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Sammanfattning- En kort överblick över student-

representanternas roll och situation ges, samt problematik i 
samband med att representera studentkollektivet. En kort 
reflektion kring de ”icke-beslut” som tas och menligt påverkar 
studenternas vardag utan att egentligen diskuteras. 

En formaliserad process för att i högre grad involvera 
studenterna i kvalitetsarbetet i högre utsträckning föreslås. 
 

I. INDLEDNING, STUDENTREPRESENTATION IDAG 
Studentrepresentanter skall finnas representerade i varje 

beslutande och beredande organ. 
Detta fungerar oftast mycket bra. Studenternas syn på saker 

uppskattas, och tas ofta tillvara i verksamheten. 
Arbetet sker dock i stor utsträckning på universitets villkor. 

Studenter sitter med i olika grupper som samverkar i en mer 
eller mindre hierarkisk struktur. Tidskonstanterna är långa och 
studenter byts ut ofta, vilket gör det svårt att se någon egentlig 
skillnad i arbetet. 

Det övergripande arbetet inom specifika områden 
ombesörjs ofta av studentkåren i form av råd för olika 
områden eller genom särskilda projekt med viss inriktning. 
Dessa projekt har höga ambitioner, men ofta kort 
halveringstid. Hjulet uppfinns mycket ofta på nytt. 

Många beslut som påverkar studenters vardag i form av 
lokaler, IT-stöd med mera, fattas ofta universitets 
administrativa gren. Där är studentrepresentationen betydligt 
svagare. 

A. Vanliga problem för representanter 
Ofta följer ansvaret som studentrepresentant andra poster i 

sektionen, ibland är det också oklart vilket arbete och vilka 
frågor posten hanterar. Studentkårer och valberedningar har 
ofta svårt att fylla upp alla de platser där det borde sitta 
representanter. 

Om man som student verkligen vill ändra vissa till synes 
enkla saker måste man ofta engagera sig under flera år, för att 
kunna adressera rätt personer och få tillräcklig förståelse för 
vilka mekanismer som styr universitetet och därigenom 
påverka. Då och då står olika intressen uppenbart emot 
varandra, och ovana studentrepresentanter får svårt att stå på 
sig. Ibland sker detta även på lägre nivåer, där möjligheterna 
till reell förändring annars hade varit stora. 

Det upplevs som svårt och ovant att förmedla i ord hur man 
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själv och andra upplever olika situationer som uppstår i 
studierna, och vad man egentligen upplever som problem. 
Situationen liknar lite den som kan uppstå när en 
programmerare frågar en inte särskilt datorkunnig beställare 
vad ett beställt IT-verktyg faktiskt ska kunna göra, och vilka 
funktioner som är högst prioriterade. Man samtalar på mycket 
olika nivåer. 

Det är mycket krävande att som studentrepresentant 
formulera relevanta problem och föreslå relevanta lösningar, 
och det är antagligen lika krävande för fakultet och övrig 
personal på universitetet att förstå vissa problem och vidta 
åtgärder. Tydliga och konkreta problem kan oftast diskuteras, 
medan mer abstrakta och svårfångade problem lämnas därhän. 

B. Vem representeras? 
Som alltid är representantskapet kluvet. Ofta har man 

otydliga mandat från kåren eller programföreningen, som ju 
ofta inte heller vet vad som eventuellt är fel eller vad som kan 
göras bättre. Detta blir förstås även ett problem för 
fakultetspersonalen, för hur skall man kunna värdera det som 
framförs? Vilka åtgärder bör vidtas? 

När problem påtalas har man ibland för lite kvalitativa data, 
och ibland för lite kvantitativ data på fötterna för att belägga 
problemen. I fråga om enskilda lärares insatser i 
kursomgångar blir till exempel ofta bevisbördan omvänd. 
Många studenter i kursnämnder har över åren lagt åtskilliga 
timmar på att utforma, och sammanställa resultatet av enkäter 
för kurskvalitet utan att ha tillräcklig kunskap i att konstruera 
enkäter. Ibland har detta otillräckliga arbete varit det enda 
utvärderingsarbete som gjorts i kursen. 

