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Sammanfattning 

I denna uppsats har DiCoT (Distributed Cognition for Teamwork) tillämpats i ett 

tjänstedesignprojekt med syftet att ta fram en webbaserad kursdatabas på ett universitet. 

Uppsatsen består av tillämpningen av DiCoT i projektet, där datainsamlingen bestod av 

intervjuer med berörda intressenter. Detta resulterade i en nulägesanalys av tjänstens 

utformning. Utifrån visualiseringarna av DiCoT:s tre modeller (fysiska rummet, 

informationsflödet och nyckelartefakter) gavs förslag på hur kursdatabasen kan presentera 

information. Resultaten återkopplades med intressenter ur projektgruppen. Resultaten från 

återkopplingen visade att DiCoT fungerar som ett visualiseringsverktyg för att kommunicera 

ett kognitionsvetenskapligt perspektiv på en tjänst, men att fysiska rummet-modellen och 

informationsflödesmodellen kan sammanfogas för att skapa en mer holistisk bild av en tjänst.  
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1. Inledning 

De flesta av oss har gjort en tjänst för andra människor någon gång under vår livstid, men vad 

är det egentligen vi har gjort? Tjänst är ett begrepp som kan behöva en närmare introduktion. 

Det enklaste är att göra det med ett exempel. Scenariot är att du har två spadar hemma och du 

har två grannar. En granne kommer hem till dig och undrar om hen får köpa en spade av dig. 

Du svarar ja och säljer din spade för en summa pengar. Senare kommer din andra granne och 

undrar ifall du kan gräva ett hål i hens tomt för en summa pengar. Du svarar ja, gräver hålet 

och får pengar för jobbet. Den traditionella synen skulle säga att till den första grannen har du 

sålt en vara och till den andra grannen har du sålt en tjänst. En annan syn skulle säga att du 

har sålt en tjänst till båda dina grannar.  

Det senare perspektivet är på frammarsch och innebär att tjänster ses som den drivande 

kraften bakom samhällets uppbyggnad och vad ekonomiska system är i stort. Det hävdas att 

allting kan ses som en tjänst och varor fungerar endast som medlare av tjänster (Vargo & 

Lusch, 2004). Ur detta perspektiv ligger inte värdet i transaktionen mellan organisationer och 

konsumenter utan värdet skapas när konsumenter nyttjar tjänsten, och konsumentens 

subjektiva upplevelse av tjänsten är en avgörande faktor för dess värde.  

Det är dessa värden som tjänstedesign handlar om att hitta. De som nyttjar tjänster är i sig inte 

experter på vad de har för behov, de är däremot experter i deras handlingar. De har oftast inte 

kunskaper om vilka möjligheter som finns eller varför någonting fungerar väl eftersom det 

sker genom en naturlig process utan krav på reflektion. Innebörden blir då ett ökat behov av 

förståelse för vad konsumenter värdesätter i olika kontexter, och en grund för denna förståelse 

ligger i kunskap om hur vi människor verkar och agerar i vår naturliga miljö. Ur denna aspekt 

kan teorin om distribuerad kognition bidra med sina idéer. Distribuerad kognition är ett 

perspektiv på kognitiva processer som något fördelat mellan människan, artefakter och den 

kontext som människan befinner sig i.  

Med DiCoT (Blandford & Furniss, 2006) har man på ett strukturerat sätt använt principer 

kopplade till distribuerad kognition i analys av arbetsplatser. DiCoT används dels som stöd i 

dataanalysen och utifrån den analysen skapas tre modeller (fysiska rummet, 

informationsflödet och artefakter). I denna uppsats är det undersökt hur DiCoT fungerar i 

tjänstedesignsyfte. Det har testats genom att tillämpa DiCoT i ett projekt med målet att 

utveckla en webbaserad kursdatabas, benämnd Bilda, på Linköpings universitet. Studien är 

utförd genom metodologin aktionsforskning då syftet både har varit att analysera hur DiCoT 



2 

 

fungerar i tjänstedesignsyfte, men även att ge förslag på hur kursdatabasen Bilda kan 

utformas.  

1.1 Syfte 

Studien görs i två syften. Det ena är att utföra ett arbete som ska generera förslag på hur 

kursdatabasen Bilda ska vara utformad. Det andra syftet är att undersöka DiCoT som analys- 

och visualiseringsverktyg i den arbetsprocessen och föreslå hur DiCoT kan förbättras som ett 

verktyg i tjänstedesign. Det innebär att studien består av både en praktiserande och forskande 

del.  

1.2 Forskningsfrågor 

Den övergripande frågan som uppsatsen strävar efter att svara på är:  

 Hur lämpar sig DiCoT som analys- och visualiseringsverktyg i en 

tjänstedesignprocess? 

De underliggande frågorna som ställs är: 

 Hur fungerar DiCoT:s principer för dataanalys? 

 Hur fungerar DiCoT:s modeller som visualiseringsverktyg? 

 Vilka positiva/negativa aspekter innebär DiCoT? 

 Hur kan DiCoT förbättras för att fungera bättre i tjänstedesignsyfte? 

1.3 Begreppsordlista 

Affordance - En definition av affordance lyder “en affordance är relationen mellan 

egenskaper hos ett objekt och förmågor hos en agent som bestämmer hur objektet möjligtvis 

kan användas” (Norman, 2013, ss. 11, min övers.). I datorinteraktion är blåfärgad och 

understruken text ett typexempel på en affordance som indikerar att texten är klickbar, vilket 

även är ett exempel som kommer användas i denna uppsats.  

Touchpoint - En touchpoint kommer i denna uppsats kontext definieras av situationer där en 

användare kommer i kontakt med en tjänst.   
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2. Bakgrund 

Verksamheten på Linköpings universitet (LiU) är organiserad i fyra fakultet som är ansvariga 

för utbildningen och forskningen inom sina områden. De är filosofiska fakulteten, medicinska 

fakulteten, utbildningsvetenskap och tekniska fakulteten. I dagsläget skiljer sig fakulteten i 

stor utsträckning när det gäller hur studierelaterad information presenteras kring de 

utbildningar som fakulteten ansvarar för. Inom filosofiska fakulteten låter man kursansvarige 

ansvara för hur kurshemsidor ska se ut och vilken information som de ska innehålla. 

Medicinska fakulteten presenterar sina kurser per termin på respektive program med 

terminsöversikter. Inom utbildningsvetenskap ser kurshemsidorna likadana ut och man 

använder mallar som stöd för att implementera information. Tekniska fakulteten använder sig 

av en webbaserad studiehandbok där all nödvändig information finns tillgänglig. 

Man har på LiU arbetat under en tid med att ta fram en gemensam kursdatabas, benämnd 

Bilda, för alla fyra fakultet. Ett problem som man måste ta itu med är hur denna plattform ska 

utformas för att gynna studenterna. Kursdatabasen är tänkt att vara en gemensam plattform 

där all utbildningsdata ska kunna sökas fram på samma sätt för alla utbildningar oavsett 

fakultetstillhörighet. Syftet med kursdatabasen är att den ska fungera som ett stöd för att 

studenter så att de ska kunna planera sina studier mer självständigt. 

Vad man vill veta är därför vad studenter är i behov av för information och hur den 

informationen ska presenteras till dem. Det man på LiU eftersträvar är alltså en tjänst i form 

av en kursdatabas. Min roll i projektet har varit att ge förslag på hur tjänsten ska utformas.  

2.1 Teoretisk bakgrund 

Detta avsnitt belyser studiens problemområde. Det börjar med en definition av en tjänst 

utifrån service-dominant logic (SDL) och dess centrala begrepp value-in-use, co-creation och 

co-creation-value. Vidare beskrivs tjänstedesign och de principer som disciplinen bygger på. 

Sedan följer en kortfattad redogörelse av distribuerad kognition som ligger till grund för 

DiCoT.  

2.1.1 Tjänster 

Ett ekonomiskt system kan i dess enklaste form beskrivas som transaktioner av varor och 

tjänster mellan aktörer utifrån ett, mellan aktörerna, överenskommet värde. Marknaden är var 

dessa transaktioner sker. Historiskt har varor setts som den dominerande aspekten som bygger 

upp marknaden och en tjänst är i sig någonting som ingår i begreppet en vara (Shostack, 
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1977). Det är vad man kallar en goods-dominating logic (Vargo & Lusch, 2004), 

förkortningen GDL kommer fortsättningsvis användas. Centralt för begreppet är att varor får 

ett transaktionsvärde vid produktion vilket medför att när en kund köper en vara så överförs 

värdet genom transaktionen. Ur detta synsätt ses organisationer som en leverantör av varor 

och kunden är en passiv mottagare av dessa (Ibid.). Som en motpol till GDL föreslog Vargo 

& Lusch (2004) ett skifte i hur man bör se på värdeskapandet och formulerade en teori som 

man benämnde service-dominant logic, förkortningen SDL kommer fortsättningsvis 

användas. Idén bygger på 10 fundamentala premisser där de åtta första beskrivs i (Vargo & 

Lusch, 2004), som sedan utökades med två premisser till i (Vargo & Lusch, 2008). En viktig 

aspekt i detta synsätt är att allting är en tjänst och varor som setts vara den dominerande 

aspekten ses, ur SDL-perspektivet, endast som medlare av tjänster. Centralt för SDL är att ett 

värde skapas i och med kundens användande av en tjänst (value-in-use) och det finns då inget 

värde förrän tjänsten nyttjas (Grönroos & Voima, 2013). En tjänst är alltså en värdeskapande 

process mellan leverantören och nyttjaren av tjänsten (co-creation). Den viktiga frågan blir då 

hur värdeskapandeprocessen ser ut? Istället för att som i GDL se värdet skapas i 

produktionslinjen ger SDL ett perspektiv där värdet skapas tillsammans med användaren (co-

creation-value) (Grönroos & Voima, 2013). Värdeskapandet kan sammanfattas som att 

leverantörens roll är att bistå med kunskap och kompetens, operanta resurser, och 

användarens roll är i användningen av tjänsten (Vargo, Maglio, & Akaka, 2008). En naturlig 

konsekvens av detta perspektiv är att användaren har en viktig del i utformningen av en tjänst. 

