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Abstract 
 

Virtual communities are a phenomenon that is becoming more 

common as the information technology comes with in reach for 

the general public. This report will bring the theories and 

construction of a virtual community together.  

The purpose of this report is to describe the different theories 

that have emerged from the research within this field and to 

examine the work procedures that have been used during the 

development of a site for a MDA-community. The MDA-website is 

a homepage on the Internet that was developed to bring the 

students closer together. The report describes the work of the 

project group, why the website was not completed and at the end 

the theories are looked at on the basis of the construction of the 

website. 
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Inledning 
 

Jag, Mattias Österlund, har studerat på Högskolan i 

Karlskrona/Ronneby. Här har jag läst programmet Människor 

Datateknik Arbetsliv (MDA) och har nu avslutat mitt tredje och sista 

år. Programmet är tvärvetenskapligt och ger en utbildning i både 

arbetsvetenskap och datavetenskap. Dessa ämnen integreras till en 

helhet. Tyngdpunkten ligger på hur människor använder 

informationsteknologi (IT) samt design och utveckling inom detta 

område. Den arbetsvetenskapliga delen av MDA-utbildningen inriktas 

mot studier av människors faktiska användning av IT och teknik på ett 

konkret och detaljerat sätt. Det handlar också om att utforska 

relationen mellan etnografi och design samt att arbeta med design och 

utveckling. Ämnet datavetenskap fokuserar användarorienterad design 

och utveckling av IT. Ett viktigt mål är att tillämpa olika tekniker på ett 

kreativt sätt för att utveckla IT-applikationer. 

 

Det här 20-poängs-kandidatarbetet är uppdelat i två delar: en 

produktdel samt en rapportdel.  

I produktdelen har jag tillsammans med en grupp 

andraårsstudenter från MDA-programmet utvecklat en hemsida på 

Internet. Den har vi gjort på uppdrag från Institutionen för 

Arbetsvetenskap på Högskolan Karlskrona/Ronneby. Syftet med 

hemsidan var att den skulle rikta sig till människor som är 

intresserade av eller involverade i MDA-utbildningen.  

Rapportdelen består av tio utav kandidatarbetets 20 poäng. 

Rapporten har jag valt att dela upp i en teoretisk och en mer praktisk 

del. I den teoretiska delen har jag fördjupat mig i virtuella samhällen. 

Några av de aspekter jag valt att titta närmare på är: tekniken bakom, 

orsaker till att de uppstår och varför människor söker sig till virtuella 

samhällen.  
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Den andra delen av rapporten har jag inriktat på projektet med att 

utveckla en MDA-webb. Jag har valt att beskriva vårt arbete med MDA-

webben samt att beskriva det tillvägagångssätt vi använt oss av i 

utvecklingen. Dock är fokus i denna rapportdel ett kritiskt resonemang 

kring konstruerandet av ett virtuellt samhälle. Jag har granskat vårt 

webbprojekt utifrån de teorier om virtuella samhällen jag fördjupat mig 

i. Därför kommer rapporten huvudsakligen att rikta sig till människor 

som har intresse av dessa områden.  

Mina handledare under kandidatarbetet har varit Björn 

Andersson och Astrid Selling Sjöberg, som båda arbetar på 

Institutionen för arbetsvetenskap.  
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Mitt fokus 
 

Som fokus till denna rapport har jag valt att dels redogöra för de 

teorier som finns angående virtuella samhällen samt att kritiskt 

granska det arbetssätt vi haft under utvecklingen av MDA-webben. Jag 

har utgått från de teser jag läst om och redogjort för i rapportens första 

del. Det har inneburit ett sökande efter litteratur om virtuella 

samhällen där jag började med att försöka finna svaret på olika 

frågeställningar kring dem. När researchen var klar försökte jag 

granska vårt webbprojekt utifrån de svar efterforskningen gett för att 

finna fler frågor.  Frågor som jag valt att koncentrera mitt fokus kring 

är:  

 

• Vad är ett virtuellt samhälle? 

• Varför söker sig människor till virtuella samhällen? 

• Vad innebär tekniken för ett virtuellt samhälle? 

• Vad kan olika design innebära för det virtuella samhället? 

• Motsvarade vår produkt, MDA-webben, ett virtuellt samhälle? 
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Virtuella samhällen 
 

Introduktion 
 

Den här delen av rapporten utgår från det engelska begreppet virtual 

community.  Kapitlet inleds med sökandet efter en svensk översättning 

till detta begrepp. Här ställs även frågan om den översättningen är den 

som enligt mig är den bäst lämpade.  Sedan har jag redogjort för 

skillnader och likheter mellan virtuella samhällen och organisationer. 

Det är två olika typer av virtuella samhällen som särskiljs på grund av 

sättet de uppkommer på. I kapitlet tas även upp, som jag nämnde i 

inledningen, tekniken bakom, orsaker till att de uppstår och varför 

människor söker sig till virtuella samhällen. 

 

Begreppet ”virtual community” 
 

Jag började fundera på vad den korrekta svenska översättningen av 

det engelska ordet community kunde vara när det handlar om virtuella 

communities. Enligt Norstedts stora Engelsk-Svenska ordbok betyder 

community; det allmänna, staten, samhället, samfund, koloni, 

gemenskap och så vidare. Jag tyckte att gemenskap verkade vara den 

översättning som passade bäst i den här betydelsen. Det för att min 

uppfattning är att människor samlas i ett community av ett 

gemensamt intresse. Här kan de utbyta kunskap, tankar och 

funderingar.  

När det gällde ”virtual communities” sökte jag översättning i den 

litteratur jag använt mig av (se referenslista). Efter att ha läst ett flertal 

artiklar inom området valde jag att rätta mig efter författarnas praxis 

med att översätta virtual communities med virtuella samhällen.  

Det finns idag ingen generellt accepterad definition av virtuella 

samhällen. I flertalet böcker jag läst hanterar författarna, enligt min 
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mening, begreppet brett och ganska oprecist. Några grunddrag för 

virtuella samhällen har ändå framkommit under den senare tidens 

forskning och insamlande av erfarenheter. Några av dessa kommer jag 

att redogöra för i följande delkapitel.  

 

Virtuella samhällen och organisationer 
 

Ett vanligt sätt att försöka förstå hur virtuella samhällen fungerar kan 

vara att utgå från att de har utvecklats och använts i en redan befintlig 

”verklig” organisation. Med verklig organisation menar jag till exempel 

en arbetsplats där de anställda befinner sig på samma kontor. 

Begreppet organisation kan dock även innefatta andra typer av 

mötesplatser för människor, som föreningar och skolor. Uppfattningen 

om att alla virtuella samhällen uppkommer ur en verklig organisation 

stämmer inte i alla sammanhang.  

Jag stötte däremot på begreppet ”virtuella organisationer” när jag 

läste om virtuella samhällen i artikeln ”Virtuella samhällen –En studie 

av virtuella samhällens uppkomst och utveckling i cyberrymden”. Här 

går att läsa att de virtuella organisationerna ofta bygger på reella 

organisationer. I dessa har personerna tagit sig an den nya tekniken 

för att komma över de hinder som sätts av tid och rum när det gäller 

samarbete. Forskningen om virtuella organisationer handlar till största 

del därför om hur organisationen kan öka sin produktivitet med hjälp 

av den nya tekniken.  

De flesta virtuella samhällen däremot uppkommer ofta utan 

bakomliggande organisationer eller grupper av människor som 

samverkar i den reella världen. Forskningen inom detta område riktar 

sig mer mot hur de virtuella samhällena kommer att omskapa de 

verkliga samhällena, men även vilken betydelse de kommer att få för 

människans relationer med andra. Det handlar därför om kulturella, 

sociala och demokratiska förändringar i samhället.  
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Tidigare har de normer som byggt vårt samhälle anpassats efter att 

följa de fysiska lagar gällande plats och tid. Nu när de virtuella 

samhällena får mer inflytande kommer dessa mönster att brytas och vi 

kommer att få en ny samhällsstruktur.  

