Kårservice söker studenter till fokusgrupp inom
interaktionsdesign
Kårservice i Östergötland AB ägs av de tre kårerna vid LiU och driver de fem kårhusen och Kombo.
Under våren 2021 vill Kårservice utveckla en digital plattform (hemsida + app) för studentlivet
där vi samlar evenemang, biljetter, information om studentföreningar, information rörande bostäder och annat som är nyttigt för studenter att veta. Vi ser ett behov av att bevara och informera om studentlivet i och med den rådande situationen, samt rusta upp för när allt kan sätta
igång igen post corona. Därför utveckla denna plattform. Vi ser också stora möjligheter att
underlätta studenters vardag och göra saker som köp av biljetter lättare och mer tillgängligt.
Vår målgrupp är samtliga studenter vid Linköpings universitet, och vi håller på att sätta igång
en marknadsundersökning för att kartlägga behoven hos våra studenter och kunna rikta in
projektet mot dessa behov.
Nu har du möjlighet att bidra till att utveckla studentlivets infrastruktur och digitala mötesplatser, och på så sätt möjliggöra ett rikare studentliv.
Hjälp oss med interaktionsdesign
En central del är utformningen av den här digitala plattformen, och där behöver vi din hjälp. Vi
söker därför studenter som är intresserade av interaktionsdesign och som vill bidra med sin
kunskap inom ämnet och erfarenhet av att vara student vid LiU. Vi har två delar i projektet vi
behöver hjälp med:
Kravanalys
I början av projektet vill vi se till så att vi tänker rätt från starten. Det handlar om att sätta ramar
och principer för hur plattformen ska fungera på ett optimalt sätt utifrån målgruppen. Vi kommer anlita en extern leverantör för att bygga plattformen och vi vill kunna ställa rätt krav och be
om rätt saker. De frågor som vi vill ha hjälp av dig med är:
-Hur gör vi plattformen så lättanvänd som möjligt?
-Hur minskar vi trösklarna som kan hindra studenter för att börja använda en ny tjänst?
-Vad ska vi tänka på när det gäller tillgänglighetsanpassning?

Feedback och problemlösning
När själva plattformen börjar ta form vill vi gärna få feedback och se vad vi kan justera redan i
uppbyggnadsfasen så vi kan lansera en så genomtänkt plattform som det bara går. Det vi vill
ha hjälp med är:
-Vad tycker du om användarvänligheten? Hur kan den förbättras?
-Har du övriga förbättringsförslag eller idéer?
Hur kommer det ske rent praktiskt?
Vi vill ha workshops med dig och andra studenter där ni får använda era kunskaper och utifrån
frågeställningarna komma med tips och tankar kring hur vi ska utforma plattformen på ett riktigt bra sätt. Du kommer få ta del av vår målgruppsanalys på förhand.
I första delen kommer workshopen ske i mars/april, och i den andra delen är det längre fram i
maj/juni när förhoppningsvis plattformen börjat ta form.
Är du intresserad av att delta?
Skicka ett mail till Hugo Samuelsson, projektledare, projekt@karservice.se