För att förstå värdeskapandet måste leverantören bli involverad i användarens liv i olika 

kontexter och då få en bättre förståelse för vilka värden som har en positiv inverkan på 

användaren (Heinonen, o.a., 2010; Heinonen & Strandvik, 2009).  

2.1.2 Tjänstedesign 

Tjänstedesign är ett interdisciplinärt ämne med målet att designa nya eller förbättra befintliga 

tjänster för att göra den mer åtråvärd för en användare (Moritz, 2005). Stickdorn (2011) 

beskriver fem principer som bygger upp tjänstedesign: 

 Det är användarcentrerat. En tjänst skapas för att motsvara användares behov. Dessa 

insikter nås genom att se tjänsten utifrån användarens ögon. Med det menas att man 

måste se utöver statistiska data som till exempel demografi för att definiera 

användarnas behov. Metoder är därför grundade i kvalitativ forskning såsom etnografi.  

 Det är en kooperativ process. Man involverar alla intressenter (eng. stakeholders) 

genom hela designprojektet för att nå fram till insikter. Tjänstedesign handlar till stor 
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del om att lyckas samordna alla intressenters kvalitéer så att de syntetiseras och bidrar 

till värdeskapandet.  

 Det är sekventiellt. En tjänst är en dynamisk process som sker över tid och tjänstens 

tidslinje är viktig att ha i åtanke när man designar. 

 En tjänst är ogripbar men dess existens visas genom fysiska ting, till exempel 

artefakter, som kommunicerar ut tjänsten till användaren. 

 Det är holistiskt. I design av tjänster bör man ta hänsyn till samtliga aspekter som 

bygger upp upplevelsen. Ända från de som är i direkt kontakt med användaren till de 

som jobbar i bakgrunden. 

Tjänstedesign står i sig inte på egna ben utan delar likheter med andra discipliner och då 

framförallt interaktionsdesign (Holmlid, 2007). En distinktion mellan de två disciplinerna är 

att inom interaktionsdesign fokuserar man framförallt på artefakters interaktion och i 

tjänstedesign ligger fokus på vad som interageras (Ibid.). Något som är speciellt för 

tjänstedesign jämfört med andra designdiscipliner är arbetet med att visualiseringar 

(Segelström, 2010). Tjänster är ogripbara och behöver någon form av representation vilket då 

görs genom olika visualiseringsmetoder. Visualiseringar kan då användas för att skapa 

externa representationer av en tjänst och på så sätt göra den greppbar. Segelström (2010) 

visade i en intervjustudie varför tjänstedesigners använder visualiseringar. Det framgick tre 

övergripande orsaker:  

 Artikulera insikter. Genom visualiseringar kan tjänstedesigners externt representera 

resultaten ur sina data. Det hjälper alltså en designgrupp att kommunicera insikter 

mellan varandra. 

 Kommunicera insikter. Visualiseringar bidrar som ett verktyg för en tjänstedesigner att 

kommunicera sina insikter till intressenter som inte själva är designers men ändå 

involveras i tjänsten.   

 Upprätthålla empati. Visualiseringar används av tjänstedesigners för att insikter inte 

ska glömmas bort under designprocessen. 

Stickdorn (2011) beskriver processen för design av en tjänst som bestående av fyra steg; 

utforskning, skapande, reflektion och implementering. I utforskningssteget så vill man få en 

förståelse för problemområdet och visualisera detta för att få en bild av hur tjänsten ser ut i 

dagsläget. I skapandesteget ger man förslag på hur designen kan förbättras från dess aktuella 

tillstånd. Reflektionssteget är tätt sammankopplat med skapandesteget då man reflekterar över 
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designförslagen. Slutligen är det implementationssteget där resultaten av de föregående stegen 

implementeras. Även ifall man kan isolera stegen i tjänstedesignprocessen och se det som en 

linjär funktion så är processen iterativ i dess natur. Inom varje steg är även processen iterativ 

(Stickdorn, 2011).  

2.1.3 Distribuerad kognition 

Begreppet representationer är en central del inom ämnet kognitionsvetenskap för att förklara 

kognitiva processer och har sina grunder redan i den behavioristiska filosofin (Bermúdez, 

2010). Mycket av forskningen kring kognitiva processer fokuserar på mentala 

representationer som innebär de interna tillstånden i människans hjärna och hur de 

representerar världen som vi verkar i. I och med att kognitionsvetenskapen utvecklades så 

började man ifrågasätta ifall det var en för enkel förklaring att kognitiva processer bara sker 

inuti hjärnan. Clark & Chalmers (1998) visade att kognition kan ses som någonting 

existerande utanför huvudet och hjärnan, Kirsh & Maglio (1994) visade genom exempel ur 

spelet Tetris att vi människor använder vår miljö för att kognitivt prestera bättre och Edwin 

Hutchins visade i sin bok, Cognition in the wild (1995), upp exempel där människor tänker 

och agerar genom miljön och den kontext som man befinner sig i. Denna forskning visade 

upp delar som pekade på att vi människor lever och agerar i en dynamisk värld och att våra 

representationer av världen snarare är situerad i sociala och kulturella kontexter än bara 

internt i vår hjärna, vilket bidrog till att begreppet distribuerad kognition kom till.  

Ett område där distribuerad kognition är tillämpningsbar är design. Det kan användas när man 

designar HCI-system, Human Computer Interaction, då teorin förklarar interaktionen mellan 

människan och teknologin på ett sätt som öppnar för en holistisk analys av världen som vi 

människor verkar i (Hollan, Hutchins, & Kirsh, 2000). Distribuerad kognition kan därför ligga 

som grund för att skapa ett ramverk för design och utvärdering av digitala artefakter (Ibid.). 

På samma linje var Wright, Fields, & Harrison (2000) som ansåg att teorin om distribuerad 

kognition var uppenbart relevant för HCI. De formulerade därför The Resources Model som 

en metod för att använda distribuerad kognition i analys av interaktionen mellan människor 

och teknologiska system. Syftet med The resources model är att man kan analysera 

interaktionen mellan en användare och ett gränssnitt utifrån ett antal typer av resurser. Detta 

innebär att man analyserar vilken information som gränssnittet erbjuder och hur denna 

information kan användas som resurs för handlingar utifrån sex informationsstrukturer: 
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 Planer – Planer som en resurs för handling är att se planen som en serie av handlingar 

som kan utföras av användaren. 

 Mål – Mål kan ses som en informationsstruktur där systemet vill uppnå ett mål. 

 Affordances – Detta begrepp används i denna modell som en uppsättning möjliga 

handlingar som kan utföras givet ett visst tillstånd. 

 Historik – Historiken är de handlingar som är utförda av en användare och kan ha en 

inverkan på interaktionen.  

 Handling- och effektrelation – Handling- och effektrelationen innebär att man kan 

analysera systemet utefter den effekt en handling har.  

 Tillstånd – Innebär det aktuella tillståndet i interaktionen.  

2.1.4 DiCoT 

Blandford & Furniss (2006) analyserade litteraturen om distribuerad kognition och ur den så 

identifierade man ett antal principer som grundlade utvecklingen av en metod för utvärdering 

av ett arbetslag som ett kognitivt system; Distributed Cognition for Teamwork (DiCoT). Med 

denna metod kunde man använda och analysera distribuerad kognition på ett mer strukturerat 

sätt än vad som tidigare gjorts. Med DiCoT analyseras ett system utifrån tre olika teman. 

Dessa är det fysiska rummet, informationsflödet samt designen och användandet av artefakter. 