 

”Med virtuella samhällen förändras dessa förutsättningar och därmed 

också dessa grundläggande mönster och strukturer.” (Stolterman, 1999, 

s 2) 

 

Jag tror att uppkomsten och utvecklingen av virtuella samhällen 

kommer att få ett allt större inflytande på samhällsutvecklingen. 

 

Kommunikationskanaler i virtuella samhällen 
 

Det finns olika typer av virtuella samhällen och de använder sig av 

olika typer av informationsteknik för att möjliggöra kommunikationen 

mellan användarna. Jag kommer här att kortfattat redogöra för några 

av de vanligaste. 

  

”News-grupper” dök upp redan på 1970-talet. Då var det till största del 

forskare som utbytte erfarenheter genom dessa ”news-grupper”, men 

de kom att utvecklas till att innehålla mer än bara fakta. Det fanns 

också de som inriktades mot det sociala och personliga planet. ”News-

grupper” fungerar lite som en anslagstavla där inlägg görs. De andra 

användarna kan sedan se vad som skrevs och skriva svar på det. 

Svaren läggs som trådar under det ursprungliga meddelandet. Ofta 

visas det vem som skrev det ursprungliga meddelande och hur många 

svarsinlägg som finns.  

En fördel med ”news-grupper” är att användarna inte behöver 

vara uppkopplade och inloggade samtidigt för att utbyta information 

eller funderingar, utan de kan logga in och läsa varandras inlägg när 

de vill. Idag har de flesta organisationer och företag egna ”news-
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grupper” där de anställda kan diskutera aktuella händelser och ämnen 

som rör arbetet. Även högskolan i Karlskrona/Ronneby har egna 

”news-grupper” där vi studenter kan utbyta information med varandra.  

 

Ungefär samtidigt med de första ”news-grupperna” kom också Multi 

User Dungeons (MUD). En MUD är en virtuell värld i vilken det görs 

försök att beskriva så väl fysiska platser som ansikte mot ansikte 

kommunikation genom ett textbaserat gränssnitt. MUD uppkom som 

en vidareutveckling av de textbaserade äventyrsspel som var populära 

på 1980-talet. Istället för att spela mot datorn ville användarna kunna 

spela mot andra människor. Det hade gjorts möjligt genom att det hade 

blivit vanligt att datorerna kopplades ihop i nätverk. MUD används 

fortfarande till största del för att spela rollspel, men idag finns det 

också MUD som är mer inriktade på att underlätta den sociala 

kontakten mellan människor.  

 
 

 

 

I många fall nyttjar MUD-användarna sig inte bara av att skicka text i 

realtid, utan de använder också hemsidor på Internet, e-post och 

diskussionsgrupper för att hålla kontakten med varandra.  

Bilden visar det textbaserade gränssnittet för MUD.  
 
Se: http://www.zeemud.org/   
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I MUD görs det försök med att simulera de olika delarna i 

mellanmänsklig kommunikation, den som sker ansikte mot ansikte, 

som faller bort i och med att personerna inte befinner sig på samma 

plats. Systemet innebär att användarna kan simulera gester och 

tankar under interaktionen med andra användare. Kollock och Smith 

beskriver det på följande sätt:   

 

”MUD´s often support simulations of the multi-channel quality and 

nuances of face-to-face interactions by framing the lines of text users 

send to another as ’think’, or ’emote’ messages. This allows users to 

provide meta-commentary on their turns of talk and to create ‘guestures’ 

or make parenthetical comments.” (Kollock & Smith, 1999, s 4) 

 

En MUD ”ägs” oftast av en eller ett flertal personer. Dessa personer är 

de som äger och underhåller mjukvaran och hårdvaran. Det är också 

de som bestämmer vilka som får delta i aktiviteterna i MUD:en. Ibland 

kan uppgifter, som att bygga ut MUD-världen, delegeras till användare. 

En MUD kan innehålla en strikt hierarki bland användarna, där 

operatörerna kommer högst upp och sedan följs av de användare som 

varit med längst. Längst ner på skalan kommer nybörjarna.  

 

Under 1980-talet kom någonting som kallas ”chatt”. En chatt gör att 

användarna kan samtala, det vill säga skriva text till varandra, i 

realtid. En chatt kan innefatta allt från två personer upp till en mindre 

grupp människor. Internet Relay Chat (IRC) är en av de vanligaste 

chattlinjerna. Den har en mycket social inriktning och det var också 

tanken vid startandet av linjen. IRC är uppdelad i olika kanaler vars 

namn speglar det som diskuteras i kanalen.  
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Eftersom många aspekter av den mellanmänskliga kommunikationen, 

som till exempel kroppsspråk, faller bort när användarna inte möts 

ansikte mot ansikte har det uppstått ett sätt att kompensera för detta. 

Användarna anger deras sinnesstämning eller en handling genom att 

skriva det inom två asterisker. Exempel på det kan vara: 

*hånskrattar*, *småler*, *river mitt hår* eller *kram*. Symboler 

används också för att uttrycka känslotillstånd. Trots att det här sättet 

att kompensera för bortfallet av icke verbalt kommunicerande kan 

tyckas larvigt och naivt, så bör dess betydelse inte förringas. Reid 

(1991) menar till och med att:  

 

”Without these textual cues to substitute for non-verbal language, the 

users of IRC would fail to constitute a community.”  

 

Mycket av framgången hos den datormedierade kommunikationen, 

speciellt då chatten, hänger på användandet av dessa 

symbolkonventioner.  

Bilden visar ett exempel på IRC-chatt. 
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Att chatta har blivit mycket populärt på senare tid och det är ett allt 

vanligare fenomen på Internet. Chatten går genom en centraliserad 

server, vilket innebär att den som administrerar den kommer att få en 

stor makt över vilka som får delta i chatten. I IRC har varje kanal en 

ägare eller administratör som har rätt att bestämma vem och hur 

många som får medverka i chatten. Administratören har också rätt att 

kasta ut användare som på något sätt inte sköter sig.  

 

Under 1990-talet har en teknik som kallas för ”virtual reality” blivit 

mer vanlig. ”Virtual reality” används för att gestalta och simulera 

miljöer och sammanhang på ett mer naturtroget sätt. Det påminner 

mycket om MUD men nu använder deltagarna ett grafiskt gränssnitt 

till skillnad mot MUD:s textbaserade.  

 

 
 

 

 

Det som ska simulera människor i de här grafiska världarna kallas för 

avatarer. En avatar blir alltså en bild av en användare i den 

konstgjorda världen. Precis som i MUD finns det världar med mycket 

strikt hierarkisk ordning. Systemadministratörerna har även här högst 

Bilden visar ett exempel på hur en 
”virtual reality”-värld kan se ut. 
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rang och de efterföljs av de användare som varit med längst. Ibland 

kan de utses till guider och hjälpredor för de nyare användarna.  

Det finns även de virtuella världar där det införts en virtuell ekonomi 

för att göra det så realistiskt som möjligt. Det har på så sätt skapats 

användare som kan vara allt från miljonärer till tiggare. ”Virtual 

reality” kräver mycket datorkapacitet för att vara användbart. Det 

kräver också en snabb uppkoppling mot Internet för att det ska 

fungera tillfredställande för deltagarna. Denna teknik har trots sina 

uppenbara fördelar inte slagit igenom på bred front vilket till stor del 

beror på att tekniken att bygga världar eller samhällen i ”virtual 

reality” är komplicerad. Ett annat krav är att användarnas datorer har 

en kraftig processorkapacitet.  