Situationen har förbättrats på senare tid, kvalitetsfrågan får 
allt större utrymme [1]. Färdiga system för enkäter finns på 
Universitetens webbplatser, och de sammanställs då förstås 
automatiskt. Ofta är det dock fortfarande den undervisande 
läraren som har tolkningsföreträdet för enkätsvaren. Det 
annars så självklara peer review är inte självklart. 

Det är av största vikt att skapa en miljö där alla resultat av 
utvärderingar av verksamheten kan diskuteras utan att det 
känns hotfullt. 

II. RISKEN MED OMEDVETNA PRIORITERINGAR 
Det är uppenbart att man har en begränsad mängd resurser 

till förfogande för förbättringsarbete [2]. Det är därför av 
största vikt att dessa resurser läggs där de förmodas göra mest 
nytta. 

Vanor och mönster påverkar ofta starkt hur vi hanterar 
problem och löser uppgifter. 
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Typexemplet är de studentexpeditioner som har lunchstängt 
samtidigt som studenterna har lunch. Dessa öppettider 
påverkar expeditionens tillgänglighet för studenter mycket 
starkt, men problemet kan ju relativt enkelt lätt avhjälpas om 
man identifierar problemet. 

III. LÖSNINGAR 
För att studentrepresentanter ska kunna göra ett bra jobb 

behövs förstås tillgång till den dokumentation som ligger 
bakom olika beslut för hur utbildningen och utbildningsmiljön 
samt vilka beslut som tagits. 

Givetvis skall studentrepresentanterna ha tillgång till 
samma nyckeltal för kurserna som programledningen, och 
även tillgång till historiska data. Eventuella politiska 
uppgörelser bör i möjligaste mån även de föras fram i ljuset. 
Det är lätt hänt att delar av organisationen eller enskilda 
individer har starka särintressen i utvecklings- och 
kvalitetsarbete. 

A. Använd studentrepresentanternas insatser bättre! 
Ett förslag på hur man kan arbeta med förnyelsen av 

designen av ett ingenjörsprogram, och dessutom använda 
studentrepresentanternas insatser på ett bättre sätt presenteras 
nedan. Metoden ersätter inte, men förstärker studenternas röst 
genom en formaliserad process vid mer komplexa beslut.  

Med vissa modifikationer kan man givetvis använda 
metoden till ett konstruktivt studentcenterat arbetsmiljöarbete, 
eller med fördel vid designen av IT-stöd (för vilken ju den 
ursprungligen konstruerades). 1 

IV. STUDENTCENTRERAD PROGRAMUTFORMNING 
Följande process och metoder är starkt inspirerade av Jan 

Gulliksen, Bengt Göransson - ”Användarcentrerad 
systemdesign” (2002, Studentlitteratur) samt föreläsningar 
med Jan Gulliksen på KTH under hösten 2009 i den inledande 
kursen i Människa-datorinteraktion. Processen och varianter 
av processen tillämpas flitigt inom användbarhetsdesign, och 
liknande metoder tillämpas till exempel inom kundservice [3]. 

A. Fältstudier 
En viktig del är att följa studenterna i den vardag de agerar. 

Bli etnolog! Företa dig en fältstudie, där du en hel dag följer 
en grupp studenter, fotar, spelar in, antecknar och äter med 
studenterna. Detta för att förstå vilken miljö studenterna 
verkar i. Observera särskilt på föreläsningar och övningar vad 
som försiggår. Mer information om fältstudier finns i... undvik 
att döma och agera, anteckna och titta. 

B. Skapa personor 
Skapa ett fåtal fiktiva studenter utifrån observationerna 

ovan, som representerar olika, helst mycket olika personer i 
gruppen av studenter. Dessa kan sedan användas för att 
”provstudera”  utbildningsprogrammet. Glöm inte att lägga 
studenternas till vanor, intressen, sociala beteenden, ålder, 
 
1 Universiteten kunde antagligen tjäna mycket på att utvärdera även kontakt 
med näringslivet och uppdragsutbildning på samma sätt, men det ligger 
utanför fokus för den här artikeln. 

kön, lunchvanor, extrajobb med mera. Poängen med dessa så 
kallade Personorna är att flytta fokus från ens egna 
preferenser, och istället göra ett försök att se till olika 
studenter i populationen. Det är ett bra sätt att göra upp med 
sina egna uppfattningar om vad som är ett bra program. 
Metoden är, trots vissa inneboende problem mycket vanlig i 
systemutveckling.  