Analysen av det fysiska rummet görs för att få en bild av hur systemet är fysiskt utformat där 

det verkar. Hur till exempel ett kontor är fysiskt utformat påverkar hur platsen fungerar som 

ett kognitivt system. Analysen av informationsflödet gör att man får en bild av hur 

information färdas i systemet. Analysen av artefakter bidrar till en förståelse för hur systemets 

artefakter bidrar och medlar information i systemet. Ur dessa tre teman så följer 18 principer 

som är tagna ur litteraturen om distribuerad kognition. Dessa principer och koppling till de tre 

temana beskrivs nedan. Utvecklingen och testningen av DiCoT utfördes i ett 

ambulanskontrollrum, men metoden har även använts bland annat för att analysera indexkorts 

roll i ett arbetslag som utför extrem programmering (Sharp, Robinson, & Furniss, 2006), 

arbete i en mobil sjukvårdsmiljö (McKnight & Doherty, 2008) och infusionspumpens roll för 

sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning (Rajkomar & Blandford, 2012). 

Fysiska rummet 

1. Utrymme och kognition – Man använder det fysiska utrymmet för att stödja 

kognition. Som till exempel när man sorterar pusselbitar för att förenkla planering av 

att lägga ett pussel. 
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2. Perceptuella principen – Spatiala representationer avlastar kognitionen mer än 

ospatiala. Till exempel så underlättar det kognitivt att jämföra två högar med enkronor 

än att jämföra det utskrivna antalet i högarna. 

3. Naturlighetsprincipen – Innebörden av naturlighetsprincipen är att kognition stödjs 

när en representation motsvarar vad den representerar (Norman, 1993) som till 

exempel när en bild på en telefon innebär att det finns en telefon i närheten. 

4. Subtil kroppslig support – Man använder kroppen för att stödja kognition. Detta kan 

visas när man använder fingret för att komma ihåg var man är i en bok när 

uppmärksamhet riktas någon annanstans.  

5. Situationsmedvetenhet – I situationer så avlastas kognitionen ifall man vet vad som 

har hänt, vad som händer och vad som planeras.  

6. Observationshorisonten – Situationsmedvetenheten påverkas till stor del av 

observationshorisonten som alltså svarar på hur mycket som är perceptuellt tillgängligt 

för en person. 

7. Arrangerandet av utrustning – Hur och var utrustning är placerat i en miljö påverkar 

möjligheterna att få tillgång till exempelvis information.  

Informationsflöde 

8. Informationsrörelse – I ett system så flyttas information runt. Som till exempel i en 

konversation där man utbyter verbal information.  

9. Informationstransformation – Information kan transformeras genom att sorteras, 

struktureras och omrepresenteras på ett sätt som avlastar kognition. 

10. Informationshubbar – En informationshubb är en samlingsplats för information från 

olika kanaler. 

11. Buffrande – När information färdas i ett system så kan den hamna i konflikt med 

annan information. Med buffrad information menas att den kommer i rätt tid. 

12. Informations bandbredd – Muntlig kommunikation mellan två personer innebär 

oftast att mer information levereras än andra medium som till exempel e-mail. 

13. Informell kommunikation – Kommunikation sker ofta på ett informellt sätt. Som till 

exempel att man tar till sig information som inte är riktad till en själv.  

14. Beteendeutlösande faktorer – Information är inte nödvändig för alla. Som exempel 

kan ges att medlemmar i grupper behöver bara veta vilken information som är viktig 

för dem utan att det påverkar systemets funktion.  
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Artefakter 

15. Medlande artefakter – Vid utförandet av uppgifter så används artefakter som stöd för 

att utföra uppgifterna. Norman (1993) benämner det som medlande artefakter och det 

kan till exempel vara en post-it.   

16. Skapande av byggnadsställningar (eng. scaffolding) – Denna princip innebär att 

artefakter kan analyseras och designas utifrån hur de skapar en byggnadsställning 

mellan en användares interna tillstånd och artefakten. 

17. Paritet mellan representation och mål – En artefakt kan användas till att visa 

relationen mellan det nuvarande tillståndet och målet vilket bistår kognitionen. Till 

exempel när man handlar på vissa webbsidor så visas ofta var i kedjan man är fram till 

att köpet är genomfört. 

18. Koordinering av resurser – Denna kategori utgår från (Wright, Fields, & Harrison, 

2000) som beskriver att en analys av en artefakt kan göras utifrån hur den koordinerar 

resurser utefter 6 kategorier – planer, mål, affordances, historik, handling- och 

effektrelationer och tillstånd. 
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3. Metod 

För att svara på ifall DiCoT är ett verktyg som kan användas i tjänstedesign så tillämpades 

DiCoT i ett projekt med syftet att ta fram förslag på utformningen av en kursdatabas på 

Linköpings universitet. Några av projektets intressenter fick sedan ge sin respons på 

resultaten. De metoder som har använts i studien är grundade i den kvalitativa forskningen 

och framförallt ur (Creswell, 2013). 

Studien är utfört som ett aktionsforsknings-projekt. Aktionsforskning kan beskrivas som en 

cyklisk process bestående av ett antal aktiviteter som utförs iterativt. Varje iteration består av 

att man testar en teori, tillämpar den i en verklig situation, får återkoppling på arbetet, 

modifierar teorin utifrån personliga reflektioner kring arbetsprocessen och återkopplingen. 

Modifieringen ligger sedan som grund för att testa den nya teorin (Avison, Lau, Myers, & 

Nielsen, 1999). Med aktionsforskning har man möjlighet att både praktisera ett arbete och 

samtidigt utöva forskning. Det som binder ihop de båda perspektiven är att man som forskare 

reflekterar över arbetsprocessen (Coghlan & Brannick, 2001). 

I denna studie är en iteration utförd. Teorin som ska testas DiCoT som verktyg i en 

tjänstedesignprocess och arbetet som ska utföras är att ta fram designförslag till kursdatabasen 

Bilda.   

3.1 Datainsamling 

För studien har data samlats in i två syften. Dels data att analysera utifrån DiCoT:s 18 

principer. Den analysen ledde till visualiseringar utifrån DiCoT:s tre modeller och låg till 

grund för designförslagen. Det andra syftet var att samla data från intressenter ur Bilda-

projektet för att få återkoppling på modellerna och designförslagen. 

Aktionsforskning har inga generella riktlinjer för hur data samlas in utan litar till etablerade 

kvalitativa metoder (Coghlan & Brannick, 2001). Inom kvalitativ forskning kan all form av 

data vara intressant så länge det tjänar studiens syfte (Creswell, 2013).  

3.1.1 Datainsamling DiCoT-analys 

Som grund för DiCoT-analysen utfördes intervjuer med yrkesgrupperna studievägledare och 

lärare, intervjuer med studenter samt analyser av utvalda informationskanaler.  



11 

 

3.1.1.1 Intervjuer yrkesgrupper  

Intervjuerna med personer ur yrkesgrupperna, lärare och studievägledare, utfördes 

semistrukturerat, intervjuamallen visas i Appendix A. Intervjumallen fungerade som stöd 

under intervjuerna för att täcka olika teman som behövdes för att kunna bilda en uppfattning 

om vilka informationsbehov studenter har och hur information når studenter i dagsläget. 16 

personer ur yrkesgrupperna deltog i intervjuer och representerades av alla universitetets fyra 

fakultet. Intervjuerna utfördes på intervjudeltagarnas kontor på universitetets campus.  

Intervjuerna utfördes under en treveckorsperiod där 11 intervjuer utfördes första veckan, 

sedan en vecka där data från de intervjuerna behandlades. Därefter utfördes resterande 

intervjuer. Intervjuerna varade i snitt 45 minuter med en skillnad i tid mellan 30 och 70 

minuter. Under denna period utfördes max tre intervjuer under samma dag. Intervjudeltagarna 

rekryterades av uppdragsgivaren. Jag fick tillgång till en kontaktlista med de som ville delta i 

studien. Dessa personer kontaktades av mig via e-mail där en tid bokades in. E-mailet 

innehöll även en redogörelse för intervjuns syfte och formaliteter. Alla deltagare hade egna 

kontor på universitetets campus som intervjuerna kunde genomföras i.  

När jag anlänt till deltagarnas kontor bad jag om deltagarnas tillåtelse att spela in ljudet från 

intervjun vilket jag gjorde med min mobiltelefon, satt i flygplansläge. Telefonen placerades 

utom synhåll i den mån det var möjligt för att den inte skulle vara en störande faktor.  

Jag strävade efter att intervjuerna skulle ses som ett informellt samtal snarare än en 

strukturerad intervju för att få informanterna avslappnade och inte känna sig pressade av 

situationen. Intervjuerna började därför med några relationsbyggande frågor. De frågorna 

berodde till stor del på kontexten och var allt mellan August Strindbergs böcker till hur man 

hanterar småsyskon. Därefter följde frågor om deras arbete i stort. Det utfördes 16 intervjuer, 

vilket är många för kvalitativa studier av den här typen, så olika infallsvinklar kunde testas. 

Vanligast var frågor om hur en typisk arbetsdag ser ut för att få en bild av deras yrkesroll. 