Enligt Jerry Isdale (1998) kan ”virtual reality” delas in i fyra olika 

delar beroende på hur avancerade teknik som används. De olika 

delarna kallas: Entry, Basic, Advanced och Immersion. Entry-nivån är 

den ”virtual reality” som är anpassad för persondatorer medan 

Immersion kräver mer avancerad utrustning så som flygsimulatorer 

som används vid pilotutbildning.   
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Uppkomst, funktioner och orsaker 
 

Hur utvecklas de virtuella samhällena, vilka funktioner har de och 

varför söker sig människor hit? 

 

Rheingold (1993) definierar ett virtuellt samhälle som: 

 

”social aggregations that emerge from the Internet when enough people 

carry on those public discussions long enough, with sufficent human 

feeling, to form webs of personal relationships in cyberspace”  

 

Rheingold liknar Internet vid en bakterieodling där de virtuella 

samhällena är kolonier av mikroorganismer som växer i laboratoriets 

provskålar. Precis som kolonierna av mikroorganismer så växer de 

virtuella samhällena fram väldigt fort. De dyker upp som sociala 

experiment som ingen från början planerat men de sker i alla fall. 

Rheingold menar att de virtuella samhällena utvecklats av två 

huvudsakliga skäl. Det första är avsaknaden av eller bortfallet av 

informella sociala samlingsplatser i vår verkliga omgivning. Den andra 

faktorn är utforsknings- och nybyggarkänslan hos Internet-användare 

som gör att de lockas till att skapa virtuella samhällen för att kunna 

interagera med andra användare på ett nytt plan. De virtuella 

samhällena fyller många funktioner. Rheingold ger ett flertal exempel 

på vad för aktiviteter som tar plats: 

 

”People in virtual communities use words on screens to exchange 

pleasantries and argue, engage in intellectual discourse, conduct 

commerce, exchange knowledge, share emotional support, make plans, 

brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose them, play 

games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk.” (Rheingold, 

1993, s 3) 
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Min uppfattning om vad Rheingold menar med detta är att mycket av 

det som görs i vardagslivet också kan utföras i de virtuella samhällena 

på Internet. Han nämner också att det skiljer sig mellan de ramar 

människorna rör sig inom i den verkliga världen och de i det virtuella 

samhället. Trots att all interaktion med andra människor sker med 

hjälp av datorn så upplevs den virtuella världen som verklig. Enligt 

Rheingold kan användarna göra det mesta inom de virtuella 

samhällena förutom rent kroppsliga aktiviteter. Han uttrycker det på 

följande sätt: 

 

”People in virtual communities do just about evereything people do in 

real life, but we leave our bodies behind. You can´t kiss anybody and 

nobody can punch you in the nose, but a lot can happen within those 

boundaries. To the millions who have been drawn into it, the ritchness 

and vitality of computer-linked cultures is attractive, even addictive.” 

(Rheingold, 1993, s 3)    

 

Eftersom personerna i virtuella samhället kan utföra saker som de 

även kan göra i sina verkliga liv kan jag förstå att de uppfattar dem 

som verkliga.  

 

Intresset för virtuella samhällen  
 

Vad är det som gör att vi söker oss till ett virtuellt samhälle? Det är en 

svår fråga att besvara och jag tror att det är omöjligt att hitta ett 

generellt svar som gäller för alla användare. Detta beror till stor del på 

att de olika virtuella samhällena är uppbyggda på så olika sätt och de 

används till olika saker. Det finns ändå ett par orsaker som återkom 

när jag läste om dessa gemenskaper. 

Fernback och Thompson (1995) nämner i sin rapport någonting 

som forskaren Oldenburg kallar för den tredje platsen. Han menar att 
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en människa lever sitt liv på i huvudsak tre platser: där hon bor, där 

hon arbetar och den plats som används för att umgås med andra. I det 

verkliga livet kan de här tredje platserna till exempel vara kaféer, 

pubar eller bibliotek. Ställen dit en person går för att träffa andra och 

diskutera, planera, informera, ge stöd eller bara umgås. Han säger 

vidare att dessa platser i det verkliga samhället kan bytas ut mot 

virtuella samhällen. Det krävs dock att det virtuella samhället är 

stabilt och underhålls. Möjligheten för människor att skapa 

kontaktnät, skaffa kunskap eller hitta en gemenskap är ett par av de 

anledningar som gör att de uppsöker virtuella samhällen.  

Orsaken till att människor söker sig till virtuella samhällen är 

enligt mig ett sökande efter en utfyllnad av den tredje platsen. 

Människorna försöker finna ett ställe utanför arbetet och hemmet där 

de kan umgås och träffa människor med liknande intressen. Saknas 

möjligheten att göra detta i det verkliga livet är virtuella samhällen ett 

bra komplement.  

 

Jag ställde mig nu frågan hur det kan komma sig att människorna 

visar större empati för sina medmänniskor i de virtuella samhällena. 

Jag tror det kan finnas fler svar på den här frågan. En av dem kan 

vara att användarna saknar känslan av gemenskap med andra i sina 

verkliga liv, något som de istället kan finna i virtuella samhällen. Den 

gemenskapskänsla som uppstår kompenserar den som de inte 

upplever annars. Det innebär att behovet av att umgås och utbyta 

idéer med andra blir uppfyllt.  

  

Ågren (1997) redogör för en annan teori: 

 

”En förklaring till varför människor som i det närmaste är främlingar för 

varandra ger varandra ömsesidigt stöd över datorbaserade nätverk 

(vilket även beläggs empiriskt av Constant et al), är att människor 

hjälper varandra över nätet därför att det har skapats normer som 
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består dels i att organisatorisk gemenskap är viktigare än personlig 

nytta, dels i ömsesidighet; att tjänster alltid betalas tillbaka (oavsett vem 

inom organisationen det gäller).” (Ågren, 1997, s 15) 

 

Jag finner hans tankegång intressant och den kan säkert ha stor 

betydelse för varför människor visar empati och känner gemenskap i 

ett virtuellt samhälle.  

En annan fundering jag har angående varför människor visar 

större empati för varandra i virtuella samhällen är att de har lättare att 

ta till sig andras problem och funderingar när det inte blir ett tvång. I 

det virtuella samhället har personerna lättare att ta tid på sig för att ta 

ställning och formulera sig. Står en människa ansikte mot ansikte med 

en annan förväntar sig den personen ett direkt svar. Jag tror också att 

det ges en större frihet och valfrihet till svar inom ett virtuellt samhälle 

och den fria viljan gör det lättare att ta till sig andras problem och 

funderingar. 
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Förutsättningar, restriktion och ramar 
 

Tekniken som förutsättning och hinder 
 

Tekniken och då främst informationstekniken är den grundläggande 

faktorn bakom virtuella samhällen. Det är tekniken som möjliggör och 

på ett sätt även styr utvecklingen av virtuella samhällen. 

 

”Det mest utmärkande för dessa samhällen är förstås att de i huvudsak 

existerar enbart i cyberrymden. Informationstekniken utgör på så sätt 

inte enbart ett stöd för virtuella samhällen utan är den grundläggande 

förutsättningen för deras existens.” (Stolterman, 1999, s 1) 

 

För att kunna medverka i ett virtuellt samhälle krävs det att användare 

har tillgång till den teknik som behövs. Tekniken innebär en stor 

kostnad i pengar räknat, vilket betyder att långt ifrån alla har möjlighet 

att införskaffa sig den dator och uppkoppling mot Internet som behövs. 

Trots att datorerna och dess kringutrustning blir billigare är det inte 

säkert att det innebär att fler får möjligheten att medverka i de virtuella 

samhällena. När den tekniska utvecklingen på hårdvarusidan går 

framåt följer utvecklingen av mjukvaran med. Det här skriver Fernback 

och Thompson om i sin rapport ”Virtual Communities: Abort, Retry, 

Failure?”. De konstaterar också att det innebär att ingångsbarriärerna 

ökar och att det inte går att använda en hur gammal dator som helst 

när personerna vill medverka i ett virtuellt samhälle.  

