra elever 
Avser att besvara hur studentens kontakt med andra elever fungerar, vilken typ av 
kontakt som föredras samt vilka hjälpmedel som är populära för detta ändamål. 
 

• Beskriv hur din dagliga kontakt sker med andra elever? (Hur ofta 
kontaktar, eller träffar du dina medstudenter?) 

• Hur upplever du stödet för att hitta eller kontakta studenter du inte sedan 
tidigare är bekant med? 

• Träffas ni fysiskt eller använder ni några tekniska hjälpmedel som 
telefoner, sms, mail, msn etc? 

o Hur stor del är fysiska träffar respektive med hjälp av tekniska 
hjälpmedel?  

o Om tekniska medel används, vilka föredras och varför? (sms, 
mobilteleforner, mail, msn etc) 
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o När du sänder e-mail använder ni er av skol-mailen eller någon 
annan klient? 

  Varför föredrar ni ovanstående? 
o När du kontaktar studenter du sedan tidigare ej haft kontakt med 

upplever du att sättet kontakten sker på skiljer sig mot sättet du 
normalt kontaktar dina bekanta på? 

 Om du svarat JA på ovanstående fråga, vilken 
kommunikationsform väljer du att använda och i sådana 
fall varför? 

o När ni träffas fysiskt hur löser ni plats och eventuell lokalbokning? 
 Hur upplever ni skolans stöd för detta? 

 
  

Tema 3. Grupparbete/Projektarbete 
Här avser vi att fördjupa oss i kommunikationen och koordinationen som sker 
mellan studenter och speciellt vad gäller grupparbeten eller projekt. 
 

• Arbete i projekt eller grupper är ganska vanligt vid universitetsstudier, 
hur uppfattar du denna studieform? 

• Vad upplever du vara lättast, respektive svårast i grupparbeten?  
• Deltagarantalet kan variera i olika projekt och kurser, upplever du någon 

skillnad i samarbetet om gruppen är liten eller stor, förändras sättet att 
kommunicera och samverka på något sätt? 

• Hur hanterar ni planering i gruppen? 
o Vad anser du hade underlättat planeringen för dig eller din grupp?  

• Hur hanterar gruppen texter, bilder, filer och dokument mellan varandra, 
använder ni hjälpmedel från skolan eller har ni egna lösningar? 

o Varför väljer ni att använda er av just denna lösning (ovanstående) 
• Upplever du att skolan ger ett bra stöd för grupparbeten? 

Tema 4. Önskvärd framtida situation 
Här avser vi att fånga in respondentens önskemål på en framtida optimal situation.  
 

• Vilka administrativa moment anser du vara svårast att genomföra i 
dagsläget? (registreringar etc) 

o Hur skulle du vilja lösa detta problem? 
• Upplever du att någon tjänst eller hjälpmedel saknas som skulle kunna 

hjälpa dig genomföra dina studier? 
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