Vidare ville jag fokusera mer på studenternas informationsbehov då studenterna var den 

primära målgruppen för kursdatabasen Bilda. Inom det temat eftersträvades så många 

exempel som möjligt av i vilka syften studenter söker upp personer ur yrkesgrupperna. Fokus 

låg även på ifall informationsbehovet skilde sig beroende på vilken period av sin utbildning 

man befann sig i. En annan viktig del som jag ville täcka i intervjuerna var 

informationskanalernas roll. Frågorna berörde vilka kanaler som användes och hur de 
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användes. Även attityder till informationskanalerna efterfrågades. Avslutningsvis diskuterades 

hur Bilda skulle kunna utformas för att underlätta för både de själva och för studenter. 

I de flesta intervjuer behövde inte intervjumallen användas mer än till introduktionsfrågan då 

samtalen flöt på ändå; de teman som skulle täckas togs upp naturligt i samtalet. 

3.1.1.2 Intervjuer studenter  

Som komplement till intervjuer med yrkesgrupperna utfördes även två stycken ljudinspelade 

intervjuer med studenter på universitetet. Syftet med dessa intervjuer var att få en bild av hur 

man tar del av och organiserar studierelaterad information. Intervjudeltagarna fick genom att 

berätta och demonstrera med sin dator visa hur detta gick till. Dessa intervjuer var endast 

representerade av studenter från universitetets filosofiska fakultet.  

Intervjudeltagarna rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En intervjudeltagare var en 

kollega från samma program som tillfrågades och den andra deltagaren rekryterades via en 

bekant. Jag redogjorde för syftet med intervjun och bad om tillåtelse att spela in ljudet med 

min mobiltelefon. Båda intervjuerna genomfördes på universitets campus och pågick i 15 

minuter. Till dessa intervjuer användes ingen intervjumall då den enda frågan jag ville ha svar 

på var hur man får tillgång till studierelaterad information. 

3.1.1.3 Analys informationskanaler 

Under intervjuerna med studievägledare och lärare nämndes ett antal webbaserade 

informationskanaler där studenter fick tillgång till information. Av den anledningen samlades 

även data in från de kanalerna genom analys av dess innehåll och interaktionsstrategi. I en 

överskådlig jämförelse mellan informationskanalerna observerades två distinkt skilda 

gränssnitt vad gäller interaktionsstrategi. De två analyserades därför närmare och låg till 

grund för artefaktmodellen. 

3.1.2 Datainsamling återkoppling 

För återkopplingen av DiCoT-analysen utfördes ostrukturerade intervjuer (Creswell, 2013) 

med dels en person ur projektgruppen och en designer med samma uppdragsbeskrivning som 

jag, alltså att undersöka vad för information kursdatabasen Bilda ska ha och hur den ska 

presenteras. En av dessa intervjuer ljudinspelades medan det bara togs anteckningar i den 

andra. Den ena intervjun genomfördes i en kontorslokal på universitetets campus och den 

andra intervjun genomfördes i ett av campus caféer.  
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Inför intervjuerna e-mailades de framtagna modellerna och designförslagen till intressenterna 

samt en redogörelse av att jag ville veta vad de tyckte om modellerna och designförslagen 

som framkommit. Intervjuerna var ostrukturerade och behandlades bara som ett allmänt 

samtal om resultaten.  

3.2 Dataanalys 

Första behandlingen av mina intervjudata bestod av att transkribera inspelningarna från 

intervjuerna till textform. Det gjordes i min dator. Transkriptionerna sparades i varsin datafil. 

Analysen av transkriptionen började med att jag läste igenom materialet minst två gånger för 

att bekanta mig med och få en övergripande bild av innehållet. Därefter utfördes en fri 

kategorisering av uttalanden; så kallad öppen kodning (Howitt, 2010). Syftet var att använda 

DiCoT som dataanalysverktyg men jag valde ändå att kategorisera uttalanden fritt vid en 

första behandling för att inte bli för låst till DiCoT:s principer. Uttalanden med dess kategorier 

sattes in i ett nytt dokument på datorn för att få en lista med bara uttalanden och dess 

kategorier. Därefter kopplades de öppna kategorierna och uttalandena till DiCoT:s 18 

principer. Slutligen användes DiCoT:s tre modeller för att visualisera min analys. Fysiska 

rummet-modellen och informationsflödesmodellen skilde sig gentemot artefaktmodellen då 

de grundades i intervjudata medan artefaktmodellen grundades i en egen analys av 

framträdande informationskanaler. Den analysen utgick ifrån DiCoT:s princip 18, 

koordinering av resurser, som är kopplad till The resources model (Wright, Fields, & 

Harrison, 2000). 

3.3 Forskarrollen 

Studiens resultat påverkas i stor utsträckning av min egen roll som forskare. Intervjumallen 

och intervjuerna utfördes av mig och även analysen och kopplingarna till de principer som jag 

har utgått ifrån gjordes av mig personligen. En risk i detta projekt var att hitta en balans 

mellan min roll som forskare och min roll som student på universitetet så att resultaten inte 

påverkas för mycket av min roll som student. Denna problematik är vad man inom kvalitativ 

forskning kallar ”going native” (Creswell, 2013). För att undvika att detta skulle vara en för 

stor påverkande variabel så har jag i intervjuarbetet varit så naiv som möjligt i mina frågor för 

att deltagarna skulle vara tydliga med sina uttalanden. Viss förförståelse av akademiska 

kulturspecifika fenomen påverkade oundvikligen analysen och det är även positivt för att 

snabbt komma in i projektet, men förhoppningen är att resultaten ska härledas ur mina data 

och inte ur min roll som student. 
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3.4 Etik 

Inom yrkesgrupperna rekryterades intervjudeltagarna av uppdragsgivaren där man gjorde en 

förfrågan ifall man ville ställa upp på en intervju där man redogjorde för intervjuns syfte. Jag 

tog därefter kontakt med intervjudeltagaren via e-mail för att boka in en tid som passade dem 

och även för att redogöra för intervjuns formaliteter. Innan intervjutillfällena bad jag om 

deltagarnas tillåtelse att spela in ljudet för intervjun. Utdrag ur intervjuerna behandlades 

anonymt.  

Rekryteringen av studenter för studien och intressenter gjordes av mig själv men följde i 

övrigt samma etiska principer som för deltagare inom yrkesgrupperna.  
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4. Resultat 

Resultaten består av analysen och visualiseringarna av mina data utifrån DiCoT:s ramverk, de 

designförslag som framkom och resultaten från intervjuerna med projektets involverade 

intressenter. 

4.1 DiCoT-analys 

Syftet med den här analysen var att utifrån mina data och DiCoT:s 18 principer visualisera hur 

tjänsten såg ut i dagsläget. Visualiseringen bygger på DiCoT:s modeller (fysiska rummet, 

informationsflödet och artefakter). Visualiseringarna låg sedan som grund för designförslagen 

och även återkopplingen med Bilda-projektets intressenter. Bilda ska i slutändan resultera i en 

kursdatabas som studenter har tillgång till på webben. Fokus i analysen ligger därför på att 

koppla principerna till en digital miljö, dock kommer den analoga miljön till viss del 

involveras.  

4.1.1 Fysiska rummet 

Till att börja med följer en redogörelse för kopplingar mellan mina data och DiCoT:s 

principer som ingår i det fysiska rummet. Denna redogörelse används för att visa vad i mina 

data som låg som grund för modellen. De är numrerade utefter DiCoT:s principer då det 

senare görs kopplingar till uttalandena i modellen. 

1. Utrymme och kognition – Vid intervjuerna med studenter demonstrerade båda att 

man i sin dator hade en mapp specifikt anpassad för studierelaterad information. Figur 

2a och 2b är skärmbilder tagna från en av de intervjuade studenterna. Båda hade i sina 

mappar strukturerat informationen efter sina kurser, och i dessa mappar hade man 

kursspecifika dokument. Datorn fungerar då som ett utrymme för studenter att 

organisera dokument på ett sätt som passar dem. 

2. Perceptuella principen – I mina data hittade jag ingenting som kunde relateras till 

den här principen. 

3. Naturlighetsprincipen – I en av intervjuerna med en lärare gick samtalet in på 

informationskanaler och vad som är viktigt för att den ska vara användbar för 

studenter. Då nämndes ”För det första ska ju rubrikerna överensstämma med 

innehållet; eller innehållet överensstämma med rubriken (…) Det är väldigt viktigt 

med vad man har för rubriker för de ska signalera något hos läsaren, annars så 

funkar det inte”. En del i att utforma en kursdatabas är alltså att rubrikerna är 
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utformade så att de leder studenter vidare till de underrubriker där de kan hitta 

information som är relevant för dem.  

4. Subtil kroppslig support – I mina data hittade jag ingenting som kunde relateras till 

den här principen. 

5. Situationsmedvetenhet – Ett samtal med en studievägledare gick in på vad som 

skulle vara önskvärt att ha i en kursdatabas och det nämndes ”… det ska bli lättare att 

ta till sig informationen, att det ska bli bättre överskådligt för en student att ta reda på 

saker och ting själv (…) sen har jag ju haft ett önskemål sedan länge att en student ska 

kunna följa sin studiegång från start till mål. Som vår studiehandbok ser ut så måste 

man ju hoppa mellan olika studiehandböcker, olika årtal för att se, när började jag? 