Tekniken kan alltså användas som medel för att kontrollera 

tillgången till det virtuella samhället. 

Det är inte bara pengar som har betydelse för att få tillgång till de 

virtuella samhällena. Det krävs också ett visst tekniskt kunnande för 

att ha möjlighet att ansluta sin dator till Internet samt att förstå hur de 
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kan komma i kontakt med de virtuella samhällena som de finner 

intressanta.  

Tid är också en viktig faktor. Personen måste ha tid att disponera 

för ändamålet och det är inte alla förunnade.  

 

Det skulle kunna uttryckas som att dagens virtuella samhällen till 

största del tillhör en ny klass av informationselit. En klass där 

personerna har tillgång till just de tre viktiga faktorerna: pengar, 

kunskap och tid (Fernback & Thompson, 1995). 

 

Strukturer och regler i virtuella samhällen 
 

”But to date, most online groups have the structure of either an anarchy 

or a dictatorship.” (Kollock & Smith, 1999, s 9) 

 

När virtuella samhällen först uppstod var tanken att de skulle skötas 

demokratiskt, att användarna själva skulle få bestämma och fatta 

beslut. Så har inte blivit fallet, något som Kollock och Smith skriver i 

sin artikel ”Communities in Cyberspace”. Istället har det blivit vanligt 

med diktatoriskt styre, att det virtuella samhället styrs av en eller ett 

fåtal personer.  

 De virtuella samhällena innehåller ofta metoder för att försvara 

sig mot oseriösa användare. I till exempel IRC (Internet Relay Chat) kan 

systemoperatören gå in och ”döda” en användares koppling mot 

kanalen om användaren anses störa ordningen (Fernback & 

Thompson, 1995). Här kan problem uppstå, vem ska bestämma när en 

användare är oseriös och vilka regler ska finnas för hur användandet 

ska gå till? Ofta finns det normer och regler som är uppsatta av den 

eller de personer som startat det virtuella samhället, men ibland sätts 

också reglerna av de användare som varit med längst och är mest 

tongivande. 
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Inom MUD-grupper finns det många olika regler. Uppfyller inte 

användaren dessa används medeltida bestraffningssystem. Straff som 

att skämma ut och håna personen inför de andra användarna eller att 

den blir förpassad från den virtuella världen används (Kollock & Smith, 

1999). 

 

Den personliga identiteten  
 

Den personliga identiteten är en utav de grundläggande faktorerna för 

att skapa social interaktion. Alla våra samspel med människor, även 

med de som är okända för oss, formas utav den uppfattning vi får av 

människan vi interagerar med. Vid möte ansikte mot ansikte ger vi 

ifrån oss signaler som talar om för omvärlden vilka vi är. Signalerna 

kommer bland annat från hur vi klär oss, pratar och gestikulerar och 

detta ger omgivningen tecken på vilken status och makt vi har samt 

vilken grupp vi tillhör. Det är viktigt att vi kan känna igen egna 

gruppmedlemmar för att vi ska kunna veta vilka vi kan vända oss till 

och vad vi kan förvänta oss av dem. Vår förmåga som människor att 

identifiera okända personer ger oss också möjligheten att ställa 

personen till svars för sina handlingar (Kollock & Smith, 1999).  

I de virtuella samhällena försvinner mycket av de här signalerna, 

vilket innebär att användarna kan vara anonyma om de vill. Det kan 

betyda både för- och nackdelar. En nackdel kan vara att det försvårar 

viss typ av interaktion, medan en fördel kan vara att det ger 

användarna en möjlighet att utforska nya identiteter. Ågren (1996) 

uttrycker det så här: 

 

”Anonymiteten är oftast viktig. Den ger människor en chans att uttrycka 

fler outforskade sidor av jaget, leka med sin identitet och pröva nya i en 

sådan utsträckning att identitetsbegreppet sträcks till sin yttersta gräns. 

Identitetsbegreppet, såsom västerlandets vetenskap har konstruerat det, 
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refererar till likheten mellan två kvaliteter, här mellan person och dess 

personlighet.” (Ågren, 1996, s 1) 

 

Kollock (1996) redogör för Godwins tankar inom det här området i sin 

rapport Design Principles for Online Communities. De skiljer sig 

markant från Ågrens åsikter.  

”If identity is unknown or unstable and if there is no recollection or 

record of past interactions, individuals will be motivated to behave 

selfishly because they will not be accountable for their actions. Knowing 

the identity and history of a person allows one to respond in an 

appropriate manner. ” (Kollock, 1996, s 2) 

 

Jag uppfattar både Ågrens och Kollocks tankar som riktiga, men i olika 

sammanhang. Ågrens synsätt kan enligt mig stämma överens med 

användandet av MUD för att det just handlar om rollspel i vilka det ges 

utrymme för fantasi och lek med sin identitet. Det Kollock skriver om 

kan stämma överens med användandet av exempelvis ”news-grupper”. 

Där det är viktigare med den personliga identiteten, dels för att 

innehållet i inläggen ska kunna kontrolleras och att författaren ska 

kunna spåras.    
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Design och utformning 
 

Hur det virtuella samhället är utformat styr till stor del hur det 

kommer att användas och hur det kommer att påverka användarna. 

Beroende på utformandet kommer det att stärka individualism eller 

gemenskapstänkande (Fernback & Thompson, 1995).  

Jag tror att stärka individualismen innebär att virtuella samhället 

utformas så att individerna inte aktivt samverkar. En person kan 

använda de funktioner som finns där, men märker inte av att andra 

använder samma funktioner samtidigt. Det gör att känslan av att 

samverka med andra försvinner. Designen kan enligt mig utformas så 

att personerna inte behöver interagera med varandra, utan kan 

befinna sig i det virtuella samhället ändå ovetandes om varandra.  

Enligt min uppfattning innebär dock ökat gemenskapstänkande 

att designen utvecklas så att interaktionen mellan användarna blir en 

viktig del av det virtuella samhället. Användarna av det virtuella 

samhället är medvetna om att flera personer använder sig av det 

eftersom de kan kommunicera med varandra. Denna kommunikation 

kan ske genom exempelvis utbytande av information med hjälp av e-

postlistor eller realtids-chatt. Personerna får nu lättare att känna 

gemenskap eftersom de blir medvetna om varandras existens samt att 

de samverkar med varandra.   

Det finns alltså två sätt att utforma en design av virtuella 

samhällen som antingen främjar eller hämmar gemenskapskänslan. 

En MUD-användare är medveten om att andra personer aktivt nyttjar 

rollspelet eftersom de utbyter information med varandra. Att de då 

känner sig delaktiga i den gemenskap som uppstår mellan personerna 

i den konstgjorda världen. Andra sorters virtuella samhällen skapar 

dock inte lika mycket känsla av samhörighet eftersom de inte är 

medvetna om att andra befinner sig där. Vissa virtuella samhällen 
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utvecklas till informationsplatser dit personer med samma intresse går 

för att finna information.    

  

Användandet av det virtuella samhället kan också komma att förändra 

den mänskliga kontakten ansikte mot ansikte. En del forskare, som 

Fernback, Thompson och Smith, tror att virtuella samhällen kommer 

att vara förödande för den verkliga kontakten människor emellan, 

medan andra tror att det virtuella samhället kan fungera som en hjälp 

för ökad verklig kommunikation mellan människor.  

 

Schwartz (1994) skriver att med användandet av de virtuella 

samhällena kommer användarna försäkra sig om att de inte behöver 

kommunicera med andra människor än den direkta vän- och 

familjekretsen (Fernback & Thompson, 1995).  

