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Abstract 
This study aims to highlight the activities and needs of students in order to explain how 

mobile services can provide support and facilitate students on a daily basis. The empirical 

data is based on discussions with a focus group combined with already existing research 

concerning the areas of mobile service development, contextual-awareness and ubiquitous 

computing. The results from the focus group show that students have a need for mobile 

services to help and support them in their ordinary tasks and activities. In the discussion of 

this report we bring up aspects of development and what to think of when dealing with 

students. 
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1 Inledning 
Under de senaste åren har försäljningen av smarta mobila enheter ökat markant (GfK, 2010). 

I takt med att enheterna blivit kraftfullare och fått utökade funktioner har allt fler fått upp 

ögonen för de möjligheter som dessa enheter frambringar. Idag används de inte enbart till att 

ringa och skicka textmeddelanden, utan även exempelvis för att söka information, hålla 

kontakt med sina vänner via sociala nätverk och navigera via GPS. 

Dagens mobiltelefonnät erbjuder internet för handhållna mobila enheter, som 

mobiltelefoner och surfplattor, på platser som tidigare inte varit möjligt. Mobiliteten och 

flexibiliteten som detta frambringar har öppnat upp för en helt ny marknad av digitala 

tjänster. Med nya hårdvarufunktioner i enheterna kan mobila tjänster bli allt effektivare att 

bearbeta information mer exakt för att förstå användarnas behov - GPS kan positionera 

användaren för att ge rätt information på rätt plats; klockan ger information vid rätt tidpunkt 

och kameran kan läsa av omvärlden. Detta är funktioner som utvecklarna kan ta vara på när 

de skapar en applikation. 

Det råder ingen tvekan om att mobila enheter och dess applikationer är en självklar del i 

vardagen för många unga vuxna (Axelsson, 2010). Vare sig det gäller shopping, nöje eller 

arbete finns det applikationer som kan stödja användaren. Applikationerna har olika 

användningsområden, från temporära tidsfördriv i form av småspel, till omfattande tjänster 

för banktransaktioner och dokumenthantering. De många användningsområdena gör att 

människor tenderar att använda sina mobila enheter mer frekvent och till fler ändamål. 

Fokus i denna studie ligger på att uforska studenters användande och behov av mobila 

applikationer, givet de sammanhang som är relaterade till studier och studentliv. En 

undersökning av TNS SIFO (2011) visar på att mobilsurfandet under 2010 ökade kraftigt och 

att visade inga tecken på att minska. Detta kombinerat med att försäljningen av smarta 

mobila enheter hela tiden ökar gör det möjligt att nå ut till allt fler användare. Samtidigt 

börjar allt fler företag utveckla egna mobila applikationer (Sveriges Radio, 2010). Våra 

förhoppningar är därför att utvecklare skall se de möjligheter som finns gällande mobila 

enheter som verktyg även för studenter. Detta kan i sin tur leda till applikationer som 

effektivare uppfyller de behov som studenter har genom satsningar från universitet och 

högskolor. 

1.1 Frågeställningar 

De frågeställningar vi kommer att utreda i denna uppsats berör i huvudsak två områden. Vi 

vill kontextualisera de två termerna “student” och “mobila tjänster” genom följande 

frågeställningar: Vilka aktiviteter är utmärkande för en student, i termer av hur de 

använder sina mobila enheter idag?; Hur kan ett universitet utnyttja mobila tjänster för att 

ytterligare stödja de aktiviteter som studenter engagerar sig i? 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa större förståelse för hur en mobil applikation skulle 

kunna användas i de situationer som studenter förväntas engagera sig. Detta gör vi genom att 

konkretisera vilken funktionalitet och vilken typ av information som studenter har 

användning av för att underlätta deras vardag. I takt med att mobila enheter har blivit allt 

mer avancerade har nya möjligheter öppnats upp för applikationsutvecklare att skapa nya, 

innovativa tjänster. Vi ämnar att utforska hur denna teknik kan användas med studentlivet, 

och allt vad det innebär, som bakgrund. 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Mobila enheter och smartphones 

“Mobila enheter” kan referera till mobiltelefoner, surfplattor, handdatorer (PDA) eller 

liknande som är lätt att bära med sig. I denna text avser vi mobila enheter som 

internetkapabla med högupplösta pekskärmar och inbyggd GPS och kamera. När det 

specifikt gäller mobiltelefoner brukar dessa benämnas “smartphones” och använder framför 

allt operativsystemen iOS, Android, Symbian, Windows Mobile eller RIM. De modeller som 

har ingått i studien har haft antingen iOS eller Android som operativsystem. Resultaten är 

dock inte begränsade till dessa två, då funktionerna som diskuteras inte är specifika för något 

operativsystem. 
 
Studenter 

“Student” definierar vi som en person som läser vid högskola eller universitet. En student 

betraktar vi även som en person som ofta har en begränsad ekonomi, kanske jobbar extra och 

är tvungen att köpa böcker och andra hjälpmedel i studierna. Men det är också en person 

som kan ha intresse i att vara delaktig i sociala sammanhang, exempelvis konserter, fester 

och grupparbeten med andra studenter. 
 
Campus 

Umeå universitets campus är den geografiska plats för studenter där lärande, möten och 

andra nöjen kan förekomma. På universitetets hemsida finns en beskrivning av vad campus 

är som lyder så här: 

 

“På campus händer alltid något. Mittpunkten är Universum – en 

mötesplats med galleria som rymmer café, frisör, bokhandel, ett litet 

snabbköp och studieplatser. Här finns också restauranger, pubar, 

klubbar, bokhandel och annat. Här hittar du Aula Nordica, en scen 

för musik, föreläsningar och högtider. Vid den lilla dammen mellan 

Universum, samhällsvetarhuset och samverkanshuset firas valborg 

av studenter och andra umebor” (Umeå universitet, Campus Umeå) 
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På campus har studenterna tillgång till formella och informella platser för lärande. Bland de 

formella platserna hittar vi bibliotek, grupprum och lärosalar. Informella platser innefattar 

utrymmen som studenterna utnyttjar till vad de själva vill, exempelvis gräsplaner och 

bord/bänkar runtom campus. 
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2 Mobila tjänster för studenter 
Mobila enheter har utvecklats från portabla (mer eller mindre) telefoner till att inkludera 

funktioner som TV-sändningar, GPS, sociala nätverk, filöverföringar och applikationer som 

tidigare endast var möjliga på stationära datorer. De nya möjligheter som enheterna 

frambringar i termer av mobilitet och uppkoppling var som helst har bidragit till att göra dem 

till integrerade delar av våra liv (Zhang et al., 2008). Informationssökning och olika typer av 

kommunikation kan ske på en enda enhet, vilket förändrar det sätt vi tidigare kommunicerat 

på (Barnhart & Pierce, 2011; Kopomaa, 2000) genom att möjliggöra åtkomst när som helst 

och var som helst. 

Att mobiltelefoner används flitigt på campus idag märks tydligt - studenter sitter i 

cafeterian, i korridorerna och till och med i lektionsalarna, med sina mobiltelefoner på en 

armlängds avstånd. Uppmärksamheten hos människor idag är begränsad (Lewis et al., 2010) 

- de kommunicerar med korta meddelanden och läser snabba uppdateringar från sociala 

nätverk och nyheter. Det är svårt att tänka sig ett liv utan detta ständiga flöde av information 

som länkar samman personer i närheten och på avstånd. Inte alla har smarta mobiltelefoner 

men statistiken talar för att fler och fler skaffar sig en sådan (GfK Sverige, 2010). 

Begreppet “ubiquitous computing”1 syftar till information och kommunikation som är 

tillgänglig “överallt, alltid, för alla, i alla former” (Datainspektionen, 2007). Under detta 

samlingsnamn faller informationsteknik in som har blivit integrerade delar av vardagen, 

vilket Weiser (1991) ansåg var framtiden för teknologin i samhället: 

 

“The most profound technologies are those that disappear” (Weiser, 1991) 

 

Mobila enheter och dess användningsområden passar givetvis in i detta sammanhang. 

Forskning inom området implicerar att tjänster för mobila enheter kan  användas för 

exempelvis bibliotek (Hahn, 2008; Barnhart & Pierce, 2011; Wilson & McCarthy, 2010), 

turistinformation (Hinze & Buchanan, 2005; Tan et al., 2009) och i studiesyfte (Hahn, 2008; 

Vavoula & Sharples, 2009; Hedestig & Orre, 2004b). 

Mobila enheter skapar nya möjligheter för lärande över tid och rum, vilket populärt 

brukar kallas för “mobile learning” (m-learning). Enligt Sharples et al. (2007) handlar m-

learning om att kunna tillgodogöra kunskap genom konversationer över flera kontexter bland 

människor och personliga interaktiva teknologier. M-learning möjliggör lärande på olika 

platser och vid olika tidpunkter genom de tekniker som kan förmedla detta. Vavoula & 

Sharples beskriver sin syn på m-learning som följande: 

 

“[...] a social rather than technical phenomenon of people on the 

move constructing spontaneous learning contexts and advancing 

through everyday life by negotiating knowledge and meanings 

                                                        
1 ”Ubiquitous Computing” kan enkelt översättas till ”allestädes närvarande”. 
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through interactions with settings, people and technology.” (Vavoula 

& Sharples, 2009, s. 12). 