Och sedan ta det terminsvis. Skulle kanske vilja ha upp det på ett blad eller, ja, på en 

gång och se, jag som började hösten 2010, jag ska ha dem här kurserna för min 

examen. Så det är ju en fråga som också kommer. Vilka kurser behöver jag för att få 

min examen eller hur ligger jag till för examen?”. En lärare nämnde apropå ifall man 

anser att det finns svar på de frågor som studenter ställer att ”Ja, ofta. Ofta gör de det. 

Det här med seminarier är ett väldigt bra exempel på det. Jag har valt att skriva in det 

i studiehandledningen. Jag beskriver på seminarium 1 ska ni göra det här och det här. 

Är ni frånvarande så skriver ni tre sidor och skickar till läraren. Det står där. medan, 

jag kan ju få fem frågor om vad ska jag göra om jag är frånvarande från seminariet. 

Väldigt ofta står det ju där, så jag kan bara hänvisa till studiehandledningen”. Denna 

typ av beskrivningar togs upp i samtliga intervjuer så den sammantagna uppfattningen 

jag fick var att studenter är i behov av situationsmedvetenhet under hela sin studietid 

och även under kursers gång.   

6. Observationshorisonten – Bland yrkesgrupperna var det en gemensam åsikt om att 

webben bistår med den mesta relevanta informationen. Ett typiskt citat som i detta fall 

kom från en lärare var ”Informationen finns på webben. Det mesta finns att hitta, men 

det är inte säkert att dem kan hitta den eller att dem inte letar tillräckligt”. I 

yrkesgrupperna har man även kontor på universitetets campus så det finns även alltid 

möjlighet att besöka någon ifall studenterna är i behov av information. 

7. Arrangerandet av utrustning – Båda de intervjuade studenterna hade datorer vid 

intervjutillfällena. Vid en av intervjuerna när jag frågade hur man tar del av 

information så nämndes ”Datorn har jag med mig nästan varje dag. Annars kan jag 

använda telefonen för att leta upp någonting lite snabbt (…) det händer också att jag 

använder datorer som finns på universitetet”. Även om alla inte har en egen dator att 
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använda för att få tag i information så finns ändå alltid möjligheter för studenter att 

använda universitetets datorer som finns i olika lokaler runt om på campusområdet. 

4.1.2 Modell fysiska rummet 

En modell över det fysiska rummet gjordes genom att involvera de intressenter och 

touchpoints som togs upp i intervjuerna. Visualiseringen utfördes iterativt då nya touchpoints 

och intressenter framkom under hela datainsamlingsprocessen men för att begränsa analysen 

till en rimlig nivå behövde delar tas bort. Analysen har begränsats till de intressenter och 

touchpoints som är i direkt kontakt med studenterna. Så till exempel intressenter utanför 

universitetet som vill nå studenter med information involverades inte. 

Modellen består av dels en grafisk visualisering (figur 1) och en beskrivning i textform 

bestående av en summering, detaljer, övriga noteringar och problem. Summeringen är en kort 

beskrivning av vilka intressenter och touchpoints som involveras i det fysiska rummet. Under 

detaljer beskrivs detta mer detaljerat med kopplingar till min analys utifrån DiCoT:s 18 

principer. Övriga noteringar innehåller mer specifika behov som togs upp i intervjuerna. 

Problemdelen består av de problem och behov som togs upp i intervjuerna som kan kopplas 

till det fysiska rummet. 

 
Figur 1. Visualisering av det fysiska rummet med digitala och analoga touchpoints.  

Summering av det fysiska rummet 
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På universitetet verkar ett antal yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper är ansvariga för att bistå 

information till studenter som de behöver för att kunna underlätta sina studier. Deras 

arbetsuppgifter kan isoleras från varandra, men tillsammans så bygger man upp en grund för 

att leverera studierelaterad information. Studenterna har tillgång till den här informationen 

framförallt genom datorer där man kan nå de webbaserade informationskanalerna, men 

information nås även analogt. Det är mellan dessa intressenter och touchpoints som den 

studierelaterade informationen är samlad.  

Detaljerad beskrivning 

Kompetensen och kunskaperna skiljer sig mellan yrkesgrupperna vilket gör att man kan 

leverera olika typer av information. Studievägledarna har mest kompetens när det gäller 

information om studenters övergripande studiesituation. Lärare har mer kunskap om 

detaljfrågor om kurser. Inom yrkesgrupperna kan man få frågor inom områden som man inte 

har sin kompetens i och hur man hanterar sådana frågor skiljer sig där man ibland själv letar 

upp informationen och ger ett direkt svar på frågan alternativt att man hänvisar till någon som 

är bättre lämpad att svara på frågan.  

Information finns i de webbaserade informationskanalerna. Dessa är framförallt Lisam, 

programhemsidor, studiehandboken, kurshemsidor, studiehandledningen och e-mail. Dessa 

kanaler används för olika typer av information och vilken information som ligger var, skiljer 

sig individuellt i stor utsträckning. Den mesta informationen som studenter är i behov av går 

att hitta i dessa informationskanaler (princip 6). Eftersom informationen finns på webben så 

har studenten alltid tillgång till den. Viss kursspecifik information är dock dold för studenter 

som inte deltar i kursen.  

Information förmedlas även analogt via främst föreläsningar och att man kan besöka personer 

inom yrkesgrupperna som har kontor på universitetets campus (princip 6). Vid besök hos 

yrkesgrupperna frågar man dels om små övergripande frågor, men man är även i behov av 

personligt anpassad information. 

Genom datorer kan studenter nå informationen som finns i kanalerna. De flesta studenter 

använder egna datorer, men det finns även datorer runt om på universitetet som används för 

att få tag på information (princip 7). Studenters egna datorer används dock inte bara för att 

hitta information utan de används även för att organisera den information som man är i behov 

av (princip 1). Detta görs genom att spara dokument i mappar. Det som observerades var att 
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man organiserade utefter kurskod (figur 2a) och inom kurskoden var organisationen sorterad 

efter kursspecifika moment såsom labbar (figur 2b). Detta gör att studenten kan organisera 

den information som är personligt relevant för dem själva på ett sätt som även passar dem 

själva.  

Övriga noteringar 

 Den, som nämndes i intervjuerna, övergripande kursinformation som studenter är i 

behov av är kursmål, kontaktpersoner och beskrivning av deras arbetsuppgifter, 

examinationsformer, behörighetskrav, litteratur, kurstakt, förkunskapskrav, 

tillgodoräkning, hur kurser hänger ihop, var kursen går, examinatorer, belastning i 

poäng och timmar, tentainformation (vilken sal, datum), obligatoriska moment, 

undervisningsformer, ansvariga vid specifika moment (princip 5).  

 De, som nämndes i intervjuerna, administrativa informationsbehoven som studenter 

har är hur man anmäler sig till kurser, hur man söker till program, hur man avanmäler 

sig från kurser, hur man gör när man har glömt anmäla sig till en kurs, hur man gör för 

att ändra i en kursanmälan, var tentan hämtas ut, var man hittar dokument och 

registreringsfrågor.   

 I intervjuerna nämndes att under kurstiden vill studenter ha information om när 

föreläsningar är, tentatillfällen, när uppgifter ska lämnas in, uppgiftsbeskrivningar av 

specifika uppgifter (till exempel labbar) och hur man kompletterar uppgifter (princip 

5). 

 Övergripande information som studenter är i behov av kopplade till program och 

valbara inriktningar är vad programmet leder till slutändan, vilka kurser som ingår, 

kontaktpersoner, hur arbetsmarknaden ser ut för de som har gått programmet och vad 

tidigare studenter säger om programmet (princip 5). 

 Studenter är i behov av hur man kan kombinera kurser för att uppnå sina mål? (princip 

5 & 6). 

Problem och behov 

 Studenter har problem med var den information de söker går att hitta (princip 5 & 6).  

 Studenter har problem med till vem man ska söka sig till när man har frågor (princip 

3).  
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 Studenter har behov av att jämföra inriktningar och kurser för att självständigt kunna 

göra sina val, men informationen om detta stödjs inte av informationskanalerna 

(princip 6). 

 

Figur 2a. Students mapp med översikt över kurser.  

 

Figur 2b. Dokument kopplade till en kurs.  
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4.1.3 Informationsflödet 

Informationsflödesmodellen baseras till stor del på det fysiska rummets utformning; men 

fokuserar på hur informationen färdas i systemet. Figur 3 är en visualisering av 

informationsflödet. Samma begränsning som har gjorts i analysen av det fysiska rummet har 

alltså även gjorts i denna modell.  

Till att börja med följer en redogörelse för kopplingar mellan mina data och DiCoT:s 

principer som ingår i informationsflödet. Denna redogörelse används för att visa vad i mina 

data som låg som grund för modellen. De är numrerade utefter DiCoT:s principer då det 

senare görs kopplingar till uttalandena i modellen.    

