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CV Simon Winter
Interaktionsdesigner

Uppdaterat 15 mars 2009, http://simonwinter.se/ Telefon: 0705-75 76 41

Profil på LinkedIn http://www.linkedin.com/in/simonwinter
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1 Introduktion

Simon Winter heter jag och arbetar som interaktionsdesigner och studierektor i
medieteknik. Mina intresseområden är breda: design av mobila och "fasta"
användargränssnitt, användarstudier, informationssamhällets kultur.

År 2002 flyttade jag från Lund till Växjö där jag bor nu.

2 Kompetensområden

Användarcentrerad design: målgruppsanalys/personas, scenarior/workflows, prototyper
(hög och låg nivå), användartestning. Användarundersökningar.

Teknisk kompetens: Office-paketet, Windows, Apple Macintosh, Visio, Photoshop,
Dreamweaver, Macromedia Freehand. Webb-publicering. Opensource-CMS-system med
PHP och MySQL. Videoredigering, bildhantering. Web 2.0-tjänster.

Affärskompetens: web 2.0-tjänster, sociala nätverkssystem, interna
kommunikationsstrukturer, innovationssystem.

Mobil interaktionsdesign: Kontextfaktorer, anpassningar till mobila terminaler.
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3 Professionell erfarenhet

3.1 2002-nu Simon Winter Design

Mitt eget konsultföretag heter Simon Winter Design. Där gör jag interaktionsdesign åt
mina kunder.

Utvalda projekt

Användbarhetsexpert åt Växjö universitet
Marknadsanalys åt Cybercom
Expert angående digital publicering för Artdatabanken
Utbildning för Sigma Exallon
Utbildning åt Combitech AB
Interaktionsdesigner på Sony Ericsson (genom Teleca TSS).
Arbete med webb-butik åt Visma SPCS
Midletportalmotor åt Ellipsus
Danska arbetsförmedlingens jobb-bank för Teleca AU-system
Produktionssystem för tryckeribranschen åt Admera

Fokus i designfasen är inte bara att få produkter och system som är användarvänliga för
slutanvändaren, utan också att systemet är standardiserat och förståeligt "under huven".
Kommunikation med olika intressenter inom projektet är central, och att förklara för alla
på "deras språk" så att man får en gemensam förståelse.

3.2 2002-nu Växjö Universitet

På Växjö Universitet är jag adjungerad lektor och studierektor i medieteknik. Jag
undervisar i människa-datorinteraktion och gränssnittsdesign, samt är examinator och
handledare för examensarbeten på kandidatnivå. Sen 2007 är jag också med i
forskningsgruppen CeLeKT. http://celekt.info

Biträdande handledare för två doktorander vid CeLeKT, samt en doktorand vid
eHälsoinstitutet i Kalmar

Senaste publikationer:

Johansson, D. & Winter, S. (2008). Designing authoring tools for m-learning geo-games.
Proceedings of the second international DREAM conference, Odense, Denmark, 18-20
September, 2008.

3.3 2003-nu Infontology

Tillsammans med humanekologen Per Johansson driver jag sen 2003 en
internetpublikation "Infontology". Den handlar om ny spännande teknik som kan förändra
vårt informationsanvändande, en seriös diskussion om människans möjligheter i en
digitaliserad värld, samt det intressanta förhållandet mellan information och verklighet --
vad händer när informationen och informationsstrukturerna börjar bestämma hur
verkligheten ska se ut och inte tvärtom?

Under 2008-9 har vi skrivit en lärarhandledning till Digitalis Filosoferar, finansierat av
Stiftelsen för internetinfrastruktur, .SE. Det projektet är nu klart och det finns en rapport
som vi använder vid lärarfortbildning.

3.4 2000-2003 Teleca AU-System AB

På Teleca AU-System var jag inblandad i en mängd olika uppdrag där jag bland annat
gjorde konceptuell design, pappers- och html-prototyper, användartester och
målgruppsanalys. Jag har också lett kurser i mobil användbarhet och workshopar i user

http://celekt.info/
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målgruppsanalys. Jag har också lett kurser i mobil användbarhet och workshopar i user
experience-utveckling för framtida mobila tjänster.

Bland uppdragsgivarna märks TeliaSonera (SpeedyTomato...), Ericsson/SonyEricsson,
Sydkraft, AMS Danmark.

Under större delen av 2001 och in på 2002 var jag interaktionsdesigner för det som
numera heter "3" -- en operatör för tredje generationens mobiltelefoni. Under
uppstartsperioden var jag den svenska användbarhetsrepresentanten i den globala 3-
satsningen. Detta enorma projekt är anmärkningsvärt eftersom det har drivits väldigt
användarorienterat. Från de målgruppsanalyser och prototyper som vi tog fram ställdes
sedan krav på leverantörerna av alla system, från portalmotorer till CRM och
telefonleverantörer.

3.5 1998-2000 MA-System AB/PipeChain AB

Till oktober 2000 arbetade jag som informationsdesigner på MA-system Control AB där
jag hade ansvaret för användargränssnittet i ett supply chain execution-system som heter
PipeChain och som delvis är utvecklat tillsammans med Ericsson. Hela systemet med
produktionsplanerings- och resursförsörjningsmodul finns i drift sedan i oktober 1999 på
en Ericsson-fabrik i Gävle.

3.6 1989-1998 Kognitionsforskning, Lunds universitet

Min forskning handlade om förväntningar. Jag var intresserad av hur våra förväntningar -
- konstruktioner av små segment av framtiden -- formar oss. Det fanns ganska lite skrivet
om förväntningar då, och jag märkte också ett stort intresse från många personer, inom
och utom universitetet. Däremot var det väldigt svårt att sätta fingret på vad förväntningar
verkligen var.