 

Spontaniteten är en av fördelarna med mobila enheter - att kunna komma åt information vid 

oplanerade tillfällen på platser där annan teknik är svår att utnyttja. M-learning kan därmed 

kopplas till ubiquitous computing eftersom den tillåter lärande oberoende av tid och rum. 

 

2.1 Tjänsteutveckling 

Användarvänlighet är ett hett ämne för diskussion när det gäller att utveckla tjänster. En 

anledning till detta är att det finns många olika sorters användare och alla vill använda 

tekniken på sitt sätt. Att anpassa tjänster för användare är en utmaning när det kommer till 

försöka fånga in hela spektrat av tänkta användare. Fokuseringen på den tänkta målgruppen 

är därför en viktig del i utvecklingen av tjänster - det är inte bara användaren i sig som är 

intressant utan även de aktiviteter som användaren är en del av. 

Detta val av fokus stärks av det som Ervasti & Helaakoski (2010) säger om användarnas 

roll, nämligen att det slutligen är de som bestämmer om en tjänst är framgångsrik eller inte. 

Även Sharp et al. (2007) ställer användarna i fokus då de menar att det är viktigt att 

användarnas aktiviteter tas i beaktning under utvecklingen av en tjänst och att detta sker på 

bästa sätt genom att låta dem vara en del av själva utvecklingsprocessen. 

Greenberg et al. (1999) gör en skillnad mellan personliga artefakter som ägs av individer 

och publika artefakter som gemensamt ägda av grupper och institutioner. I fallet med 

studenter äger de egna mobila enheter, som de kan använda både för personliga aktiviteter 

(anteckningar, personliga filer etc.) och till att nyttja de tjänster som finns tillhandahålls av 

universiteten (scheman, diskussionsgrupper etc.) (Hedestig & Orre, 2004b). En mobil tjänst 

utvecklad för studenter har möjligheten att kombinera båda världar. Grudin (2010) påpekar 

att barriären mellan arbete och icke-arbete har blivit luddiga - den ena blöder över till den 

andra. Samma sak går att relatera till studier: en student slutar inte vara student för att han 

eller hon lämnar campus. Hemuppgifter och socialt liv bär prägel av den roll som studenter 

besitter, oberoende av tid och rum. 

Även Park (2011) diskuterar hur den mobila teknikens roll kopplar samman lärande (på 

skolan) och informella miljöer (utanför skolan) genom att mobila enheter färdas mellan båda 

platserna. Park anser att det finns ett kontinuum mellan individuella och sociala 

lärandeformer, samt mellan strukturerade (High Transactional) och autonoma (Low 

Transactional) lärandeformer. Mobila applikationer som stöd för lärande kan enligt Park 

placeras någonstans på skalan mellan dessa två dimensioner (se figur 1). 
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Figur 2. Fyra typer av lärande som stöds av mobila enheter. (Park, 2011) 

 

En mobil applikation kan därmed stödja studieaktiviteter som sker både på egen hand och i 

grupp, samt innehålla olika grader av autonomitet (självständighet eller kontrollerat). 

Uppgifter som löses enskilt med endast “rätt” eller “fel” svar är exempel på en strukturerad 

och individuell aktivitet, medan en diskussionsuppgift i grupp är social och mer autonom. 

Vid tjänsteutveckling för mobilt lärande menar Park att denna modell kan hjälpa utvecklare 

att definiera vilken typ av stöd en applikation kan ge. 

Vi utgår från att människor själva väljer att använda teknologiska artefakter på det sätt 

som passar dem och vi följer därmed ett socialkonstruktivistiskt synsätt. Detta innebär att 

människor själva skapar en mening i det de gör, genom de sociala aktiviteter de handlar i 

(Pritchard & Woollard, 2010). Socialkonstruktivismen är starkt influerad av Vygotskys (1978) 

tankar om att människans utveckling främst sker i sociala miljöer. Människan lever i en 

social värld och förståelsen för omgivningen sker i samspel med andra människor (Jackson & 

Sørensen, 2010). Med andra ord influerar människor varandras syn på hur saker fungerar. I 

fallet med denna uppsats innebär detta att studenter själva utvecklar idéer om hur de 

använder sina mobiltelefoner i samspel med varandra - en applikation som var tänkt att 

användas på ett visst sätt kan komma att användas till någonting helt annat. 

2.2 Tjänster kopplade till sammanhang 

En av utmaningarna med att designa tjänster för mobila enheter är att försöka anpassa dem 

efter dess användare för den specifika situation och miljö de befinner sig i (Tan et al., 2009). 

Användare kan ha olika individuella mål, där en viss typ av information kan vara intressant 

för en person och ointressant för en annan. En mobiltelefon har inte samma möjligheter som 

en människa att läsa av och förstå situationer och sammanhang. Hinze & Buchanan (2005) 

påpekar att användare ofta har olika roller - en student som alltid cyklar till skolan kanske 

inte bryr sig om busstidtabellen; en student som alltid tar med sig matlåda vill inte veta vilka 

luncher som serveras på restaurangerna. Samtidigt kan rollerna förändras - studenten som 
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brukar cykla får punktering och måste ta bussen; studenten som brukar ta med matlåda hann 

inte förbereda någon dagen innan. Dessa kontextuella förändringar kräver att ett system 

designat för att hjälpa användarna är anpassningsbart för att möta deras mål (Tan et al., 

2009). 

Ett sådant system hade kunnat bestå av att användarna själva matar in en massa 

information, som sedan applikationen kan använda sig av för att bedöma vad användaren 

behöver få tillgång till i olika situationer. Detta är dock inte önskvärt, då målet snarare är att 

låta enheten själv räkna ut så mycket som möjligt (Dey & Abowd, 2000). Om användarna 

skall vara intresserade av att använda en tjänst måste den tillgodose användarnas behov. Ett 

sätt att skapa sådana förutsättningar är att använda sig av tjänster som kan läsa av 

omgivningen (Jones & Marsden, 2006), även kallat “context-awareness” - enkelt översatt till 

kontextmedvetenhet. Ett exempel på en sådan tjänst skulle kunna vara en lunchguide som 

visar var användaren kan finna närmaste restaurang och vad de serverar för mat just idag. 

Dey (2001) definierar kontext på följande sätt: 

 

“Context is any information that can be used to characterize the 

situation of an entity”. (Dey, 2001, s. 5) 

 

varpå context-awareness definieras efter följande kriterier: 

 

“A system is context-aware if it uses context to provide relevant 

information and/or services to the user, where relevancy depends on 

the user’s task.” (ibid, s. 5) 

 

Både context-awareness och mobilitet är två nyckelbegrepp inom ubiquitous computing (Lee 

& Kim, 2011), där mobila enheter hanterar kontextuella faktorer för att presentera innehåll 

för användaren. 

Wilson & McCarthy (2010) påpekar att det är osannolikt att mobiltelefoner kommer att 

användas till studierelaterade aktiviteter av mer komplex natur. Däremot finns det många 

tjänster som skulle kunna dra nytta av mobila enheters egenskaper: de är alltid påslagna, har 

ett utmanande gränssnitt och känner av sin geografiska plats (Wilson & McCarthy, 2010). I 

en brittisk studie utförd av Joint Information Systems Committee (JISC) uttryckte flera 

studenter viljan av att utnyttja sina egna mobila enheter (laptops och mobiltelefoner) till 

studierelaterade aktiviteter - till exempel ladda ner videoföreläsningar eller ladda upp 

arbeten till institutionens datorer - en sömlös studieteknik (JISC, 2007, s. 19). På detta sätt 

möjliggörs studier oberoende av tid och rum. 

Ivarsson & Fjellström genomförde 2008 en studie över hur man kunde använda sig av 

föreläsningar inspelade med ljud och bild som studenter sedan kunde titta och lyssna på i 

sina datorer eller mobiltelefoner. Genom dessa kunde de se om delar av föreläsningarna som 

de missat eller inte förstått, samt att de kände en trygghet över att de fanns tillgängliga i 

efterhand. 18 % av de svarande studenterna i studien påpekade fördelen med ett flexibelt 

lärande (ta del av föreläsningen när de vill) och 12 % upplevde fördelen med mobilitet (att se 
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den var de vill) (Ivarsson & Fjellström, 2008). Undersökningen visar att det finns möjligheter 

för m-learning att bli ett accepterat medium för lärande bland studenter. 

2.3 Tjänster för samarbete 

Studier på högskolenivå kan involvera både självständigt arbete och grupparbeten 

tillsammans med andra studenter. Båda typerna ställer krav på effektiva arbetsformer som 

kan se ut på olika sätt för olika studenter - vissa väljer att studera ensamma, andra vill sitta i 

grupp tillsammans med andra studenter. Ser man till den tekniska biten är det i huvudsak 

bärbara och stationära datorer samt avancerade kalkylatorer som används. 