 En annan åsikt har Ferguson (1994) som menar att det inte har 

någon betydelse om kontakten sker ansikte mot ansikte, per telefon 

eller via Internet så länge den skapar och förstärker förståelse, 

handling och mänskliga kontakter. 
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Det viktiga persongodkännandet 
 

Virtuella samhällen ses som sociala institutioner, men personerna som 

medverkar där är självständiga individer. Ibland kan det var hur vi är 

just som individer som ger oss tillträde till och acceptans inom ett 

virtuellt samhälle, till exempel i virtuella samhällen som bygger på 

politiska ideologiska övertygelser. De virtuella samhällena framhålls 

ofta som demokratiska samlingar där de medverkande är jämlika. Det 

finner jag inte helt sanningsenligt eftersom de i vissa fall kräver att 

användarna uppfyller vissa krav, så som att vara medlem i ett politiskt 

parti.  

 

En nackdel med virtuella samhällen kan vara att människorna söker 

sig till endast såna samhällen som koncentrerar sig på endast ett 

intresseområde. Det som kan hända då är att personerna inte 

utvecklas som individer i den utsträckning som vore möjlig om olika 

intressen och inriktningar blandades. Jag tror att diskussionerna kan 

bli likriktade och inte ge så mycket som skulle vara möjligt om 

personer med olika intressen samlades på samma plats.  

 

”But because virtual communities are likely to be private communities of 

interest, they will not readily or serendipitously be exposed to differing 

views that will help them and the larger society grow and adapt to a 

changing world.” (Fernback & Thompson, 1995, s 13) 

 

Ett annat synsätt, enligt mig, kan vara att människor som samlas utav 

ett gemensamt intresse kan efter ett tag upptäcka att de har mer 

gemensamt som de kan diskutera. Jag tror det skulle kunna leda till 

att de diskussionerna som uppstår inte blir likriktade, utan kan stärka 

förutsättningarna för att individerna skulle kunna utvecklas.  
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MDA-webb projektet 
 

Introduktion 
 

Här inleder jag nu den andra delen av min rapport. Till en början 

redogörs för vårt arbete i projektgruppen, de förundersökningar vi 

utfört samt utvecklingen av webbplatsen. Sedan följer en kritisk 

granskning av vårt arbetssätt och orsaker till att MDA-webben inte är 

färdigställd. Som avslutning sker en sammanknytning av teori och 

praktik.   

 

Projektgruppen 
 

Projektgruppen jag har arbetat tillsammans med består av en grupp på 

fem studenter från andra året på MDA-programmet. De läste kursen 

Datorer och Lärande, i vilken det ingår ett projektarbete på fem poäng. 

Det projektet börjar egentligen först i slutet av den här terminen, men 

de har valt att vara med i det här projektet trots att det innebär en 

ökad arbetsbelastning för dem. Under ett par tillfällen har en grupp 

studenter från första året på programmet även deltagit i projektet. 

 

Min huvudsakliga roll i projektet har varit att vara ansvarig för den 

grafiska designen samt att ha det övergripande ansvaret för att arbetet 

går framåt och att resurserna samordnas. 

 

Arbetsmetoder i projektet 
 

Det är flera faktorer som inverkat på vårt val av arbetssätt. En del har 

gruppen tillsammans kommit överens om, andra faktorer har bara 

uppstått utan att vi har funderat eller reflekterat över dem. Eftersom 

de projektgruppsmedlemmar som går andra året nyss gjort sitt PUM-



Att konstruera en gemenskap 
- teori och konstruktion av virtuella samhällen 

 

 

 26
 

projekt, där mycket energi läggs på att strukturera och dokumentera, 

lever mycket av den standard de lärt sig under den terminen kvar. 

Detta har haft ett både positivt och negativt inflytande på det här 

projektet. En av de positiva aspekterna är att vi lärt oss en godtagbar 

standard för att utforma de dokument som behövs, så som 

kravspecifikation och koddokumentation. Något som varit mindre bra 

är att några projektmedlemmar har haft svårt att släppa tanken att allt 

måste vara strukturerat för att fungera. Jag hävdar att det ibland 

krävs något av ett kaos för att de riktigt skarpa idéerna ska födas. Jag 

ville till en början att vi skulle hålla våra sinnen öppna för alla idéer så 

att projektet inte låstes vid vissa utav dem. Min tanke var att vi skulle 

använda oss av metoden ”brainstorming” för att uppmuntra till 

idérikedom. Löwgren & Stolterman (1998) skriver om denna metod och 

tar upp ett antal punkter som kan vara bra att tänka på vid 

brainstorming, exempelvis: 

 

• Ingen får kritisera eller ifrågasätta någon idé. 

• Gruppens mål är att tillsammans producera så många idéer  

som möjligt. 

• Det är önskvärt att kombinera eller förbättra andras idéer. 

(Löwgren & Stolterman, 1998, s 111) 

 

Enligt mig kan det vara lätt att dokumentera för mycket och på så vis 

ta udden av projektmedlemmarnas kreativitet och idérikedom. Risken 

kan vara att projektutvecklingen dokumenteras sönder genom att låsa 

kreativiteten med de dokument som framställts. Mycket av vår 

dokumentation har gjorts före implementeringen, vilket har resulterat i 

att när det praktiskt skulle kodas var gruppmedlemmarna redan 

utleda på uppgiften. Mycket av vår dokumentation har tagits fram 

gemensamt i gruppen, vilket har varit bra. Vi har då förankrat besluten 

hos alla och gjort alla varse om vad som gäller. 
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Vi har delat upp projektarbetet i roller och ansvarsområden, där en 

person kan ha flera roller och områden att ansvara för. Vissa roller 

tilldelades i början av projektet, medan andra har uppkommit under 

arbetes gång. Det betyder att vi som projektmedlemmar både hade 

formella och informella roller. För min egen del fick jag från början 

uppgiften att fungera som projektledare. Det eftersom jag var den som 

hade mest kontakt med institutionen på grund av mitt kandidatarbete. 

Det blev dock inte så, eftersom mitt rapportskrivande tog så mycket 

utav min tid att jag inte hade möjlighet att ha det övergripande 

ansvaret. Vi tog då ett beslut i projektgruppen att alla skulle ta 

gemensamt övergripande ansvar för projektet, men att alla skulle få 

sitt eget ansvarsområde. Den grafiska designen, databasen och de fyra 

olika vyerna blev de områden projektmedlemmarna tog ansvar för.  Jag 

blev den som ansvarade för hemsidans grafiska design. De olika 

ansvarsområdena blev till slut roller som bestod projekttiden ut medan 

de roller vi tilldelats till en början försvann efter några veckor.  

  

Till vårt förfogande hade vi fått tillgång till ett projektrum av 

Institutionen för arbetsvetenskap. Det innebar att vi hade möjlighet att 

sitta tillsammans och arbeta. Det har också i stor utsträckning betytt 

att det varit lättare att fatta beslut som rört hela gruppens arbete och 

förenklat den demokratiska beslutsgången. Genom vår tillgång till 

projektrummet skapade vi i gruppen ett ”community of practice” (CoP). 

Lave & Wenger definierar CoP på följande sätt:   

 

”A community of practice is a set of relations among persons, activity, 

and world, over time and in relations with other tangential and 

overlapping communities of practice.” (Lave & Wenger, 1991, s 98) 

 

Projektrummet möjliggjorde den nära relationen mellan 

projektmedlemmarna, våra gemensamma aktiviteter samt vår kontakt 
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med omvärlden och dess communities of practice, så som institutionen 

och våra klasskamrater.  

 

Arbetssätt 
 

Inför projektet konstaterade vi i gruppen att arbetet inte bara kunde 

koncentreras på framställandet av en produkt. Vi förstod i ett tidigt 

skede att vi skulle behöva dela upp projektet mellan oss. Det var 

många komplexa delar som skulle göras och alla i projektgruppen 

kunde inte delta i dem alla. Några av de största delarna var betydande 

kodning i ASP och HTML, men även vissa beskrivningar av 

programmet och dess olika delar. Även den grafiska designen över 

hemsidan gav ett omfattande arbete. Vi valde därför att dokumentera 

för att hålla reda på vad de andra medlemmarna arbetade med, samt 

att göra det möjligt för andra att underhålla och utveckla MDA-webben 

vidare efter det att vi är klara. En annan orsak var också att vi skulle 

skriva rapporter. Andraårsstudenterna har skrivit en rapport för ett 

projekt i kursen Datorer och Lärande och jag en rapportdel i mitt 

kandidatarbete.  