Gör en prioriteringslista för vad varje persona tycker är 
viktigt, denna lista används när personorna ”provgår” 
programmen. Låt en person i planeringsgruppen vara 
”personapolis”, vars uppgift är att försvara personornas 
intressen i designprocessen. 

C. Designprocessen 
Programplaneringsprocessen görs av en arbetsgrupp, där 

studenter och programledning utan pardon måste ingå. De 
enheter som kan ses som ”leverantörer” av resurser till 
programmen bör egentligen inte ingå i själva 
planeringsarbetet, men givetvis måste man ha samlat in 
nuvarande möjligheter och kurselement innan, förslagsvis 
genom att ta in utförliga kurs-PM, labbinstruktioner och med 
mera över relevanta kurser. Dessa läggs förslagsvis ut på ett 
rymligt bord eller en whiteboardtavla, och sätts visuellt 
samman till ett sammanhållet program enligt en tidsaxel. 
Använd personorna som grund för olika designbeslut, och 
motivera designbesluten med personornas vanor och 
förutsättningar. 

Man bör förstås arbeta utifrån flera tidsramar parallellt, till 
exempel både veckor, månader, år och hela utbildningen på en 
och samma gång. Arbetet på olika nivåer kan utföras mycket 
skissartat, men bör vara tillräckligt för att man ska kunna 
förstå och minnas hur man resonerade. 

D. Iteration och evolution 
För att förenkla programdesignsprocessen bör man ta till en 

rad olika verktyg, där det allra viktigaste är iteration av en 
skisserna/prototyperna för programmet. Det är mycket svårt 
att få ett ”perfekt” utbildningsprogram i första försöket, men 
genom att producera några olika förslag (gärna ett ”vilt” och 
ett mer konventionellt), och skissa upp dessa är det ganska lätt 
att visualisera hur det skulle kunna komma att fungera. Krasst 
uttryckt är inte studenter och deras situation deterministisk, 
och det finns ingen särskilt detaljerad modell som kan förutspå 
hur de agerar. Återkoppling med verkliga studenter, både i 
prototyparbete och verklig utbildning är därför nödvändig för 
att få ett stabilt och förbättrande system. Under arbetet kan de 
båda modellerna utvecklas och föra vidare det bästa från de 
utgångsskisser man gjort.2 

Genom att lägga alla kurser och även moment i kurserna på 
ett och samma ställe, är det enklare att få överblick och se 
brister som till exempel onödigt hög arbetsbelastning, om det 
är långt mellan studiebesöken någon gång under utbildningen, 
eller om det schematekniskt riskerar att bli underligt. 
Studentrepresentanter och programledning kan här hjälpas åt 

 
2 Naturligtvis har alla program någon gång skissats upp, och mycket 
tankemöda har lagts på utformningen, men har det gjorts strukturerat? Vilka 
var den tilltänka målgruppen? Har programförslaget ställts mot andra förslag? 
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att upptäcka problemen. När allt finns överblickbart och man 
har en gemensam bild är det betydligt lättare att fatta 
insiktsfulla beslut. 

E. Dokumentera och testa på utomstående 
Dokumentera modellen och skisserna, dels genom att 

fotografera skissen, dels genom att renskriva resultaten. 
”Testa” om modellen verkar rimlig på några studenter som 
inte varit med i utformningsprocessen. Fundera också ut vad 
de olika undervisande lärarna skall bidra med för att man ska 
kunna tillämpa resultatet. Fundera också på vilka lokaler som 
vore lämpliga för vad. 