När det gäller studier som kräver någon form av samarbete mellan studenter finns det 

olika sätt att arbeta på. En del delar upp arbetet sinsemellan medan andra försöker involvera 

alla deltagare i hela arbetet. Oavsett vilken ansats en grupp väljer finns det olika verktyg i 

form av datorprogram och mobila applikationer som kan stödja aktiviteten. Uppkomsten av 

nätverk (framför allt internet) har haft stort inflytande över utvecklingen av system som 

främjar samarbete, som exempelvis e-post och fildelning (Borghoff & Schlichter, 2000). 

Inom forskning har begreppet “Computer Supported Collaborative/Cooperative Work” 

(CSCW) ofta använts för att beskriva hur datorer och system fungerar som en brygga mellan 

samarbetande gruppmedlemmar (Papadopoulus, 2006). Olika arbetsformer kan kräva 

kommunikation samtidigt (synkroniserat) eller i intervaller (osynkroniserat) och på samma 

plats eller åtskilt (se Figur 1). 
 

 
Figur 2. Samarbetsformer ordnade efter tid/rum (Borghoff & Schlichter, 2000 efter Grudin, 

1994). 
 

På senare tid har forskare argumenterat om att CSCW behöver uppdateras (se t.ex. Grudin, 

2010; Crabtree et al., 2005), för att passa in i de teknologiska framsteg som skett under 90- 

och 2000-talet. Tekniken har blivit billigare och används även utanför organisationer 

(Grudin, 2010). Det är inte längre enbart datorer som främjar samarbete - idag finns mobila 

lösningar som kombinerar gammalt med nytt - datorstödda system och människor i rörelse 

(Kakihara & Sørensen, 2001). Tekniska lösningar för samarbete är inte längre begränsade till 

stora företag med dyra system; grupper behöver inte arbeta på olika delar i projekt och vänta 

på andra gruppmedlemmars osynkroniserade svar via exempelvis e-post. Idag kan billiga 

laptops utföra komplicerade uppgifter genom internet, där tjänster för synkroniserade 
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aktiviteter såsom videosamtal, röstsamtal och dokumenthantering till stor del sköts av 

molntjänster2. 

Uppkomsten av trådlösa nätverk och det ökade användandet av mobila enheter har gett 

upphov till forskning om mobila samarbetsmetoder (Papadopoulus, 2006; Izadi et al., 2002; 

Kakihara & Sørensen, 2001). Tanken bakom detta är att gruppmedlemmar skall ha tillgång 

till och vara uppdaterade om det vad den övriga gruppen arbetar med, oavsett om de är vid 

sin arbetsdator eller på resande fot. Ett problem med samarbetsprojekt är svårigheten att i 

förväg förutspå vilka verktyg och resurser som är nödvändiga för att lösa uppgiften (Hedestig 

& Orre, 2004a), vilket tekniken då kan stödja: 

 

“The technological support has to acknowledge these constrains, and 

allow the participants to access these resources wherever their 

location. This means that system must allow transitions that cross 

boundaries between formal and informal resources.” (Hedestig & 

Orre, 2004a, s. 9) 

 

Vid spontana och oplanerade situationer kan därför mobila enheter vara mer eller mindre 

nödvändiga för att upprätthålla kontakt mellan samarbetande gruppmedlemmar och att hitta 

information som inte finns i gruppens direkta närhet. Kombinerat med m-learning finns det 

möjligheter att skapa tjänster anpassade för studenter att bedriva studier både individuellt 

och på egen hand. 

 

 

                                                        
2 Internetbaserade tjänster som lagrar data på centrala servrar. 
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3 Metod 
Då undersökningen fokuserar på studenters nuvarande och framtida användande av mobila 

applikationer har vi valt att utföra datainsamlingen från just studenter. Tanken är att utgå 

från existerande applikationer och sedan låta användarna själva generera idéer och förslag 

som de kan komma på. Till detta anser vi att en kvalitativ ansats passar bäst, då subjektiva 

åsikter och tolkningar är det mest värdefulla sättet att generera kunskap inom detta område. 

Olika personers åsikter är viktiga att lyfta fram, vilket inte går genom att använda 

fördefinierade frågor genom en kvantitativ undersökning. I detta avsnitt kommer vi att 

närmare motivera vårt metodval, samt diskutera vilka nackdelar vi kan urskilja. 

3.1 Fokusgrupp som metod 

Mobiltelefonen och dess applikationer är produkter anpassad till människan och därför är 

det viktigt att involvera användarna i designprocessen (Jones & Mardsen, 2006). 

Universitetens egna applikationer riktar sig till studenter och deras aktiviteter, det gör det 

viktigt för oss att utreda vilka aktiviteter som faktiskt finns i studenters vardag vilket också 

gör det viktigt att involvera riktiga studenter i arbetet (Sharp et al., 2007, s. 418). Vi strävar 

huvudsakligen efter att undersöka studenters åsikter och vilka behov de kan tänkas ha. Detta 

innebär att vi behöver skapa diskussioner med potentiella användare, där nya åsikter kan 

genereras under samtalet. Därför har vi valt att använda oss av fokusgrupper, som är en 

kvalitativ metod där medlemmarna själva får interagera och prova på aktiviteter. 

Fokusgrupp är en del av det Jones & Mardsen (2006) kallar för “toppteknik” när det gäller 

att förstå användare. Genom denna metod får användarna möjlighet att föra diskussioner och 

utveckla svar sinsemellan (Bryman, 2009). Våra intentioner är att gruppmedlemmarna skall 

ge varandra idéer och tänka på sådant som de inte hade kommit på själva. Tanken är att 

fokusgruppen skall ge deltagarna en möjlighet att diskutera sådant de själva finner viktigt 

inom ämnet (Bryman, 2009), och att detta ska ge oss svar om vilka tjänster som är mest 

önskvärda för studenterna. Med denna metod har vi möjligheten att komma studenten nära 

inpå livet och kan se respondenternas reaktioner när de interagerar med applikationer. Detta 

kan vara viktigt för att utreda huruvida de är positivt eller negativt inställda till det vi tar upp. 

3.1.1 Urval 

För att få fokusgrupper som lämpar sig till undersökningens syfte har vi delvis gjort ett 

strategiskt urval, det vill säga att vi har valt personer som vi tror kan bidra med att generera 

ny kunskap (Wibeck, 2010). Vi grundade valet av gruppmedlemmar på deras varierande 

utbildning och erfarenhet av teknik. Detta för att fånga upp ett så brett spektrum av 

förväntningar på en applikation och inkludera olika kunskapsnivåer av mobilteknik. Utöver 

de vi själva valt har vi även använt snöbollsurval, alltså låtit våra gruppmedlemmar leda oss 

vidare till personer som kan tänkas bidra till undersökningens syfte. Detta ledde slutligen till 
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att vi hade 5 respondenter i vår fokusgrupp, vanligtvis så består en fokusgrupp av 3-10 

respondenter (Sharp et al., 2007). 

Anledningen till att vi använde oss av strategiskt- och snöbollsurval var att det var viktigt 

att få med personer som själva äger och använder smartphones och/eller liknande mobila 

enheter och dessutom har ett intresse för att delta i undersökningen. I denna bemärkelse är 

gruppsammansättningen homogen, då det är studenter som själva berörs av 

forskningsobjektet. Samtidigt var vårt mål att gruppmedlemmarna skulle vara heterogena i 

termer av intressen och fritidsysselsättning, för att få med så många olika åsikter som 

möjligt. 

3.1.2 Tillvägagångssätt 

Fokusgrupper är rekommenderade att hållas i öppna och okontrollerade miljöer (Sharp et al., 

2007). I vårt fall valde vi ett grupprum i Umeå universitetsbibliotek. Vi gjorde detta val för att 

vi ville befinna oss i den sorts miljö som studenter vanligtvis vistas i, samtidigt som det fanns 

användbara resurser i rummet att tillgå, exempelvis whiteboard och internetuppkoppling, 

vilket var verktyg som vi ville använda oss av. Deltagarna instruerades att ta med sina egna 

mobila enheter till mötet, så att de kunde reflektera över de applikationer de själva vanligtvis 

använder. Vi planerade in tid och plats för mötet med deltagarna i förväg, vilket vi anser är 

till fördel eftersom respondenterna då gavs tid att förbereda sig och fundera över situationer 

där mobila enheter skulle kunna nyttjas, innan själva mötet ägde rum. Detta såg vi som en av 

de viktigaste aspekterna vi ville fånga upp med gruppen. 

Inledningen till mötet var kort och koncist, respondenterna visste redan vad projektet 

handlade om så vi ville inte lägga så mycket tid på detta. Vi berättade istället vad som skulle 

hända på själva mötet och vad vi ville åstadkomma med det. I ett tidigt skede under mötet 

ville vi få igång en diskussion bland gruppmedlemmarna, eftersom diskussionen är essentiell 

för oss. För resultatets skull ville vi helst att hela mötet skulle bestå av diskussioner som vi 

sedan kunde se över och utvinna nödvändig information ur. Detta måste dock ske under viss 

kontroll eftersom det finns risk att diskussionen spårar ur annars. För att lyckas med detta 

och för att deltagarna skulle kunna få möjlighet att utveckla sina svar fick de relativt fria 

händer att diskutera mobila enheter och applikationer. Mötet bestod av ett antal 

ostrukturerade frågor som diskuterades, där deltagarna själva fick utrymme att ta upp sådant 

de ansåg vara intressant. Att använda ostruktrukturerade frågor innebär också att vi som 

moderatorer måste hålla en balans mellan att fånga upp data och ställa nya oplanerade frågor 

(Sharp et al., 2007).  Samtidigt blev vi som moderatorer tvungna att styra in dem på rätt spår 

när de verkade glida in på andra diskussionsämnen, detta gjorde vi genom att ställa nya 

frågor som fick dem att återigen fokusera på ämnet.  