Jag upplever att vi på ett bra sätt har arbetat oss igenom de olika 

delarna i projektet. Trots att vi delade upp det mellan oss försökte vi 

under arbetes gång behålla en helhetsbild. Till en början tog vi fram de 

resurser vi hade tillgång till och använde oss av dem i processen med 

målet inställt på produkten. 

 

”En mycket viktig utgångspunkt är insikten att flera olika element måste 

hanteras inom ramen för projektet. De flesta projekt koncentrerar sig på 

endast en av dessa (normalt produkten) och missar då andra viktiga 

delar av projektet och projektstyrningen. 

Begreppen att hantera är: 

• Produkt: Systemet som skall framställas. 

• Process: Aktiviteter och metoder för att skapa produkten. 
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• Resurser: Personer, verktyg, miljö m.m. som är involverade i 

processen.  (Eriksson, Penker, 1996, s 170)  

 

Jag tycker det här citatet stämmer bra överens med hur vi har sett på 

vårt projekt. Trots att vi redan från början hade en relativt klar bild av 

produkten, tog vi oss tid att planera och organisera de resurser vi 

besatt. Vi gjorde en inventering där var och en i gruppen fick redogöra 

för sina färdigheter och tidigare erfarenheter, vilka områden 

personerna kände att de behärskade. På så sätt fick vi fram inom vilka 

områden vi var tvungna att införskaffa oss mer kunskap. Det kallar 

Gargarian (1996) för ”environment design”. Enligt honom kan 

utvecklarna av exempelvis ett mjukvaruprojekt bli delaktiga i två typer 

av design, ”environment design” och ”artifact design”.  

Vi skapade och designade den miljö som vår artefakt, MDA-

webben, skulle utvecklas i. Vi skaffade oss de färdigheter och 

kunskaper som krävdes för att designa och utveckla webbplatsen. Det 

är några av utgångspunkterna för Gargarians beskrivning av 

”environment design”. När vi sen inledde den grafiska designen av 

MDA-webben började vår ”artifact design”. Vi använde oss nu i 

processen av de kunskaper och metoder som vi skaffat oss för att nå 

målet, MDA-webben.  

 

Förundersökningar 
 

Vi gick tidigt igenom vilka metoder vi skulle använda oss av i vår 

förundersökning för att komma fram till vilka som var bäst lämpade. 

Redan från början var vi inställda på att MDA-webben skulle rikta sig 

till olika målgrupper. De fem olika målgrupperna vi valde att 

koncentrera arbetet på var: aktiva MDA-studenter, examinerade MDA-

studenter, lärarlaget, företag samt presumtiva MDA-studenter. Det vi 

ville göra var att ta reda på vad de olika målgrupperna hade för 
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intresse av MDA-webben. Vilken information de tyckte var väsentlig att 

ha med. Vi valde olika metoder för att nå fram till de olika grupperna.  

 Målgrupperna är även åt skilda på det sätt de kommer att 

använda webbplatsen. En del av MDA-webben har kommit att bestå av 

webbsidor som har till syfte att marknadsföra utbildningen. Dessa 

sidor riktar sig till företag och presumtiva studenter och innehåller 

information som beskriver programmets syfte. De andra 

målgruppernas webbsidor innehåller andra funktioner så som schema, 

kalendarium och vissa interaktiva delar. 

 

När vi skulle komma i kontakt med de aktiva MDA-studenterna 

skickade vi ut ett e-mail där vi beskrev vårt projekt samt att vi ville 

komma i kontakt med dem som var intresserade av att hjälpa till. Vi 

planerade en workshop där meningen var att vi skulle få fram idéer till 

MDA-webben. Dessvärre var det inte många som ville lägga ner den tid 

som krävdes på grund av sin arbetsbelastning. Det kom dock ett fåtal 

till workshopen. Vi valde då att ta personlig kontakt med studenterna 

vilket gjorde att responsen ökade något.  

Tyvärr gav inte workshopen så mycket som vi önskat. Till en 

början valde vi att inte visa de deltagande studenterna projektgruppens 

idéer. Detta för att vi inte ville styra dem utan låta deras kreativitet 

flöda. Studenterna var dessvärre tystlåtna och hade svårigheter med 

att komma på idéer och funktioner till MDA-webben. Vi valde då att 

presentera våra tankar för dem och det gav dem inspiration och något 

att spinna vidare på. Workshopen gav oss därför inte så många nya 

idéer men gav oss istället belägg för dem vi hade.    

Det fanns dock de som valt att svara på vårt e-mail istället för att 

presentera sina idéer. Även här var de flesta idéerna sådana vi redan 

tänkt på något som gav oss vidare belägg för att vi var på rätt spår.  

 

Även med lärarlaget bestämde vi oss för att ha en sorts workshop, 

nämligen en future workshop. En sådan skiljer sig ganska mycket från 
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den typen av workshop som vi hade med studenterna. Den är mer 

strukturerad och följer ett visst förutbestämt mönster. En future 

workshop syftar till att de blivande användarna, i vårt fall lärarna, 

själva ska klargöra problem och önskemål i sin arbetssituation. 

Meningen var att de skulle ta fram problemen i sin nuvarande 

arbetssituation, skapa visioner om framtiden och diskutera hur 

visionerna skulle kunna förverkligas. Den utförs i tre olika faser: 

kritikfasen, fantasifasen och implementationsfasen (Löwgren & 

Stolterman, 1998; Schuler & Namioka, edt, 1993).  

Den future workshop vi hade med lärarlaget var anpassad så att 

den var mest lämpad för oss och vår situation, dock använde vi oss av 

de tre faserna.  

Denna workshop gav oss mer nya idéer och förslag på funktioner 

än vad studentworkshopen gjorde. Jag tror det kan bero på att vi 

planerade mer inför mötet med lärarna samt att de deltagit i liknande 

aktiviteter tidigare. Lärarna var också mer insatta i vårt projekt och 

vad en MDA-webb skulle innebära för utbildningen.  

Även här visade vi upp våra tankar och förslag men denna gång 

först i slutet av workshopen. Det visade sig att mycket utav det som 

lärarna kom fram till hade även vi tänkt på, men de kunde hjälpa oss 

att begränsa arbetet till de funktioner som var mest relevanta.  

För att komma i kontakt med dem som ska använda MDA-webben som 

ren informationskälla, de presumtiva studenterna samt företagen, 

skickade vi ut e-mail till studievägledare och rekryteringsansvariga.  

Att vi tog kontakt med dessa var för att få veta vilken sorts 

information företagen och de presumtiva studenterna ansåg relevant. 

Vår tanke var att en studievägledare skulle kunna berätta för oss vad 

en gymnasieelev är intresserad av att veta inför sitt val av 

högskoleutbildning. Samma tankar låg bakom kontaktandet av 

rekryteringsansvariga men nu var intresset snarare inriktat på 

företagens intresse för MDA-studenter som blivande arbetskraft. 
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Inte heller denna gång fick vi någon vidare respons. Det var endast en 

studievägledare och en rekryteringsansvarig som visade intresse av att 

vara med och tycka till. Tyvärr hade studievägledaren inte möjlighet att 

träffa oss personligen, utan all kontakt sköttes via e-mail, det visade 

sig dock fungera bra. Vi skickade frågor och funderingar till honom om 

vad en presumtiv student vill ha för information på en hemsida av 

detta slag. Han svarade utförligt med sina tankar och åsikter.  