Min doktorsavhandling hette Expectations and Linguistic Meaning. Det finns också en
populärvetenskaplig sammanfattning som är skriven för att kunna läsas av en intresserad
allmänhet. http://www.lucs.lu.se/

3.7 1981-1995

Övrig utbildning

Gäststudent maj 1995 vid Department of Linguistics, University of Oregon. Gäststudent
hösten 1987 vid Département de recherche linguistique, Paris VII. Filosofie kandidat
1987 i svenska, franska, ADB, allmän språkvetenskap, Lunds Universitet. Dessutom 20 p
datalogi. Treårig naturvetenskaplig linje 1984.

4 Språk

Modersmål svenska. Talar flytande engelska och franska. Läser och förstår obehindrat
danska och norska. Talar "skandinaviska". Läser med visst besvär tyska och spanska.
Förfallen gymnasieryska.

5 Yrkesuppdrag

Deltagit i arbetet inför Nationell strategi för FoU inom området tillämpning av
informationsteknik, Vinnova 2002. http://www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vp-02-
05.pdf

5.1 Patent
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Namngiven uppfinnare tillsammans med två kollegor för Sony Ericssons patent
Automatic theme creator http://v3.espacenet.com/textdoc?
DB=EPODOC&IDX=EP1775712&F=0&QPN=EP1775712

5.2 Artiklar

Datorerna rycker fram. Kulturessä i Dagens Nyheter 2007-10-07.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1194&a=702025

Vinstmaskiner och minipensioner. Recension av Timothy Ferriss' The 4-hour workweek.
Computer Sweden 2007-06-10. http://computersweden.idg.se/2.2683/1.111236

Människan, fåret och maskinen. Axess 8/2006.

Så blir vår framtid. Recension av Adam Greenfields Everyware. Computer Sweden 2006-
09-22 http://computersweden.idg.se/2.139/1.77267

Skicka cykeln med epost. Recension av Neil Gershenfelds Fab. Computer Sweden 2006-
05-12 http://computersweden.idg.se/2.139/1.45913

Spionchipsen anfaller. Recension av Albrecht och McIntyre Spychips, samt Garfinkel och
Rosenberg, RFID – Applications, security and privacy. Computer Sweden 2006-03-03
http://computersweden.idg.se/2.139/1.29987

Ipod – kult och kultur. Recension av Leander Kahneys The cult of Ipod. Computer
Sweden 2006-01-27 http://computersweden.idg.se/2.139/1.1622

Mekarvänlig teknik efterlyses. Blänkare om Make magazine. Computer Sweden 20 jan
2006 http://computersweden.idg.se/2.139/1.1296

It kopplar ihop oss. Recension av Informationssamhället – åter till framtiden av red
Barbro Atlestam. Computer Sweden 11 mars 2005
http://computersweden.idg.se/2.139/1.5653

Ny syn på programkod. Recension av Dan Bricklin. Computer Sweden 4 feb 2005.
http://computersweden.idg.se/2.139/1.4124

Simon Winter och Per Johansson om den digitala revolutionen. Sydsvenskan 2 juni 2004.
http://sydsvenskan.se/kultur/article68916.ece

Recension av Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, publicerad i
Computer Sweden 00-04-12
http://domino.idg.se/cs/artikel.nsf/caf9092ff11f45a6c125654d0048bb82/c2886c2001644c9ec12568c1002f814d?
OpenDocument

5.3 Översättning

För Epix förlag Tecknade serier (franska) 1985-1987. Ca 600 sidor. För Symposion
Bokförlag (franska) av Paul Veyne, Kände grekerna till demokratin? samt råöversättning
av Pierre Bourdieu, Homo Academicus. För Bokförlaget Nya Doxa (engelska) av 4
kapitel i Peter Gärdenfors, Blotta tanken. För Natur och Kultur (engelska) av 1 kapitel i
Peter Gärdenfors, Fängslande information.

5.4 Grafisk form och sättning

För Library of Theoria av Kathinka Evers, Plurality of Thought. För Bokförlaget Nya
Doxa av Daniel Dennett, Hjärnstormar, samt samtliga 4 volymer i serien Moderna
filosofer. För avdelningen för kognitionsforskning, Lunds Universitet, layout till
skriftserien Lund University Cognitive Studies, samt två doktorsavhandlingar.
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6 Övriga uppdrag

6.1 Politiska uppdrag

Ordinarie ledamot i räddningsnämnden i Lunds kommun 1991. Suppleant i
kulturnämnden 1992-1995. Ordförande i gruppen för musikpolitiskt handlingsprogram för
Lunds kommun 1994.

6.2 Design och andra konstnärliga uppdrag

Affischer, annonser, tröjor och skivomslag till Akademiska kapellet 1989-1995. Logotyp
till avdelningen för kognitionsforskning. Använd 1993-1999 Diverse keramik 1992-2001.
Webmaster för domänen zimmerdahl.se. -1998 Aktiv i Akademiska kapellet 1984-1995
och 1998-2000 (fiol och altfiol) Aktiv i Cappella Lundensis 1990-1992 Aktiv i Lunds
Nya Kammarorkester 1996-1998 Aktiv i Växjö Stads Symfoniorkester 2002- Inhoppare i
Akademiska stråkorkestern, Växjö. Primarie i Växjö doktorskvartett. Egen bröd-sajt
(http://simonsbrod.se) .
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