Den här designprocessen bör genomföras ett antal gånger, 
där man varje gång har tagit med synpunkter från 
utvärderingarna, dels med personor enligt ovan och dels med 
utomstående studenter. Att göra förändringar i det här mycket 
tidiga stadiet är betydligt enklare och billigare än att göra det 
senare. 

Utvärdera även modellen med förtrogna 
”utbildningsleverantörer”, till exempel lärare från institutioner 
som undervisar på programmet, vars uppgift borde vara att se 
vad man har missat, snarare än att försvara sina egna intressen. 
Att diskutera med representanter för näringslivet ger också 
intressanta synpunkter. 

Designprocessen och samspelet är mycket känsligt. En 
motsträvig person kan förstöra alltihop, vilket föranleder 
omsorgsfull rekrytering till designgruppen. 

F. Implementering 
Hur ett program implementeras ligger oftast ovanför 

studenters horisont, men faktum är att studentrepresentanter 
behövs även i implementeringsstadiet – inte bara för att 
bevaka att tidigare beslut och idéer följer med på ett 
konsekvent sätt, utan också för att kunna vara bistå med 
studentperspektivet när detaljfrågor i implementeringen 
uppstår.  

Tveka inte att utforma förbättringsinsatser och 
implementeringar som projekt, med tydligt inledning, 
avslutning och rapportering. Skilj på projektets mål och 
resultatmålen. 

G. Processens fördelar 
Fördelar med processen som den presenterats ovan skulle 

framför allt vara att man redan i designen kunde göra upp med 
vilken målgrupp man designar utbildningen för. Detta 
möjliggöras genom att man börjat med att följa studenterna i 
deras nuvarande arbetsmiljö. Genom att iterera 
designskisserna slipper man gå i fallgropen att tro att det första 
infallet är det mest geniala. Genom åskådliggörande av 
programmets struktur kan man enklare se mer subtila missar. 
Metoden är, om den utförs fysiskt, enklare att lägga till 
detaljer på. 

Att man har studenter med kontinuerligt i designen gör att 
man slipper de värsta missarna redan från början, och skapar 
mycket starka ambassadörer för utbildningen. Att låta 
”oförstörda ögon” titta på modeller vid utvärdering gör att 
man får input att lägga in i en ny iteration. 

Genom att dokumentera processen, kan man enkelt visa den 

för andra, och dessutom försvara utbildnings uppbyggnad. 

V. SLUTSATSER 
Dagens system för studentrepresentation är bra för 

kontinuerligt verksamhet, men är inte alltid lämpligt för vid 
nyutveckling och förändring. Genom att anpassa en process 
från en likartad verksamhet i andra branscher (i det här fallet 
Användarcenterad stystemutveckling, men många andra 
varianter och processer finns) skulle kanske utbildningen 
kunna utvecklas med bättre metoder och förändringsarbetet 
skulle bli mer effektivt. 

VI. HUR ARTIKELN KOMMIT TILL 
Artikeln har huvudsakligen skrivits av teknologen Linus 

Ericsson, som läsåret 2008-2009 arbetade på Tekniska 
högskolans studentkår (THS) vid KTH i Stockholm. 

Med i skrivprocessen har de heltidsarvoderade från Sveriges 
sju största teknologkårer 2009-2010 deltagit med skriftligt och 
muntligt material. Speciellt tack till Klara Andersson och 
Daniel Båtsman (Tekniska Högskolans Studentkår, KTH), 
Andreas Nielsen (Teknologkåren vid Luleå Tekniska 
Universitet) och Kristoffer Danielsson (TLTH, LTH) 

Artikeln skulle inte varit möjlig att skriva utan ändlösa 
diskussioner och funderingar med bland annat Kristina 
Edström (KTH Learning Lab), Alexander Engström, Dag 
Lindbo och Odd Runevall (alla doktorander eller disputerade 
dito på KTH). Tack för att ni tog er tid och kunde ge 
insiktsfulla perspektiv på situationen på KTH. 

Ett omnämnande av Jan Gulliksen och hans trägna arbete 
och forskning för att utveckla mer användbara datorsystem är 
också på sin plats. 
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