8. Informationsrörelse – I samtliga intervjuer nämndes det olika sätt som information 

färdas mellan studenter och yrkesgrupperna. Webbaserad information färdas genom e-

mail och de informationskanaler som är kopplade till programmet eller kursen. Det 

nämndes även i samtliga intervjuer att information färdas vid direkt interaktion i form 

av föreläsningar och direkta möten. Vid en av intervjuerna med en student nämndes 

sociala medier som en källa till informationsspridning i uttalandet ”Vi har en 

facebook-grupp för vår årskurs och också en facebook-grupp för programmet där det 

läggs upp massa saker”. Den sammantagna slutsatsen var att information alltså färdas 

mestadels via webbaserade informationskanaler, men även vid direkta möten.  

9. Informationstransformation – De var även en annan sammantagen slutsats från 

intervjuer med yrkesgrupperna att information struktureras och representeras under 

specifika rubriker i informationskanalerna. Vid intervjuerna med studenter 

observerades att man strukturerar och organiserar den information man är i behov av i 

sin dator. Exempel på denna strukturering visas i figur 2a och 2b.  

10. Informationshubbar – Yrkesgrupperna fungerar som informationshubbar i den mån 

att man har en funktion som uppsamlingsplats för information. I en intervju med en 

studievägledare när vi pratade om när studenter kommer på besök så nämndes ”… 

eller så är det så att dem kanske har pratat med läraren, eller studierektorn eller 

administratören har hänvisat till mig helt enkelt”. I det uttalandet framgick det att man 

inom yrkesgrupperna har specifika kunskaper om specifika områden. Man har även 

kunskap om var studenter ska vända sig för att få den information som eftersöks. 

Utöver det förra uttalandet visades det även i uttalandet ” … brukar nog hänvisa 

studenten var man ska vända sig, eller var man hittar informationen”. Det 

observerades vid intervjuerna av studenter att även de själva fungerar som hubbar. 



22 

 

Studierelaterad information är utspridd mellan olika kanaler och studenter bestämmer 

själva vilken information som de anser vara viktig. Det nämndes och visades av 

studenterna som figur 2b visar där man har sparat de dokument man anser vara viktiga 

för den specifika kursen.   

11. Buffrande – Inom yrkesgrupperna har man en funktion att buffra information då den i 

många fall bara är väsentlig vid vissa tidpunkter. Det påvisades bland annat i ett 

uttalande av en lärare som nämnde ”Jag har jobbat enormt hårt med att försöka tänka 

ut; vad vill de veta och när ska informationen komma”. Principen gällde även bland 

studievägledare där det nämndes ”Vi har ju snart en kursanmälan som alla våra 

studenter ska göra inför höstterminens kurser och då är ju alla studievägledare ute 

och informerar i klasserna”. Studenter är även i behov av att få information när den är 

aktuell där en studievägledare nämnde ”Nu har vi snart kursanmälan (…) och då ska 

de ju till exempel välja sin profil i vissa årskurser så då är det ju väldigt mycket besök 

som då bokas in där man dels vill prata om de olika profilerna och vad det gör i 

slutändan och de vill ha vägledning kring det då; vad de ska välja för profil, men 

också om de vill göra olika former av speciallösningar och vill läsa någonting annat”. 

I detta uttalande blir det tydligt att det finns ett behov för studenter att få information 

när den är aktuell. 

12.  Informations bandbredd – I mina data hittade jag ingenting som kunde relateras till 

den här principen.   

13. Informell kommunikation – I mina data hittade jag ingenting som kunde relateras till 

den här principen. 

14. Beteendeutlösande faktorer – I mina data hittade jag ingenting som kunde relateras 

till den här principen.  

4.1.4 Modell informationsflödet 

Modellen består av dels en grafisk visualisering (figur 3) och en beskrivning i textform 

bestående av en summering, detaljer, övriga noteringar och problem. Summeringen är en kort 

beskrivning av hur studierelaterad information färdas. Under detaljer beskrivs det mer 

detaljerat hur intressenterna och touchpoints fungerar som hubbar och buffrar. Övriga 

noteringar innehåller mer specifika behov som togs upp i intervjuerna. Problemdelen består av 

de problem och behov som togs upp i intervjuerna som kan kopplas till informationsflödet. 
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Figur 3. Visualisering av informationsflödet. 

Summering av informationsflödet 

Information färdas mellan yrkesgrupperna och studenterna via de befintliga 

informationskanalerna och direkta möten. Man kan med hjälp av informationskanalerna se till 

att både samla information på rätt ställen och även se till att information når studenterna vid 

rätt tillfällen. 

Detaljerad beskrivning 

Inom yrkesgrupperna fungerar man som informationshubbar då man är specialiserad på ett 

specifikt område och då fungerar man som en samlingsplats för information som rör ens 

område (princip 10). Man har även samlat på sig erfarenheter i och med yrket och har därför 

kunskaper om universitetet i stort. 

Studierelaterad information kommunicerar yrkesgrupperna både analogt och digitalt. Analog 

information kommuniceras direkt till studenter via föreläsningar och personliga möten 

(princip 8). Analog information buffrar man till viss del och då framförallt vid föreläsningar 

kopplade till specifika tillfällen som till exempel när studenter ska välja kurser och 

inriktningar inför en ny termin (princip 11). Vid dessa tillfällen kommuniceras information 

som är aktuell i samband med tillfället vilket innebär att informationen buffras.  

Digital information kommuniceras till studenterna via informationskanalerna. På detta sätt är 

informationskanalerna roll för flödet att fungera som hubbar. Detta görs genom att man 

antingen strukturerar information (princip 9) och lägger in den i den bäst anpassade kanalen 

eller så buffrar man informationen. Vilka informationskanaler som används skiljer sig 

beroende på vilken kultur som råder där man i vissa fall exempelvis använder e-mail i stor 

utsträckning och i andra fall försöker använda e-mail så lite som möjligt (princip 8). Man 

anpassar till vilka man skickar informationen beroende på vem informationen berör. För att nå 

ut till rätt personer så finns det maillistor som man använder sig av, och även kurshemsidorna 
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är riktade till specifika målgrupper (princip 11). På detta sätt buffrar alltså yrkesgrupperna 

informationen digitalt. 

Studenter fungerar själva som informationshubbar. Studierelaterad information är utspridd 

mellan de olika kanalerna och studenter måste själva bestämma vilken information de anser 

vara viktiga för dem själva. Den information man är i behov av strukturerar och organiserar 

man själv i sin dator (princip 9). En del information får man även sinsemellan genom 

alternativa informationskanaler som facebook, men också när man träffar varandra på fritiden 

och när de är på universitetet (princip 6). 

Övriga noteringar 

 När studenter är i behov av information i samband med olika val eller situationer så är 

man i behov av att få information som är specifik för just deras situation. Så för att 

kunna göra ett genomtänkt val så är man i behov av personligt anpassad information 

(princip 12). 

 Vid specifika tillfällen får yrkesgrupper extra mycket frågor angående specifika saker 

som vid exempelvis när studenter ska välja inriktningar och profiler. Då vill man ha 

information om de olika valen och vad de leder till i slutändan (princip 11).  

Problem och behov 

 Det finns många olika informationskanaler.  

 Informationen är spridd mellan de olika informationskanalerna och blir ibland 

dubbelförd. 

 Informationen är inte strukturerad på ett bra sätt. 

4.1.5 Artefaktmodellen 

Artefaktmodellen är annorlunda utformad i jämförelse med de andra två modellerna. 

Modellen är en analys av två informationskanaler som togs upp i intervjuerna med personer ur 

yrkesgrupperna. De två informationskanalerna är studiehandboken, som används av hela 

tekniska fakulteten, och politices-kandidatprogrammets hemsida (filosofiska fakulteten). Mitt 

val av denna programhemsida beror på att programmets struktur baseras på ett i stort 

utstuderat kursutbud men även valbara inriktningar där kurser skiljer sig.   

Analysen utgår från DiCoT:s princip 18, koordinering av resurser, och hur gränssnittet 

interagerar med användaren med dessa resurser. Genom dessa koordineringar av resurser 
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skapas byggnadsställningar (princip 16) mellan användaren och den informationsmedlande 

artefakten.  

Analysen görs genom ett fiktivt scenario där användaren ska nå till en specifik kurs i en av 

programmets inriktningar och där interaktionsepisoderna analyseras. Scenariot baseras på att 

studenter har ett behov av att få information om specifika kurser när de ska välja en inriktning 

i deras utbildning.  

4.1.5.1 Politices kandidatprogrammets (Pol.kand) hemsida 

Summering 

För att nå till en specifik kurshemsida där information finns, utifrån pol.kands hemsida, tar sig 

användaren igenom fem steg. Stegen baseras på vad användaren klickar på i den aktuella 

sidan, där klicken beror på vad i sidan som indikerar att användaren kommer närmre sitt mål.  

Detaljer 

Steg 1  

 

Figur 4. Pol.kands startsida. 