Mötet med fokusgruppen spelades in genom videoupptagning för att senare kunna 

analyseras. Genom att spela in möten blir det lättare att gå tillbaka för att se vad deltagarna 

faktiskt sa och gjorde. Det underlättar även att kunna gå tillbaka och fånga upp nyanserna i 

deltagarnas diskussioner, om de exempelvis lät positivt eller negativt inställda till det som 

diskuterades (Jones & Marsden, 2006). Eftersom vi använde whiteboard-tavla för att 

visualisera diskussionen kunde vi även få med denna aspekt med hjälp av 

videoupptagningen. 
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Fokusgruppen fick installera en applikation på sina mobila enheter, “Texas State Mobile” 

från The University of Texas, under mötet som de sedan fick testa och kommentera. Syftet 

med detta var att visa dem hur applikationer skulle kunna hjälpa dem i deras vardag och på 

det sättet få dem att tänka på olika situationer där liknande funktioner skulle kunna vara 

användbara för dem själva. Under denna diskussion gled fokusgruppen ibland över till att 

kommentera gränssnitt på applikationen de testade vilket vi försökte avleda dem ifrån 

eftersom gränssnitt inte något vi vill undersöka. 

3.1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen har en socioteknisk inriktning där tyngdpunkten ligger på “socio” och mindre på 

det rent “tekniska”. Mobil teknik är under ständig utveckling, vilket leder till nya typer av 

produkter med jämna mellanrum. Syftet är att utforska vilka lösningar som är relevanta för 

studenter, oavsett de begränsningar som finns idag. Detta gör att uppsatsen kan fungera 

bättre som underlag för framtida lösningar. 

Vidare har vi begränsat oss till enbart studenter vid Umeå universitets campus. 

Anledningen är uppsatsens begränsade omfång - istället har vi valt att koncentrera oss på de 

studenter vi haft tillgång till i Umeå. Vi håller oss enbart till att ta reda på vilka tjänster och 

inte hur gränssnittet önskas vara av studenterna. 

3.2 Metodkritik 

Kritik går att rikta mot de flesta metoder som finns för att göra användarundersökningar, den 

metod vi har använt oss av är inget undantag. Under denna del tänker vi ta upp några olika 

kritiska synpunkter riktat mot att använda fokusgrupp som metod. 

Det kanske mest framträdande problemet med att använda sig av fokusgrupper är det 

begränsade antalet respondenter som kan delta, gentemot kvantitativa metoder där en större, 

representativ grupp används. Dessutom finns risken att vissa respondenter inte kunnat 

uttrycka sina åsikter på grund av påverkan, både från oss moderatorer och från övriga 

deltagare. Intervjuer hade kunnat ge större utrymme för de enskilda respondenterna att 

uttrycka sina åsikter men hade även tagit längre tid och varit mer svårbearbetat. 

En kritik mot denna metod som går att diskutera gäller antalet fokusgrupper som används 

i undersökningen. Vanligtvis i större undersökningar så används mellan 12-15 st grupper 

(Bryman, 2009), i vår studie användes endast 1 grupp. Att använda sig av enbart en grupp 

kan resultera i att de studenter vi valt till fokusgruppen inte är representativ för alla 

studenter på Umeå universitet, exempelvis saknas det deltagare som är äldre än 28 eller 

deltagare som har egen familj, eller utbytesstudenter som är nykomna till Sverige. Vardagen 

för de här typerna av studenter hade kanske kunnat se annorlunda ut om man jämför med de 

vi använt oss av, vilket möjligtvis hade påverkat vilken typ av applikationer de prioriterar och 

använder mest. 

Gruppens inflytande på enskilda respondenter kan vara en nackdel med denna typ av 

metod. Vissa deltagare kanske inte vågar bidra i diskussionen pågrund av påverkan från 

resten av gruppen (Morgan, 1997). Alla människor i en fokusgrupp får kanske inte heller den 

plats den behöver för att utmärkas i diskussionen vilket kan innebära ett problem då vi helst 
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vill att alla deltar i diskussionen för att kunna få deras åsikter. Det problemet kan förhindras 

genom att välja respondenter till gruppen som inte är rädd för att uttrycka sig eller framhäva 

sina åsikter. Men det kan fortfarande vara svårt att upptäcka om vissa respondenter inte 

vågar uttrycka sig i gruppen. 

En risk med att ställa den form av ostrukturerade frågor som vi använde oss av i en 

fokusgrupp är att det går överstyr och moderatorn tappar kontrollen över diskussionen. 

Detta får man försöka förhindra genom att styra in gruppen på rätt spår igen, exempelvis 

genom att ställa nya frågor för att få dem fokuserade på uppgiften igen. 

En potentiell nackdel med att hålla mötet med fokusgruppen i en öppen miljö som Umeå 

universitetsbibliotek är att det finns en risk för störningsmoment, dvs. att det finns en risk för 

att exempelvis mobiltelefoner ringer, folk kliver in i rummet, osv. Vi anser dock att detta är 

överkomligt och kan repareras ifall det skulle ha inträffat. 

Utöver denna kritik har vi ett annat möjligt problem och den handlar om respondenternas 

eventuella brist på kunskap gällande applikationer och vad som är tekniskt möjligt att 

utveckla i dagsläget. Risken är att respondenterna börjar diskutera tjänster och funktioner 

som de skulle vilja ha men som inte är möjligt att skapa av olika anledningar. Vi har dock valt 

att inte lägga för stor vikt vid detta, då nya innovationer kan skapa förutsättningar för mer 

avancerade lösningar i framtiden. 
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4 Mobila tjänster på campus 
Studenter är aktiva personer som ofta behöver förflytta sig runt campusområdet, de är även i 

behov av rätt information på rätt tid. Typisk information som är aktuell för en student kan 

vara schemaändringar, tid och plats för lektioner eller var de kan äta sin lunch. För studenten 

är det inte alltid lätt att komma åt information gällande dessa saker om man inte har de rätta 

resurserna, exempelvis en dator eller personer närvarande som tillhandahåller kunskap om 

just den informationen. Det finns dock inte alltid tillgång till rätt personer att fråga eller en 

dator att söka på, vilket skapar behov för en mer lättillgänglig lösning. 
 

4.1 Fokusgruppen 

Fokusgruppen bestod av fem studenter från Umeå universitet, tre manliga och två kvinnliga, 

mellan 20 och 28 år gamla. Ingen av medlemmarna var ursprungligen från Umeå eller hade 

bott där innan de började studera på universitetet. Erfarenheterna av smartphones bland 

medlemmarna sträckte sig från några månader till två år. Målet med fokusgruppen var att 

höra vilka typer av applikationer som typiska studenter har användning av i relation till deras 

studentliv. Sedan ville vi bilda oss en uppfattning om vad de saknade och som skulle kunna 

användas i en mobil applikation från universitetet. Vi ville problematisera kontexten i 

studenters vardag genom att låta dem reflektera över vilka problem de själva upplevt och 

vilka möjligheter de kunde utröna för en mobil applikation på campus. 
 

 
Figur 3. Fokusgruppen fick interagera med sina egna mobila enheter under mötet. 

4.1.1 Vad använder studenter för applikationer idag? 

Efter presentationen av studien lät vi gruppmedlemmarna berätta vilka applikationer de 

använde regelbundet i sina telefoner. Sedan fick de diskutera i vilken grad dessa används 

eller kan användas i studierelaterade aktiviteter. Syftet med att vi lät dem berätta om deras 

applikationer var att vi skulle få en inblick i deras applikations-användande, om vad som är 
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viktigt för dem och vad de använder applikationerna till men även var de används. Endast ett 

fåtal av de applikationer de använde visade sig vara förknippad med någon typ av aktivitet 

förknippad med deras roller som studenter. Dessa applikationer var: 

 

•  Dropbox (delning av dokument mellan olika enheter) 

•  Facebook (ordna evenemang som exempelvis sittningar, fester och andra 

aktiviteter mellan studenter)  

•  PDF-läsare (läsa dokument direkt på mobiltelefonen) 

•  IKSU3 (hantera sina träningstider) 

•  Kalender (för planering och påminnelser om föreläsningar, möten etc.) 

 

Vi har delat in dessa funktioner i fem olika teman som vi redovisar här nedan. Indelningen 

ger en överblick över vad som diskuterades i fokusgruppen, där de centrala punkterna 

redovisas. 