Vi kom i kontakt med en rekryteringsansvarig från Ericsson som 

hade möjlighet att träffa oss. Vårt möte med henne var mycket givande 

och hon förklarade vad hon sökte för information på liknande 

webbsidor på Internet. Hon gav oss mycket tips på hur sidan och 

texterna på den skulle vara utformade för att väcka intresse hos en 

person med hennes yrke. 
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Designutveckling  
 

Den produkt vi har utvecklat är en hemsida på Internet. Hemsidans 

syfte är att samla relevant information för MDA-studenter och lärarlag 

samt att marknadsföra programmet mot presumtiva MDA-studenter 

och företag. Vi delade upp hemsidan i fyra olika delar, som vi kallade 

för vyer. Varje vy hade information som var direkt riktad till dess 

målgrupp. Eftersom webbplatsen skulle rikta sig till flera olika 

målgrupper var vi tvungna att anpassa designen efter dem alla. Något 

vi bestämde redan från början var att vi ville ha ett homogent utseende 

på MDA-webbens alla sidor så att intrycket skulle bli enhetligt. 

Webbplatsen består av de fyra vyerna och varje vy omfattar en stor 

mängd sidor. Därför ansåg vi det viktigt att alla webbsidor liknade 

varandra för att underlätta navigationen.  

 

Redan när vi började projektarbetet hade vi i åtanke att vi ville skapa 

ett virtuellt samhälle. Vårt mål var att gemenskapskänslan inom 

utbildningen skulle öka. Meningen var att webbplasten skulle bli en 

träffpunkt som skulle underlätta informationsutbytet mellan studenter 

och lärare, men även studenter emellan. Tanken med de två resterande 

vyerna, företag och presumtiva studenter, var att marknadsföra MDA-

utbildningen och få fram programmets något ovanliga inriktning. 

Dessa vyer blev informationssidor som hade lite med tankarna bakom 

skapandet av det virtuella samhället att göra.  

 Vi valde att ha med ett antal funktioner på student- och 

lärarlagsvyn för att öka känslan av gemenskap. Exempelvis var det 

meningen att alla aktiva studenter och de lärare som undervisade 

skulle ha en personlig profil med foto. Det skulle göra det möjligt att ge 

namnet på en person ett ansikte vilket skulle ge möjligheten för en 

student att söka upp en annan för personlig kontakt. Vår föreställning 

var att det skulle innebära ökad gemenskap mellan elever och lärare.  
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Vi försökte även bygga in interaktivitet och då i form av chatt och 

news-grupper. Vi ville att webbsidorna skulle främja aktivitet och 

verksamhet från studenter och lärare så att de fick anledning att 

återkomma till sidorna. När vi satt och planerade funktioner till 

webbplatsen var ett utav våra förslag att det skulle finnas möjlighet att 

se vilka andra, studenter och lärare, som var inloggade. På så vis 

skulle det vara möjligt att direkt ställa frågor, diskutera eller komma 

med synpunkter till de andra som var inloggade.  

Ett annat mål vi hade, som jag nämnt tidigare, var att MDA-

webben skulle vara lätt navigerad. Genom att vi sökte upp liknande 

webbplatser på Internet fick vi inspiration och nya idéer. Vi hittade 

dock inget navigeringssystem som vi tyckte fungerade tillfredställande, 

så vi försökte kombinera flera olika lösningar till en. Vi kom fram till 

ett menysystem som skulle användas i alla vyer, där kombinationen 

var dels menyval till vänster i webbfönstret samt en spegling av dessa i 

rullgardinsmenyer i överkanten.  

När vi kommit fram till den grundläggande funktionaliteten 

började arbetet med den grafiska designen. Vi satt tillsammans i hela 

gruppen och diskuterade färger, text- och bildutformning och tekniska 

lösningar, som användandet av ramar eller tabeller. Vi gick från 

skisser på whiteboarden till färgsatta förslag gjorda i Photoshop. Dessa 

gjordes sedan om till HTML-baserade prototyper. Vi tog fram ett flertal 

förslag med olika färg och utformning. När vi hade kommit överens i 

gruppen om vilken utav dessa vi skulle vidareutveckla satte 

utvecklingsarbetet igång. 
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Menyer 

Vyväljaren 

Rullgardinsmeny 

Bilden visar MDA-webbens grafiska designen och är tagen från en 
utav prototyperna.  
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Varför blev vi inte klara? 
 

MDA-webben är i dagens läge (2000-06-12) inte färdig och går inte att 

använda. Det resultat vi uppnått är långt ifrån vår ursprungsvision. 

Det vi såg som viktigast var att vi skulle kunna framställa en första 

körbar version av produkten. Anledningen till att vi inte lyckats 

färdigställa MDA-webben har till stor del berott på flertalet tekniska 

problem som projektgruppen inte rått över. En annan orsak har varit 

projektgruppens arbetssätt som inte alltid varit lyckat. Till en början 

var alla medlemmar i gruppen motiverade men efter en tid när problem 

började uppstå sjönk motivationen och dessvärre nådde den aldrig upp 

till samma positiva nivå igen.  

Det finns nog ingen som riktigt vet varför arbetet blev så tungrott 

men det var inte själva utvecklingsarbetet som tog på våra krafter. 

Istället berodde mycket på vår projektgrupp, som bestod av individer 

med bestämda åsikter och stark vilja. Detta ledde till många 

tidskrävande diskussioner som inte resulterade i någon lösning. De 

problem som diskuterats sköts på framtiden vilket orsakade att 

problemen hopade sig framför oss.  

Vi insåg att arbetet behövde delas upp mellan 

projektmedlemmarna om vårt mål att färdigställa MDA-webben skulle 

uppnås. Vi bestämde att alla skulle ta del av det övergripande ansvaret 

så att delarna hölls samman. Dock blev det inte så utan projektet blev 

väldigt uppdelat. Vi insåg då att alla inte kunde ta det övergripande 

ansvaret men ingen hade kraft nog att göra det ensam. Projektet 

saknade alltså någon som tog ansvar för att arbetet gick framåt samt 

att hela projektgruppen arbetade mot samma mål. Vi saknade 

emellanåt också någon utifrån som kunde hjälpa oss att tackla våra 

problem och styra oss i rätt riktning gällande gruppdynamiken. 
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 MDA-webben som virtuellt samhälle? 
 

Eftersom MDA-webben inte är i bruk blir många av mina reflektioner 

kring webbplatsen som virtuellt samhälle antaganden. Jag kommer 

ändå att försöka knyta samman vårt arbete med de teorier som 

redogjorts för tidigare i rapporten.  

Som jag nämnt tidigare var projektgruppen inställd på att vi med 

MDA-webben skulle skapa ett virtuellt samhälle. Jag vet nu i efterhand 

att vi inte visste vad det innebar utan vad vi ville med hjälp av 

webbplatsen var att skapa gemenskap. För att uppnå känslan av att 

andra samtidigt befann sig på webbplatsen försökte vi använda oss av 

interaktiva funktioner, som chatt och news-grupper men även att se 

om andra var inloggade. Eftersom tekniska problem uppstod samt att 

vi hade stora problem att realisera de här funktionerna på webbplatsen 

blev de bortprioriterade och skjutna på framtiden. I och med denna 

bortprioritering av webbens interaktiva delar så försvann också enligt 

mig möjligheten att skapa ett virtuellt samhälle som bygger på 

gemenskap mellan användarna. MDA-webben skulle nu anta formen 

av en ren informationskälla utan känsla för gemenskap.  

Tanken att ha personliga profiler med foton på webbplatsen var att 

stärka gemenskapen inom MDA-utbildningen. Vi tyckte det var en bra 

idé som skulle göra det möjligt att känna igen personer och på så sätt 

få ökad gemenskapskänsla med dem. Att identiteten skulle stärkas och 

göra att individerna blev mindre anonyma för varandra. Även denna 

funktion sköts på framtiden. Vi kom att inse att de personliga 

profilerna var svåra att skapa, då funktionen krävde att både studenter 

och lärare skulle använda sig av lösenord. Lösenorden fanns samlade i 

en av högskolans databaser, vilken vi inte fick tillgång till. Vi i 

projektgruppen valde därför att prioritera bort även denna funktion. 