I programhemsidan erbjuds användaren ett antal affordances. Till att börja med så är sidan 

uppdelad i två spalter där den ena spalten innehåller ett antal rubriker med lite större text än 

övrig text som indikerar att det är olika menyval man kan göra för att ta sig till en ny sida. 

Texten i denna spalt blir även understruken och muspekaren ändras när användaren drar 

muspekaren över den (figur 4a) vilket gör det tydligare att det finns en handling- och 
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effektrelation. Även i den högra spalten finns det affordances, då i form av att delar är 

blåmarkerade som visar på att det finns handling- och effektrelationer (figur 4b). Texten blir 

även här understruken när muspekaren befinner sig över den. Ovanför de två spalterna finns 

det även en breadcrumb, som visar historik över vilken väg användaren har tagit innan det 

aktuella tillståndet.  

I scenariot är användarens mål att få information om kurser vilket då rubriken ”Kurser” i 

vänstra spalten indikerar att ta användaren närmare målet.  

Steg 2  

 

Figur 5. Vy med översikt av kurser som ingår i pol.kand. 

När användaren har klickat på rubriken ”Kurser” hamnar man i en vy som till en början inte 

innehåller några affordances. Sidan erbjuder information om vilka kurser som ingår i 

programmet och även de inriktningar som finns. Användaren vill ha mer detaljerad 

information om kurserna och när man scrollar ner på sidan finns den blåmarkerade texten 

”Mer information om kurserna hittar du här” (figur 5a) som visar på en handling- och 

effektrelation som tar användaren närmre sitt mål.  
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Steg 3  

 
Figur 6. Vy med övergripande information om hur man hittar mer information om specifika 

kurser på pol.kand. 

I detta steg har användaren hamnat i en vy där rubrikerna i den vänstra spalten har ändrats. I 

den högra spalten finns en beskrivning av vad rubrikerna i den vänstra spalten innebär. Det 

finns även blåmarkerad text som är länkar till dokument med övergripande information 

kopplade programmet. I detta steg har även historiken ändrats mot föregående steg. 

I scenariot vill användaren ha information om de valbara kurserna i årkurs 2 och klickar 

därför på länken ”Årskurs 2” i den vänstra spalten.  

Steg 4  

 
Figur 7. Vy med översikt över kurser och inriktningar i Åk 2 på pol.kand. 

I detta steg hamnar användaren i en vy med samma interaktionsstrategi som föregående sidor 

med blåmarkerad text som indikerar en länk till en ny sida. På denna sida visas vilka kurser 



28 

 

som ingår under denna årskurs och även de valbara inriktningar som finns och vilka kurser 

som ingår i dessa. Alla kurser är blåmarkerade och när man trycker på en länk så hamnar man 

på kursens hemsida. 

Steg 5 

 

Figur 8. Kurshemsida för matematiska metoder i nationalekonomi på pol.kand. 

På kursens hemsida har historiken ändrats då den har gått från att kopplas från pol.kand till 

den specifika inriktningen som i detta fall är nationalekonomisk inriktning (NEK).  

Övriga noteringar 

För att få reda på information om en annan kurs måste användaren gå tillbaka till steg 4. Detta 

kan inte göras genom historik-navigeringen utan måste göras med webbläsarens bakåtknapp.   

4.1.5.2 Studiehandboken 

Summering 

För att nå information om en specifik kurs inom programmet maskinteknik, utifrån 

studiehandbokens startsida, måste användaren ta sig igenom fem steg. Stegen baseras på vad 

användaren klickar på i den aktuella sidan, där klicken beror på vad i sidan som indikerar att 

användaren kommer närmre sitt mål.  
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Detaljer 

Steg 1  

 

Figur 9. Studiehandbokens startsida. 

I studiehandbokens startsida erbjuds användaren affordances i form av blå och understruken 

text som indikerar handling- och effektrelationer. Muspekaren ändras även när man befinner 

sig över dessa texter (figur 10a) vilket visar på att det är klickbara länkar. I scenariot är 

användarens mål att få information om kurser i maskintekniksprogrammet som är en 

civilingenjörsutbildning. 
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Steg 2  

 
Figur 10. Studiehandbokens startsida. 

När användaren har tryckt på rubriken ”Civilingenjörsutbildning” hamnar man i en vy som 

visar en översikt över civilingenjörsutbildningarna och ett antal underrubriker kopplade till 

utbildningarna. Interaktionsstrategin är densamma som innan med blå understruken text som 

indikerar att detta är klickbara länkar som tar användaren till en nya sidor. Användaren 

trycker i den här vyn på ”Programplaner” under rubriken Maskinteknik. 

Steg 3  

 
Figur 11. Översikt av inriktningar inom maskinteknik. 
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Användaren kommer till denna vy när den har tryckt på rubriken ”Programplaner” i förra 

steget. Interaktionsstrukturen är samma som innan. På denna sida finns en översiktlig bild av 

vilka inriktningar som finns på programmet. Användaren klickar på länken ”Energisystem 

och miljöteknik” för att få mer information om den inriktningen. 

Steg 4  

 
Figur 12. Översikt över kurser för energisystem och miljöteknik. 

I det fjärde steget är det en översikt över de kurser som ingår i den valda inriktningen som i 

detta fall var Energisystem och miljöteknik. Man ger en ny typ av affordance i denna vy i 

form av att gulmarkera de flesta kurskoder. Kurskoderna är även understrukna som i tidigare 

vyer vilket indikerar att de är klickbara.  
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Steg 5  

 
Figur 13. Kursinformation för kursen biofuels för transportation. 

När man tryckt på en kurskod så hamnar man på den sidan där tillgänglig kursinformation 

finns. 

Övriga noteringar 

För att få reda på information om en annan kurs måste användaren gå tillbaka till steg 4 och 

för att hitta information om en annan inriktning måste användaren gå tillbaka till steg 3 och 

sedan utföra steg 4 och 5 för varje kurs som man vill ha mer information om.   

4.2 Designförslag 

Mina data ledde till förslag på hur kursdatabasen kan presentera information. Dessa principer 

beskrivs i vilka behov de motsvarade och hur de är kopplade till DiCoT:s principer.  

Förslag 1: Erbjuda information i dokumentform  

En viktig princip att ha i åtanke är att studenten själv strukturerar och organiserar sina studier 

där de själva väljer vilken information de vill ha tillgänglig i sin dator (princip 1). Detta 

visades i intervjuerna med studenter. En möjlighet är därför att låta studenter spara de 

dokument som de anser vara viktiga i sitt studiesyfte. Så även ifall informationen kan nås 

snabbt via en hemsida så bör ändå möjligheten finnas att den här informationen ska kunna 

sparas som ett dokument. Genom detta har studenter även möjlighet att skapa en egen 

informationshubb (princip 10) med sin dator.  
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Förslag 2: Aktuell information 

Viss information är aktuell vid vissa tidpunkter. I intervjuer med både yrkesgrupper och 

studenter visade det sig vara ett behov som finns. En lösning på det informationsbehovet 

skulle vara att på kursens hemsida erbjuda ett fönster för information av den typen som figur 

14 visar. Här kan det finnas handling- och effektrelationer som en genväg till information 

(princip 18). I detta exempel skulle D25 och Terra 2 kunna fungera på det viset då man tas till 

en karta av var dessa salar ligger på campus. Med denna lösning skulle information buffras 

(princip 11) och komma när den är aktuell.  

 
Figur 14. Fönster för aktuell information. 

Förslag 3: Grafiskt visade kopplingar av kurser 

I intervjuerna framkom det att när studenterna planerar sina studier så vill man veta hur olika 

kurser är sammankopplade med varandra. Man vill veta hur kurser som har gåtts är kopplade 

till de kursval man kan göra och man vill veta hur sina kursval kan kopplas till framtida 

kurser. En grafisk representation av kursernas sammankoppling skulle ge studenten en 

överblickande bild av sin utbildning (princip 5 & 6). Denna struktur skulle förslagsvis ur ett 

övergripande perspektiv utgå ifrån program eller inriktning och sedan skulle kurserna kunna 

visas som block. Detta skulle innebära att man får en mer översiktlig bild över sin utbildning 

både framåt i tiden, men även bakåt (princip 2). Genom att ha alla inriktningar visade på 

samma sida får man en bra överblick istället för att behöva gå in i varje profil och sedan in på 

varje kurs och sedan tillbaka 3 steg för att gå vidare i sin informationssökning. Även 

yrkesgrupperna skulle stödjas av få en bra överblick av inriktningarna när de vägleder 

studenter. I dessa block skulle det kunna finnas en handling- och effektrelation med länk 

direkt till där information om kursen finns (princip 18). Strukturen skulle kunna se ut som i 
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figur 15. När det gäller exempelvis yrkesspecifika program där det inte finns så många 

valmöjligheter kan det ändå vara hjälpsamt med en grafisk representation av det här slaget för 

att ha en naturlig startposition att navigera sig vidare till en specifik kurs. Denna grafik är 

dock problematisk för de som bygger sin utbildning själva då det finns för många 

valmöjligheter.  