4.1.2 Schema och kursinformation 

En tjänst för att se sitt schema var eftertraktat i fokusgruppen. Diskussionen kretsade 

huvudsakligen kring att det skulle vara snabbt och enkelt att kunna se vilken tid föreläsningar 

börjar och i vilken sal de hålls. Fördelarna med en funktion för detta i en mobil enhet 

gentemot att titta på datorn eller en utskriven variant var dess mobilitet (titta var som helst) 

och flexibilitet (när som helst) - mobiltelefonen har de flesta med sig i stort sett överallt. 

Utöver detta såg vissa av deltagarna problem i att scheman kunde ändras, ibland med kort 

varsel. En del lärare skickade till exempel e-post till kursdeltagarna om de blivit sjuka och var 

tvungna att ställa in en föreläsning. Detta upptäcktes inte alltid i tid då eleverna inte läser sin 

e-post innan föreläsningarna. Ett förslag var att få någon slags notifiering på telefonen via 

exempelvis SMS vid schemaändringar. 

Vi ställde frågan om det fanns något mer gällande skola och information de skulle vilja se i 

en applikation? En respondent svarade: 

 

-”schema och studieguider och sånt... man kan ju logga in på en dator med det är ju lite 

omständigt” 

 

Flera ur fokusgruppen höll genast med. Det fanns ett intresse inom fokusgruppen att kunna 

se denna även denna typ av information på sin mobiltelefon.  

4.1.3 Applikationer för studier 

En önskvärd funktion som var mer direkt relaterad till studier var möjligheten att boka 

grupprum på universitetets campus via en mobil applikation. Även här är det mobiliteten 

som är den stora fördelen - studenter vill kunna boka grupprum på stående fot utan att 

behöva leta upp en dator. Problemet med dagens lösning var att det var för krångligt att 

behöva bekräfta bokningar genom en kod som kommer på e-post.  

 
                                                        
3 Idrottsklubben Studenterna i Umeå 
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“Systemet som finns är inte bra” sade en av deltagarna.  

 

En bokning på Umeås universitetsbiblioteket måste bekräftas tidigast 30 min före och senast 

15 min efter den bokade tidens start. Eftersom denna bokning måste göras via internet är det 

en förutsättning att någon av deltagarna har tillgång till en dator (att göra det via 

mobiltelefonens webbläsare är svårt och tar lång tid). En bokningstjänst för mobiltelefonen 

skulle därmed underlätta, då det sparar tid och är mer effektivt. 

En annan funktion som togs upp var möjligheten att söka efter och låna kurslitteratur 

genom en mobil applikation på universitetsbiblioteket4. En av deltagarna ville kunna söka 

efter litteratur exempelvis under kursintroduktionen för att snabbt se om den finns 

tillgänglig. 

Vi var intresserade av att utreda om studenter använder sina mobila enheter till att lyssna 

på musik genom exempelvis Spotify medan de studerar, därför ställde vi frågan  -”Använder 

ni era mobiltelefoner till att lyssna på musik medan ni pluggar?”, varpå alla respondenter 

svarade att  de inte gör det och  inte heller hade något behov av det.  

4.1.4 Campusrelaterade aktiviteter 

I mötet med fokusgruppen diskuterades flera tjänster som inte är direkt kopplade till 

studierna men ändå berör studentrelaterade aktiviteter. Här följer delar av diskussionen som 

givit oss flera idéer på vad som skulle kunna tillföras i en applikation för studenter. Dessa 

tjänster var informationsflöden, lunch- och kart-applikationer. 

Nedan följer några av respondenternas svar på frågan: “Är ni intresserade av att veta mer 

om sånt universitetet anordnar, typ gästföreläsare och artister osv?” 

 

-”Jag tror man skulle vara mer intresserad om det är lättillgängligt.” 

 

-”Ja, man skulle nog vara mer uppdaterad.” 

 

-“Vi håller till vid vårdvetarhuset, man håller ju inte till här på campus så man missar ju 

sån’t där.” 

 

Nyckelorden i dessa svar är “lättillgänglig” och “uppdaterad”. Respondenterna använde dessa 

ord om evenemang på campus vilket var intressant. Vi tolkar det som att det finns ett intresse 

hos studenterna att vara uppdaterade gällande aktiviteter som sker på campus samt att 

denna information finns lättillgänglig. Tillgängligheten av sådan information kan vara viktig 

för somliga studenter eftersom inte alla håller till på campus där stora banderoller och 

affischer om evenemang finns uppsatta.  

Lunchmenyer var även något som dök upp i diskussionerna runt den amerikanska 

applikationen som respondenterna fick testa. I applikationen (“Texas State Mobile” från 

Texas university) fann en av respondenterna funktionen “Dinner”  där man kunde se vilka 

möjliga ställen man kunde äta sin lunch eller middag på. Detta var respondenterna även 

                                                        
4 En mobilanpassad sida finns sedan 2011-04-28 (www.ub.umu.se/om/nyheter/album-i-mobilen) 
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intresserade av att ha här i Umeå. En respondent uttryckte följande medans denne 

utforskade applikationen: 

 

-”Dinner var ju bra , här kan man se var man kan äta nånstans” 

 

Studenter spenderar ibland långa tiden på campus,  de blir därför tvungna att äta sin lunch 

och middag där och därför finns det ett intresse att få tillgång till platser att äta, menyer och 

priser.  

Angående platser så fick vi i en senare del av mötet veta mer om fokusgruppens tankar 

gällande en eventuell karta över campus. Här följer några svar på frågan: “Hittar ni till alla 

föreläsningssalar ni ska till?” 

 

-”Jag hittar inte allt här [...] jag hittar till rätt hus men inte till salarna.” 

 

-”Vi är verkligen i varje hus på hela campus ungefär [...] vi läser tvärvetenskapligt, första 

terminen då var det såhär, att vi visste aldrig vart vi skulle vara nånstans, vi var som yra 

höns” 

 

-”Vi har haft kurser på sjukhuset, där hade vi ingen koll alls.”  

 

Dessa svar gav insikt i att studenter ibland behöver hjälp med att hitta dit de är påväg, 

exempelvis till vissa byggnader och salar. Denna diskussion förde oss in på ämnet om en 

karttjänst som hjälpmedel för studenter. Tyngdpunkten i diskussionen låg i gällande vilken 

information som skulle vara bra att karttjänsten visar för användarna.  En respondent 

uttryckte sig: 

     

-”Det är inte husen som är problemet, är det nått som är problemet så  är det salarna” 

 

Av denna kommentar går det att utröna vad studenter ofta behöver ha kunskap om i livet 

som student, nämligen “var ligger salen jag ska till?”. En karttjänst som visade var salarna 

ligger blev i och med detta ett hett ämne i diskussionen som alla ur fokusgruppen var positiva 

till. 

Samtidigt som vi var inne på detta spår ställde vi frågan: “Finns det något intresse i att 

som ny student att fråga de mer erfarna studenterna om saker via en app?” varpå vi fick 

svaret: 

 

-“Nja, men jag tror säkert vissa skulle behöva det” 

 

Flera av respondenterna höll med om detta antagande om att nya studenter kan behöva extra 

vägledning på campus. 
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4.1.5 Administrativa funktioner 

Studenter har mycket att hålla reda på gällande kurser, böcker och vad man skall ha lärts 

innan kursens/programmets slut. Cambro och Portalen är två plattformar tillägnade 

studenter där denna information går att finna. Det framkom under diskussioner runt just 

Cambro och Portalen att en av respondenterna var intresserad av att kunna tillgå diverse 

former av information gällande sina studier och andra universitetsrelaterade uppgifter även 

på sin mobiltelefon.  

Samtidigt som fokusgruppen fick testa den utländska applikationen så sade en respondent 

att  

 

-“En app-version av Cambro hade varit nice”  

 

varpå en annan respondent fyllde i  

 

-“Ja, och att man kan se sina registrerade kurser”  

 

Denna typ information menar hon är intressant för henne eftersom vissa hon läser väldigt 

korta kurser och därför registreras hon på nya kurser ganska intensivt. Hon vill översiktligt 

kunna planera efter de kurser som kommer framöver. Flera respondenter höll med henne i 

detta. i Cambro och Portalen kommer studenterna även åt att läsa studieguiden över just 

deras program/kurs vilket diskussionen antydde var av värde.  

Under diskussionen ställde vi en fråga om det  fanns något intresse av att ha en funktion 

som gör det möjligt för studenter att söka information om lärarna, exempelvis 

kontaktuppgifter, var de sitter och så vidare, via applikationen, varpå en respondent svarade: 

 

-”Ja, det kan vara bra!” 

 

Denna funktion fanns det alltså ett intresse av att använda inom fokusgruppen. Flera 

respondenter uttryckte sig positivt till att det kan vara bra få fram sådan information och att 

det är en bra idé att göra det lättillgängligt genom en smartphone. 

4.1.6 Skapa mervärde för applikationen 

Mecenat erbjuder rabatter på diverse matställen och butiker. Istället för att få e-post och brev 

hem om dessa erbjudanden fanns det ett visst intresse i fokusgruppen att sådant visas direkt i 

deras mobila enheter istället. Vi använder orden “visst intresse” baserat på att flera av 

respondenterna tyckte att rabatterna som Mecenat erbjuder gäller dyra saker man inte köper 

så ofta, som exempelvis laptops. En respondent uttryckte följande: 

 

-” Det är så dåliga rabatter!”  