Detta var ytterligare ett steg bort från att skapa ett virtuellt samhälle.  
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Eftersom alla beslut av bortprioritering var demokratiskt fattade i 

projektgruppen kunde vi inte skylla ifrån oss problemen på någon utan 

vi ställdes inför ytterligare ett problem. Hur skulle vi nu kunna locka 

studenter och lärare att återvända till MDA-webben? Det nämns 

tidigare i rapporten tre anledningar till att människor uppsöker 

virtuella samhällen. Dessa är: skapa kontaktnät, skaffa kunskap och 

finna en gemenskap. Genom att vi beslutade oss för att prioritera bort 

de delar av webbplatsen som stödde interaktivitet mellan användarna 

försvann två av dessa anledningar, både skapandet av kontaktnät 

samt finnandet av gemenskap. Däremot gick MDA-webben fortfarande 

att använda för att förmedla kunskap. Det var nu genom presentation 

av utbildningsrelaterad information vi skulle locka användarna att 

återkomma. Vi implementerade exempelvis ett kalendarium, en FAQ 

(Frequently Asked Questions) samt klasslistor. Ändå kände vi oss i 

gruppen inte nöjda. Vi försökte då vidareutveckla webbplatsens 

grafiska design för att göra webben så attraktiv som möjligt. 

Då de flesta interaktiva funktionerna försvann försvårades också 

utvecklingen av personlig identitet för användarna av MDA-webben. 

Webbplatsen hade kunnat främja att personerna fått stärkt identitet 

inom utbildningens ramar. Att samspelet mellan studenter och lärare 

hade blivit stärkt eftersom individerna inte hade varit anonyma för 

varandra.  

De regler och den struktur webbplatsen skulle få är i dagens läge 

inte bestämt. En regel som var satt redan från början var att endast 

lärare och aktiva studenter skulle komma åt de vyer som var ämnade 

för dem. Genom inloggning med användarnamn och lösenord 

skyddades sidorna från obehöriga. Troligtvis kommer MDA-webben att 

styras av en person som underhåller, uppdaterar och sätter regler.  

Genom att MDA-webben utformades till en informationsplats 

stärktes individualismen snarare än gemenskapstänkandet. Det var 

dock inte vårt mål. En av våra viktigaste tankar bakom införandet av 

MDA-webben var att vi ville skapa gemenskap mellan användarna.  
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Sammanfattning 
 

I det här stycket kommer jag att försöka klargöra och sammanfatta 

svar på de frågeställningar jag ställt upp i mitt fokus. En del av de 

frågor som ställts har visat sig svåra att hitta ett svar på, ibland har 

det funnits lika många svar som rapporter inom området. I rapporten 

har de olika åsikterna ställts mot varandra, för att på så sätt finna 

likheter och skillnader dem emellan.  

Att svara på frågan vad ett virtuellt samhälle är, visade sig svårare 

än väntat. Eftersom det är ett väldigt ungt forskningsområde som 

ständigt förändrar sig har det ännu inte framkommit någon generellt 

accepterad definition. Forskarna inom området virtuella samhällen 

hanterar ofta begreppet brett och oprecist. Under de litteraturstudier 

som gjorts har det ändå framkommit vissa grundläggande aspekter. 

Virtuella samhällen uppkommer utan bakomliggande verklig 

organisation, som företag, föreningar eller skolor. I de fall där virtuella 

samhällen skapas för att stärka den verkliga organisationen kallas 

tillkomsten istället för virtuella organisationer.  

Varför människor söker sig till virtuella samhällen är precis som 

ovanstående fråga svår att hitta ett generellt svar på. Orsakerna kan 

vara många men det finns vissa anledningar som återkommer. 

Möjligheten för människor att skapa kontaktnät, skaffa kunskap eller 

hitta en gemenskap är några av dem. En del söker sig till virtuella 

samhällen för att söka en gemenskapskänsla som de saknar i sitt 

verkliga liv. I det virtuella samhället kan många av de aktiviteter som 

sker i den verkliga världen också äga rum.  

Både tekniken och designen sätter gränserna för hur det virtuella 

samhället kommer att användas. Det är just tekniken som gör 

uppkomsten av virtuella samhällen genomförbar, utan 

informationstekniken skulle de inte haft möjlighet att uppstå. Tekniken 

sätter också gränser för vilka som kan komma att använda de virtuella 
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samhällena. Dagens tekniska utveckling gör att datorerna blir billigare 

vilket innebär att fler kan skaffa den teknik som behövs. Samtidigt som 

datorerna blir billigare ökar de tekniska inträdesbarriärerna för de 

virtuella samhällena. Det går därför inte att använda vilken dator som 

helst utan det måste vara en som klarar av prestandakraven. Detta 

innebär att de virtuella samhällena fortfarande bara kan användas av 

de som har råd att skaffa sig den utrustning som krävs.  

Designen sätter begränsningar av ett annat slag. De som 

utvecklar virtuella samhällen och bestämmer dess design avgör också 

hur det kommer att användas och hur användarna kommer att 

påverkas av det. Designen kan antingen stärka individualismen eller 

gemenskapstänkandet. Att stärka individualismen innebär att det 

virtuella samhället utvecklas så att individerna inte aktivt samverkar. 

Personerna kan använda samhällets funktioner men märker inte av att 

andra använder funktionerna samtidigt. Den enskilde individen kan 

stärkas och utvecklas av att kunskapen inom det virtuella samhällets 

område ökar. Att gemenskapstänkandet ökar innebär att användarna 

är väl medvetna om att andra individer befinner sig i det virtuella 

samhället samtidigt. Genom funktionerna samhället innehåller har det 

blivit lätt att interagera med andra och gemenskapen inom 

ämnesorådet ökar.  

Svaret på frågan om vår produkt, MDA-webben, motsvarade ett 

virtuellt samhälle är tudelat. Enligt mig är webbplatsen ett virtuellt 

samhälle som stärker individualismen hos MDA-studenterna. Det ger 

en ökad kunskap om och kring utbildningen som gör att studenten 

kan utveckla sin identitet som MDA:are. Vårt mål var dock något 

annat. Det vi ville åstadkomma med MDA-webben var ett annat slags 

virtuellt samhälle, vars syfte var att stärka gemenskapen mellan de 

inblandade i utbildningen, lärare och studenter. 
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Avslutning 
 

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit ett intressant projekt att 

arbeta med. Allt eftersom tiden har gått har arbetet ändrat form men 

jag känner mig nöjd med slutresultatet. Ett intressant inslag har varit 

att jag känt att de teorier jag läst om gått att koppla samman med 

projektet, utvecklandet av MDA-webben. Det gjorde det möjligt för mig 

att exemplifiera det som forskarna tog upp i sina rapporter och artiklar 

med vårt projekt.  

Jag har även upplevt det positivt att delta i ett projekt som 

sträcker sig över årskurserna. Samtidigt har det varit mycket lärorikt 

att arbeta i ett projekt av den här storleken, trots våra ibland 

betungande motgångar. 
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Jag skulle vilja rikta ett tack till projektgruppen som varit med 

och utvecklat MDA-webben. Även om vi inte uppnådde vårt mål 

har de utfört ett imponerande arbete och det har varit en 

intressant och lärorik tid. Ett tack också till mina handledare 

Björn Andersson och Astrid Selling-Sjöberg. De har under våra 

handledningar hjälp mig att hitta rätt väg och uppmuntrat mig i 

mitt arbete med rapporten. Ett speciellt tack vill jag också skicka 

till Emmie Langeström, vars hjälp och kommentarer har varit ett 

otroligt stöd för mig. 