 
Figur 15. Exempel på en grafisk representation av inriktningar kopplat till program.  

 

  



35 

 

4.3 Återkoppling 

I intervjuerna med projektets intressenter var målet att få återkoppling på mina resultat och se 

ifall visualiseringarna fungerar i tjänstedesignsyfte.  

Vid intervjun med en intressent ur projektgruppen nämndes att visualiseringarna var 

förståeliga och att det gav en inblick i ett perspektiv där en kognitionsvetenskapares 

kompetens framgick. En orsak till att tjänstedesigners skapar visualiseringar är för att de kan 

användas till att kommunicera insikter till intressenter som inte är designers själva 

(Segelström, 2010). Att det kognitionsvetenskapliga perspektivet framgick tyder på att 

DiCoT-modellerna är användbara för att kommunicera insikter. 

I intervjun med en annan tjänstedesigner som var involverad i projektet framkom att 

modellerna skapade en förståelse för arbetet och att det fanns en potential att använda dem i 

tjänstedesignsyfte. Det som nämndes var just modellernas enkla utformning som var en fördel 

vilket visades i citatet ”Fördelen med dem är att dem är enkla och jag tror att dem skulle 

kunna användas”. Den andra designern hade även haft samma arbetsbeskrivning men 

visualiserat genom mer etablerade designmetoder men kunde dra paralleller mellan DiCoT-

modellerna och sina egna resultat vilket bland annat visades i citatet ”Eftersom vi båda 

intervjuade yrkesverksamma var det kul att vi kom fram till liknande grejer”. Det visar på att 

modellerna kan användas i tjänstedesignsyfte för att skapa förståelse med andra designers.  

När jag pratade med den andra designern om de olika modellerna nämndes att ”Nu känns dem 

väldigt isolerade från varandra. Alltså det här är studenternas fysiska rum, men det 

intressanta är ju att egentligen så att dem här (syftning till informationsflödesmodellen) 

bitarna finns ju här också”. Det uttalandet visade på att det fysiska rummet-modellen och 

informationsflödesmodellen är tätt sammankopplade med varandra och att det kan vara 

onödigt att isolera dem ifrån varandra. Uttalandet visar på att när man gör tre olika modeller 

så täcker man visserligen flera viktiga delar av tjänsten, men eftersom de är isolerade från 

varandra så får man möjligtvis inte en holistisk bild av tjänsten på ett sätt som vore att 

föredra.  
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5. Diskussion 

En del av tjänstedesign är att tjänsten ska designas utifrån användaren (Stickdorn, 2011). Hur 

väl detta görs är beror på designern. DiCoT ger den möjligheten då det finns en frihet i vad 

modellerna ska fokusera på. I denna studie var användarens perspektiv i fokus under hela 

arbetsprocessen och modellerna grundades ur ett användarperspektiv. Att denna 

tjänstedesignprincip stöds av DiCoT beror alltså helt på vad designern väljer att lägga sitt 

fokus på. 

Stickdorn (2011) nämner även att tjänstedesign är en kooperativ process; alla intressenter ska 

involveras. I denna studie har det funnits en kooperativ funktion då DiCoT:s principer, min 

roll som designer och data från intervjuerna har lett till designförslag. Eftersom 

arbetsprocessen inte genomfördes ända ut till implementationsstadiet går det inte att säga ifall 

förslagen har något värde i användandet, men däremot går det att utifrån mina designförslag 

säga att DiCoT tillsammans med intressenter och designern har en bidragande roll i att skapa 

potentiella värden för slutanvändaren.  

Ett problem att ta itu med när tjänster ska designas är att göra en avgränsning i dess 

sekventiella aspekt. När man har definitionen av vad en tjänst är utifrån SDL är den 

sekventiella aspekten svår att täcka med modeller eftersom värdet skapas i och med 

användningen av tjänsten. Om man ser till artefaktmodellen så användes hypotetiska 

scenarion, men modellen täckte endast en interaktiv del. Informationsflödesmodellen innehöll 

en sekventiell aspekt till viss del, men det är fokus på vad som händer i bakgrunden för att 

leverera informationen till användaren. Bakomliggande processer är en viktig del när en tjänst 

designas, men modellen fokuserar på organisationens roll i tjänsten och bidrar till den 

holistiska aspekten i större grad än vad den kanske gör till den sekventiella. I detta fall kan 

man se skillnaden på att ha ett GDL- och SDL -perspektiv, där åsikten att 

informationsflödesmodellen täcker den sekventiella aspekten skulle vara typiskt ur ett GDL-

perspektiv då fokus är på hur organisationen levererar någonting till användaren, men inte 

tillräckligt ur ett SDL-perspektiv eftersom värdet i användningen inte involveras.  

I slutändan ska tjänster ta form i någonting greppbart. I den här studien visade 

designförslagen, även fast de tar form i en interaktiv värld, på någonting greppbart. DiCoT:s 

artefaktmodell var ett verktyg för att visualisera det greppbara i tjänstens nuvarande 

utformning.  
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Där kan problematiken med att göra skillnad på tjänstedesign och interaktionsdesign 

uppmärksammas. I en jämförelse mellan de två disciplinerna är en aspekt att 

interaktionsdesign fokuserar på artefakters interaktion och tjänstedesign fokuserar på vad som 

interageras (Holmlid, 2007). I artefaktmodellen låg fokus på just interaktionen och inte de 

bakomliggande aspekterna av vad som interagerades så DiCoT:s artefaktmodell är mer åt 

interaktionsdesignhållet än tjänstedesign.   

En del i modellerna som kan förbättras är när det gäller att visualisera en holistisk bild av en 

tjänst. Det nämndes av en annan designer att fysiska rummet-modellen och 

informationsflödesmodellen är beroende av varandra. Vid reflektioner över arbetsprocessen 

var det just fysiska rummet-modellen som inte gav så mycket när den isolerades från 

informationsflödesmodellen. En förbättring av DiCoT skulle vara att integrera de två 

modellerna till en för att skapa en mer holistisk visualisering.  

Visualiseringar ska ha en funktion i att kunna bidra med insikter till både andra designers och 

även intressenter som inte är designers själva (Segelström, 2010). Vid intervjuer med 

intressenter som var involverade i detta projekt framgick att visualiseringarna har den 

funktionen. Tjänstedesign är en disciplin som i sig själv inte står på egna ben, utan att det till 

stor del är en kooperativ process där olika discipliner möts för att bidra till resultatet 

(Stickdorn, 2011). Utifrån denna studie visas att DiCoT är ett bra verktyg för att få fram ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv på potentiella värden i en tjänst.  Det är en central del 

inom SDL att organisationers värde byggs upp av kunskaper och kompetens, det man kallar 

operanta resurser (Vargo & Lusch, 2004). Detta visar på att DiCoT kan bidra med ett synsätt 

som bidrar till konkurrenskraft för en organisation som verkar inom tjänstedesign.  
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6. Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur DiCoT kan användas i ett 

tjänstedesignprojekt. Resultaten visade att metoden är användbar i syftet att framhäva ett 

kognitionsvetenskapligt perspektiv i designprocessen vilket ger ett värde till tjänsten. En 

förbättring av DiCoT skulle vara att integrera fysiska rummet-modellen och 

informationsflödesmodellen för att skapa en mer holistisk visualisering av tjänsten.  

7. Framtida forskning 

För framtida användning av DiCoT i tjänstedesignsyfte kan visualiseringen av det fysiska 

rummet och informationsflödet involveras i samma modell. Det kan även vara att i framtida 

studier involvera ett perspektiv med diskussion av hur metoden kan bidra till 

designforskningen utifrån de tre typerna av designforskning: forskning om, forskning för och 

forskning genom design (Forlizzi, Zimmerman, & Stolterman, 2009). Metoden behöver även 

användas längre in i designprocessen för att undersöka ifall metoden kan resultera i värden för 

användare.  
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Appendix A Intervjumall yrkesgrupper 

 Frågor om var de har jobbat tidigare, forskat om, skrivit för artiklar? 

 Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 I vilka syften söker studenter upp dig? 

o Gärna så många exempel som möjligt. 

 Hur skiljer sig frågorna som ställs beroende på vilken årskurs man går i? 

 Genom vilka kanaler söker studenter upp dig (mail, besök etc.)? 

 Får du någon extern information som berör studenter? 

o Varifrån får du den informationen? 

 Söker du upp den själv? 

 Söker andra upp dig? 

 Hur hanterar du den informationen? 

 Vad tycker du om de kanaler som används idag? 

o Är de tillfredsställande för dig? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

o Tror du att de är tillfredsställande för studenterna? 

 Fördelar? 

 Nackdelar? 

 Har du funderat på ifall det hade varit möjligt att använda alternativa kanaler? 

 Anser du att det finns svar på de frågor som studenter ställer, i andra kanaler 

(exempelvis kurshemsida, studiehandboken etc.)?  

 Hur tror du att Bilda på webb skulle kunna underlätta för dig? 

 Hur tror du att Bilda på webb skulle kunna underlätta för studenter? 
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