 

och en annan respondent sade: 

 

- “Det är inte direkt något man köper varje dag.” 
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Vi frågade då om det fanns intresse för rabatter på billigare och kanske mer lokala artiklar, 

som de kan behöva köpa oftare. Detta ställde sig fokusgruppsmedlemmarna positivt till - 

erbjudanden hos lokala caféer, restauranger och butiker hade de gärna sett i en mobil 

applikation. Det skulle även innebära att de troligen uppmärksammade erbjudanden i större 

utsträckning, eftersom de har sina mobiltelefoner med sig i stort sett överallt. 

4.1.7 Att undvika i en applikation 

Vi var även intresserade av vad gruppmedlemmarna anser att man bör undvika i en mobil 

applikation för studenter. Det var viktigt att inte fylla en applikation med tjänster och 

funktioner som inte används eller till och med hamnar i vägen, ansåg deltagarna. De fick 

utvärdera vilka funktioner som verkade onödiga och icke önskvärda i Texas-applikationen, 

samt de förslag som de själva och vi moderatorer tog upp. 

En av dessa funktioner var krånglig autentisering, detta blev ett aktuellt ämne under 

diskussionen. Flera av studenterna var trötta på att alltid behöva skriva in användarnamn 

och lösenord för att komma åt sina personliga sidor kopplade till universitetet. En 

respondent sade: 

 

- “Om man  måste börja klicka på logga in för att kolla på mailen,  då är det inte bra”.  

 

En annan respondent fyllde i: 

 

- “Kan det inte vara som på Spotify? man loggar in en gång sen är man inloggad? Du kan 

ju stänga ner själva Spotify-appen men du  är ju fortfarande inloggad på den.” 

 

Att behöva använda flera olika e-postsystem var något som inte uppskattades i fokusgruppen. 

Respondenterna var trötta på att behöva komma ihåg vilken e-post de använder till vad. 

Vissa institutioner har egna e-postsystem som deras studenter behöver använda sig av för att 

få information från just den institutionen. I gruppen fanns intresse att kunna koppla 

tilldelade e-post-konton till en funktion i en applikation och därigenom kunna hantera all 

studierelaterad e-post. 

Huvudsakligen gällde kritiken mot applikationer sådant som skapade merjobb för 

användarna - inloggningar samt icke-intuitiva och besvärliga gränssnitt. Vi diskuterade 

huruvida de ville ha tjänster fördelade på flera applikationer, så att de själva kunde 

kombinera och välja det de har användning för, eller om de ville ha dem samlade i en 

applikation. De föredrog det senare - att slippa gå in och ur flera applikationer vars 

funktioner hör ihop. 

4.2 Sammanfattning 

Dessa punkter är de sammanfattade tjänster och funktioner som respondenterna var 

intresserade av att se i en applikation.   
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•  Scheman för kurser  

•  Få notifieringar vid schemaändring 

•  Studieguider för kurser - Lunchlista över campus - Priser osv 

•  Boka grupprum på campus 

•  Söka/låna/köa böcker från UB 

•  Hitta kurslitteratur 

•  Feeds/events 

•  Appversion av Cambro5 (Inte alla kurser har cambro) 

•  Vilka kurser är jag registrerade på? 

•  Lärarnas kontaktinformation, profiler. 

•  Rabatter och erbjudanden. 

 

Fokusgruppen gav oss även information om sådant som de inte vill stöta på i användandet av 

en applikation. 

 

•  Lyssna på musik 

•  Autentisering  

•  Flera e-postsystem 

•  Tjänster uppdelade i flera applikationer 

 
Schema och kursinformation 

Respondenterna är intresserade av att ha tillgång till sitt schema i mobiltelefonen, de var 

positiva till att kunna få fram denna typ av information närsomhelst och varsomhelst. En 

sms-tjänst som informerar dem om schemaändringar om exempelvis läraren blivit sjuk och 

blivit tvungen att skjuta upp lektionen var intressant för respondenterna.  Likaså ville de 

kunna läsa studieguiden där de kan se kursplanen och hitta den kurslitteratur som är aktuell 

för kursen. 
  
Applikationer för studier 

Boka grupprum var en funktion som respondenterna ville se i en applikation. De ansåg att 

systemet som finns idag är osmidigt, och skulle hellre vilja se en smidig och bra lösning på 

detta. Även kurslitteratur var intressant för respondenterna, de vill kunna ställa sig i kö för 

böcker via sin mobiltelefon. Detta var av intresse eftersom studenter ofta får information om 

kurslitteratur under sina lektioner och vill sedan vara först med att få tag på boken så att 

böckerna inte hinner bli upptagna. Det fanns inget intresse från respondenternas sida att 

kunna lyssna på musik genom applikationen.  

 
Campusrelaterade aktiviteter 

Det förekommer ofta olika sorters aktiviteter på campus, och denna information brukar gå 

stöta på när man befinner sig på campus, och detta var samtidigt det som var problemet 

tyckte respondeterna; Studenten måste befinna sig på campus för att upptäcka sådan 

information. Respondenterna vill hellre kunna hållas uppdaterad om detta i sin mobil i form 

                                                        
5 Umeå universitets digitala lärplattform 
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av informationsflöden.  Respondenterna ville även ha möjligheten att kunna se information 

om platsen att äta sin lunch på, vilken mat som serveras samt priserna. Det diskuterades 

även runt behovet att orientera sig på campus vilket är speciellt aktuellt för nya studenter. 

Respondenterna ville ha möjlighet att se var både byggnader och salar kunde finnas. Om 

förslaget att ge nya studenter möjligheten att fråga mer erfarna studenter om information via 

en applikation trodde flera respondenter att det skulle kunna användas av andra, även om 

dessa inte är intresserade av det själva. 
 

Administrativt 

I plattformen cambro finns en hel del information som vissa studenter är i behov av, och 

detta fanns det även ett intresse av att kunna få tillgång till via sin mobiltelefon. En 

applikationsversion av cambro där man kan se sina registrerade kurser och hitta information 

om lärare (kontaktinformation) var något som intresserade respondenterna. 

   
Skapa mervärde för applikationen 

Två respondenter var intresserade av att kunna se rabatter och erbjudanden som mecenat 

erbjuder via sin mobiltelefon, framförallt de sorters erbjudanden som konsumeras oftare än 

andra, exempelvis rabatter på matställen istället för på en dyr laptop. 

 
Vad vill användarna inte ha i en universitetsapplikation? 

Det som respondenterna ville skulle undvikas i en applikation var sådan som skapade mer 

jobb för användaren, exempelvis att ofta behöva logga in för att komma åt vissa typer av 

funktioner (Cambro, portalen och e-post). De vill inte heller behöva använda flera olika e-

postsystem då detta blir krångligt. 

I fokusgruppen fanns det en vilja och ett behov av att utveckla existerande tjänster men 

också av att skapa nya. Med behoven följer även vissa förväntningar på hur tjänsterna ska 

fungera och vara, exempelvis ville studenterna inte ha några komplexa och onödiga 

funktioner som kan skapa irritation i vardagen.    
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5 Studenters mobila behov 

Utveckling av tjänster av olika slag kan dra stor fördel av att känna till sina användare och 

deras behov. Vi har fått en inblick i hur studenter tänker kring mobila tjänster och hur dessa 

kan kopplas till deras aktiva vardag. De använder redan en del applikationer regelbundet för 

att utföra både enklare och mer komplicerade uppgifter. Samtidigt provar de gärna nya 

applikationer som kan underlätta ytterligare. 

Under fokusgrupperna gick vi igenom de teman som vi anser är intressanta att undersöka, 

där de både bekräftade en del teorier men också kullkastade andra och gav oss insikt om 

behov och möjligheter som vi inte tänkt på innan. Detta visar på att det inte går att ta något 

för givet - användarstudier kan ge oväntade resultat och studenter är inga undantag. 

Applikationer är vad de själva gör dem till, vilket präglas av det socialkonstruktivistiska 

synsätt vi har utgått från i denna studie. 

5.1 Förväntningar på informationsflöden 

Antalet sålda mobila enheter fortsätter att stiga och kommer knappast stagnera - i takt med 

utvecklingen av allt billigare och mer kapabla enheter upptäcker fler de möjligheter som 

smartphones och surfplattor erbjuder. Idag förväntar sig moderna människor att kunna 

komma åt information överallt, när som helst och utan fördröjning - samma premiss gäller 

studenter och information kopplade till studentliv. Istället för att behöva förflytta sig fysiskt 

för att exempelvis se en lunchmeny eller hitta kursinformation, vill de ha tillgång till det 

genom en enkel sökning på sina medhavda mobila enheter. 

5.1.1 Den allestädes närvarande tekniken 

Begreppet ubiquitous computing stämmer väl in på studenternas syn på teknologi och 

informationstillgång - den bör finnas universellt tillgänglig. Förutom att deras mobila 

enheter erbjuder dem bekvämlighet i form av snabb tillgång till information, är det flera 

funktioner som blir mer eller mindre nödvändiga att kunna tillgå mobilt - en av 

respondenterna från fokusgruppen beskrev hur svårt det var att få tag i kontaktuppgifter till 

en handledare när de befann sig långt ifrån deras “normala” miljö. När de är vana vid att 

kunna få tag i information snabbt och enkelt ställer det till problem vid avbrott i denna 

kommunikation. 

Om universiteten kan genomföra satsningar som utgår från studenters mobilanvändande 

kan de främja deras effektivitet i att finna information, vilket i sin tur även kan innebära 

avlastningar för universitetens egna resurser - studenterna kan själva söka reda på 

information utan att till exempel behöva be om hjälp från anställda. Ett universitet blir 

förmodligen även mer attraktivt att studera vid om de visar sig framåt gällande tekniska 

tjänster för dess studenter. 
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5.1.2 Omedvetna behov? 

Ordet “behov” syftar vanligtvis till något som är mer eller mindre nödvändigt för att 

överleva6. Saknas detta “något” får det oftast oönskade konsekvenser. När vi talar om 

studenters “behov” i form av applikationer är det förstås inte alltid så att en avsaknad av 

detta något leder till några direkt negativa effekter. Vad vi har kunnat utröna är det snarare 

så att vissa behov inte har identifierats av studenterna - de vet inte själva om att det är ett 

behov. Har deras mobilanvändning blivit så integrerade i deras liv att de inte längre vet vad 

de själva behöver? Detta kan vara en sidoeffekt av den “allestädes närvarande” tekniken: den 

märks inte, alltså genererar den inga nya insikter hos dess användare. Detta 

uppmärksammade vi under fokusgruppen då respondenterna vid ett flertal tillfällen gav 

intrycken av att de verkligen skulle “behöva” en viss funktion i sina mobila enheter - 

funktioner som de inte reflekterat över tidigare. 

5.2 Kontextuella tjänster 

Den kanske mest framträdande rent tekniska fördelen för moderna mobila enheter gentemot 

datorer är deras inbyggda möjligheter att känna av sin position genom inbyggd GPS. Allt fler 

mobila applikationer använder sig av positionering för att märka ut närliggande platser av 

intresse och visa andra var användaren befinner sig genom sociala nätverk. 

5.2.1 Rätt information på rätt plats 

Genom att kombinera positionering och aktiviteter som sker i närheten kan en mobil tjänst 

erbjuda relevant information till användarna. Respondenterna i fokusgruppen ville gärna se 

en lösning som visar dagens lunch på campus-restauranger i mobiltelefonen, vilket skulle 

kunna integreras med en kartfunktion. De ville även få information om evenemang på 

campus, eftersom de kanaler som detta förmedlas genom i skrivande stund ofta missas av 

studenterna. Mobila enheter har studenterna alltid med sig och tittar till regelbundet, vilket 

gör dem till utmärkta verktyg för informationsspridning. Här finns visserligen sociala nätverk 

som Facebook och Twitter till förfogande - frågan är om inte information kopplat till 

universitetet försvinner bland övriga uppdateringar från dessa informationsflöden. Samtidigt 

finns det ingen anledning till att uppfinna hjulet två gånger. En mobil applikation från ett 

universitet kan istället fungera som ett komplement. 

5.2.2 Studenterbjudanden 

En annan aspekt som togs upp i fokusgruppen var intresset för studenterbjudanden, vilket 

också kan kopplas till en kontext-anpassad tjänst. De rabatter och erbjudanden som de 

vanligtvis fick information om kom främst via e-post från Mecenat, vilket sällan var särskilt 

intressant - det gällde oftast större inköp som laptops och telefonabonnemang, vilket 

studenter normalt sett köper relativt sällan. Istället ville studenterna få fler lokala rabatter 

gällande varor och tjänster som de köper mer regelbundet, i exempelvis lokala fysiska 

                                                        
6 För definition, se http://www.ne.se/behov 
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butiker. Dessa kan presenteras i en applikation genom att visa var butiken ligger i förhållande 

till användarens position. 

5.3 Studierelaterade tjänster 

Något som framkom i mötet med fokusgruppen var att användandet av mobila applikationer 

för studiesyfte var väldigt lågt bland gruppmedlemmarna, något som vi hade förväntat oss. Vi 

misstänker att orsaken till detta berodde på att det fanns få applikationer riktade mot 

studenter, alternativt att deras kännedom om studierelaterade applikationer var låg. 

Fokusgruppen trodde inte på att mobila enheter inte skulle kunna ersätta datorer och 

traditionella verktyg för studier. Detta stämmer överens med Wilson & McCarthy (2010) i att 

mobiltelefoner förmodligen inte kommer att kunna utföra studierelaterade aktiviteter med 

högre komplexitet.  

5.3.1 Mobiltelefon kontra dator 

Vi ser det som självklart att en stationär eller bärbar dator är effektivare att exempelvis läsa 

och skriva längre texter på, däremot att mobila enheter bör kunna nyttjas vid mer spontana 

och kortare sessioner där just mobilitet och flexibilitet är avgörande. Anteckningsblock och 

stationär dator finns kanske inte alltid tillgängliga, och en laptop kan ta för lång tid att starta 

upp och vara klumpig. När en student behöver anteckna något i all hast kan det vara bra att 

snabbt och enkelt kunna starta upp en anteckningsfunktion på sin mobila enhet. Däremot 

finns det oftast redan sådana funktioner tillhörande mobiltelefonen som kanske kan vara lika 

enkla och snabba att använda. Om en sådan funktion skulle implementeras i en applikation 

behöver den kanske även erbjuda något ytterligare mervärde om den ska vara av värde för 

studenten. 

5.3.2 Mobilt lärande 

Bara en viss del av studierna sker i föreläsningsalarna medan en stor del av sker utanför 

dessa dörrar. Studenter som vill se en föreläsning de missat, kanske på grund av sjukdom, 

eller se en föreläsning de bara inte hunnit anteckna så mycket från kan förmodligen få 

användning av exempelvis videoföreläsningar eller andra instuderingstjänster. Ivarsson & 

Fjellströms (2008) resultat tyder på att en hel del studenter har nytta av denna form av 

lärande. Vidare finns det möjligheter för mobila tjänster att skapa nya förutsättningar för 

studenter inom detta område. 

Videoföreläsningar kan vara ett verktyg för att hjälpa studenter i deras studier, både som 

inspelade föreläsningar och via direktlänk. Liksom applikationer för studiesyfte hade 

fokusgruppsmedlemmarna ingen stor erfarenhet av videoföreläsningar, förmodligen 

eftersom det inte är särskilt utbrett inom deras utbildningar i dagsläget. Samtidigt var de 

intresserade av applikationer som kan underlätta i studier, vilket gör att vi tror att det går att 

utnyttja m-learning och exempelvis videoföreläsningar. 
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5.4 Introduktion av nya studenter 

Som ny student i en ny stad kan det vara många saker att hålla reda på - insparker, 

evenemang och föreläsningar, som sker på olika platser och vid olika tidpunkter. För en del 

innebär det mycket information som skall bearbetas och det är inte alltid lätt att hålla reda på 

allting. Denna information kan dessutom ändras med kort varsel, vilket kan undgå en 

student som är på väg mellan två platser. 

5.4.1 Karta över campus 

Ett problem som fokusgruppen identifierade från sina upplevelser som nya studenter vid 

universitetet var att det kunde vara svårt att hitta till rätt byggnad, sal och andra platser.  

Universitet lockar både svenska och utländska studenter som inte alltid har vidare kännedom 

om staden. Detta gör att de kan ha svårigheter att hitta, exempelvis till rätt byggnad på 

campus och kanske rentav till rätt sal. Kart- och positioneringstjänster kan vara ett sätt att 

hjälpa i dessa situationer. Med en sådan funktion i sin mobila enhet kan studenten i förväg 

eller väl på plats lättare orientera sig i staden och campus. Självklart kan en kartfunktion 

även användas av mer erfarna studenter som behöver hitta till en plats på campus som de 

inte varit på tidigare, vilket en av fokusgruppsmedlemmarna påpekade. 

5.4.2 Sociala aktiviteter 

Som ny student är det rätt mycket intryck att ta in första dagen på universitetet. Några av 

dessa intryck kommer ifrån möten med nya människor, platser och förfaranden i hur saker 

och ting går till.  Sociala kontakter blir en naturlig del av en studenternas vardag och vi har 

identifierat en aspekt inom mobilatjänster som skulle kunna hjälpa de studenter som är ny 

på platsen och behöver mycket information, om många saker. Detta handlar om att ge nya 

studenter en möjlighet att fråga de mer erfarna studenterna om sådant de förmodligen vet 

mer om, exempelvis så skulle studenter som studerat ett tag ställa upp i att vara en form av 

kontaktperson för nya studenter. Dessa nya studenter skulle sedan få möjligheten att ställa 

frågor och få dem besvarade av kontaktpersonen via den mobilatjänsten.  

Fokusgruppen trodde att detta hade varit av intresse bland nya studenter, men de själva 

skulle inte använda en sådan tjänst. Respondenterna i vår fokusgrupp är erfarna studenter 

som redan studerat vid Umeå universitet i minst 2 år och mer. Detta kan ha påverkat hur 

deras attityd till hur förslaget stod sig. 
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6 Diskussion 
Under inledningen av vår träff med fokusgruppen upplevde vi att de var skeptiska till hur ord 

som “smartphones” och “applikationer” kunde höra ihop med “student” och “campus”. 

Efterhand började dock diskussionen ta fart och vi märkte att de var engagerade i hur denna 

spännande teknik kunde erbjuda möjligheter som de inte reflekterat över tidigare. Vi tror att 

det kan vara likadant för många andra - de behöver inte vara intresserade av tekniken i sig 

men väl de förutsättningar som de skapar. 

Genom att engagera en grupp studenter har vi fått insikt i deras perspektiv på mobila 

applikationer och hur det går att koppla dessa till studielivet. 

6.1 Aspekter att ta hänsyn till 

Idag finns en uppsjö av applikationer till smarta mobila enheter. I takt med ökad försäljning 

av enheter växer även incitamenten för applikationsutvecklarna, som vill ta del av kakan. Det 

finns applikationer för det mesta och för de flesta, i alla möjliga kombinationer. Även 

universiteten börjar se sina roller i denna “app-hysteri”, frågan är bara vilken roll de ser? En 

del siktar på att vara först, andra på att vara bäst medan vissa nöjer sig med att bara vara 

med. 

6.1.1 Var bör fokuset vara? 

Vi tror att mobila applikationer från universitet har potential att lyckas, förutsatt att 

innehållet är attraktivt för studenterna. Detta förutsätter att utvecklarna sätter studenternas 

behov i fokus och tar hänsyn till studenternas förväntningar samt aktiviteter och situationer 

de kan befinna sig i. Samtidigt kan förutsättningar alltid förändras - det som är aktuellt för 

studenter idag kanske inte är det imorgon. Därför bör en plan upprättas för att hålla 

applikationen uppdaterad och inte låta den “dö ut”. 

En möjligt problematik för applikationer riktade till en specifik grupp, i det här fallet 

studenter, är den variation som finns inom gruppen. “Studenter” är ingen homogen grupp, de 

innefattar alla möjliga utbildningar, åldrar, bakgrund och intressen, vilket gör att 

utformningen av en applikation blir en utmaning. En alltför bred satsning riskerar att tappa 

fokus medan en alltför smal variant snarare glöms bort. Alternativet är att dela upp den i 

flera “bitar” - vilket istället kan bli rörigt. 

En annan fråga som dyker upp är gällande den skara studenter som inte äger en 

smartphone - hamnar de i något slags “underläge” gentemot de som äger en? Svaret är, 

menar vi, att mobila enheter inte är redo att bli obligatoriska på samma sätt som tillgången 

till datorer är idag. Deras mobilitet och flexibilitet gör dem istället till ett extra hjälpmedel - 

ett kompliment till datorer. 

Vi tror även att det är viktigt att implementera tjänster som inte är direkt kopplade till 

universitetets verksamhet. Många relaterade funktioner som rabatter, erbjudanden och 

evenemang är viktiga för att göra applikationen mer värdefull och kan samtidigt bidra till att 
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även övriga funktioner får uppmärksamhet av användarna. Detta förutsätter någon form av 

samarbete mellan de olika inblandade parterna - universitetet, studentpubar, butiker, 

Mecenat etc. 

6.1.2 Hur kan tjänsten nå kritisk massa? 

En av förutsättningarna med tjänsteutveckling, oavsett kategori, är att tjänsten i faktiskt 

accepteras och används. Studenter har ofta många bollar i luften och deras uppmärksamhet 

är begränsad. Överallt på campus finns det affischer och informationsblad som tävlar om 

deras uppmärksamhet. Detta gör dem selektiva och petiga gällande vilken information de 

väljer att bearbeta och vilka aktiviteter de engagerar sig i. Hur bör ett universitet då agera för 

att nå ut till sina studenter med sin applikation? Genom följande förslag tror vi att den kan få 

bättre förutsättningar: 

 

•  Först och främst hävdar vi att applikationen bör vara väl utvecklad och helt färdig 

vid lansering. En halvfärdig applikation gör förmodligen att de flesta tappar 

intresset direkt och kanske inte alls vill prova den igen. Detta kan i sin tur 

förhindra spridningen - ingen rekommenderar en dålig produkt. Just 

rekommendationer bland användarna kan fungera som gratisreklam för 

applikationen. 

•  För det andra bör applikationen exponeras kraftigt genom tillgängliga 

informationskanaler, både på campus, i digitala medier och i media. Fokusgruppen 

gav oss en fingervisning om att information från universitetet inte alltid når dess 

studenter. En tilltagen lansering som skapar nyfikenhet och uppmärksamhet kan 

fungera som ett startskott för applikationen, genom exempelvis erbjudanden och 

tävlingar - något som alltid lockar studenter. 

6.2 Reflektion 

Om mötet med fokusgruppen hade skett tidigare i undersökningen hade vi kanske kunnat 

använda oss av en fokusgrupp till och därmed fått ta del av fler åsikter, eller haft fler möten 

med den grupp vi redan hade för att få fram ännu fler tankar kring mobila applikationer. 

Detta hade kanske inte behövt påverka resultatet men däremot gett ett bredare perspektiv. 

Andra metoder såsom enkätundersökningar tror vi inte hade gett de nyanseringar som 

fokusgruppen gav. Kvantitativa metoder skulle visserligen gett oss data i form av statistik, 

men inte de mer implicita behoven studenterna har, som kräver att de får sätta sig in i olika 

situationer. Genom fokusgruppen kunde de istället utveckla sina svar och reflektera över sina 

egna förutsättningar och behov. Användandet av en fokusgrupp var ett effektivt sätt för oss 

att förstå studenternas situation få fram deras åsikter. 

Ibland var vi tvungna att dirigera användarna in på rätt spår då vi märke att diskussionen 

om applikationer och tjänster lätt leder in på en diskussion om användarvänlighet och grafisk 

design. Under mötet med fokusgruppen märkte vi att det kunde vara en utmaning att skilja 

dessa ämnen från varandra. 
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Innan vi träffade fokusgruppen hade vi förhoppningar om att de redan använde ett flertal 

applikation till någon form av studiesyfte. Detta visade sig inte stämma - endast ett fåtal 

applikationer gick att koppla till studieaktiviteter och för det mest var denna koppling relativt 

lös - exempelvis applikationer för dokumenthantering. Istället fick vi utgå från dessa och 

skapa en diskussion om hur mobila tjänster skulle kunna riktas mot studenter. 

Vidare är undersökningen endast utförd på studenter från Umeå. Förutsättningar för 

studenter i högskolor och universitet på andra platser ser kanske annorlunda ut, därför är det 

möjligt att vissa delar av våra resultat inte skulle gynna dessa, exempelvis sådant som berör 

studenternas behov. På andra universitet kanske behoven ser annorlunda ut än vad de gör för 

just våra studenter. Detta gör att det kan vara svårt att generalisera resultaten. 

6.3 Fortsatt forskning 

Genom de svar som genererats har vi skapat ett underlag för framförallt universitet och 

högskolor men även andra miljöer där användare och dess sammanhang har en central 

betydelse. Vi är dock medvetna om den relativt begränsade omfattningen av det empiriska 

materialet, vilket i huvudsak berodde på begränsningen rent tidsmässigt för uppsatsen. 

Istället har vi fokuserat på att knyta an relevanta teorier om hur användare involveras i 

framtagandet av nya tjänster med en faktisk undersökning i form av en fokusgrupp. 

Fokusgruppen gav oss en del förväntade svar men även insikter som vi inte hade räknat med. 

Det finns samtidigt närmast obegränsat med ytterligare data som går att samla in - flera 

ytterligare frågor dök upp i efterhand som vi skulle vilja ha svar på. 

För framtida forskning rekommenderar vi att använda fokusgrupper eller liknande 

metoder där man involverar användarna. Prototyper och färdiga applikationer kan även 

undersökas genom att testa dem på användare i de miljöer och sammanhang som de är 

tänkta att användas i. 

6.4 Slutord 

I vårt försök att svara på hur “studenter” och “mobila applikationer” kan kombineras har vi 

upptäckt att studenter idag till viss del använder sina mobila enheter för att underlätta i 

studier men även för andra studentrelaterade aktiviteter. Fler och fler upptäcker de 

möjligheterna som mobila enheterna skapar, vilket märks i den eskalerande forskningen 

inom främst m-learning. Kanske är tekniken inte helt mogen att ta steget upp till datorernas 

värld som det främsta digitala studieverktyget men som komplement tror vi att den har en 

god chans att erbjuda utökade möjligheter där datorer inte lämpar sig. 

Vi är samtidigt optimistiska över att mobila enheter har utvecklats i den riktningen de 

gjort och att det hela tiden dyker upp nya innovativa applikationer som använder tekniken på 

nya sätt. Smartphones och surfplattor befinner sig nog fortfarande bara i början av vad de är 

kapabla till, vilket gör det intressant att följa och se hur applikationer kommer att användas 

om några år. Framtiden får utvisa om applikationer anpassade för studenter kommer att slå 

igenom eller misslyckas. 
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