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Forord 

 

I sin bok In the Bubble skriver John Thackara om å være designer i en stadig mer kompleks verden 

og argumenterer for at design må fokusere mindre på ting og mer på mennesker og deres velvære. 

«As well as designing people back into the picture, we need to design ourselves more time to 

paint it», skriver han (Thackara, 2005). Vi håper at noen av løsningene vi foreslår i vår oppgave 

kan realiseres og omgjøres til, om ikke velvære, så i alle fall minutter og frustrasjon spart. Vi er 

glade for de endringene USIT allerede har igangsatt. Selv skulle vi gjerne designet litt mer tid til 

oss selv for videre arbeid med masterprosjektet, men alle ting har en slutt.  

Tone – vi er dypt takknemlige for hvordan du har veiledet oss gjennom innsiktsfulle diskusjoner, 

og for hvordan du har kommet med oppløftende ord og beholdt roen i tider hvor det har vært 

vanskelig for oss å gjøre det samme. Vi kunne bokstavelig talt ikke levert oppgaven uten din 

hjelp.  

Det samme gjelder for innspill, råd og hjelp vi har fått fra ansatte ved USIT gjennom prosjektet. 

Takk for at dere lot oss okkupere Driftssenteret som vår personlige studiehule, med 

kvadratmetere av datamateriale oppover veggene, og et teppe av artikler og faglitteratur utover 

pultene. Vi skal rydde nå. Vi lover. 

Videre ville ikke studiehverdagen vært den samme uten Suchwow – Rebekka, Robin, Peter. Selv 

om arbeidsøktene har vært lange og intense, har prosjektarbeid har aldri vært morsommere og 

mer givende enn sammen med dere. Very friends, such success, many lol. Wow.   

Til slutt – takk til dere to som kanskje har tatt mest vare på oss gjennom dette intense året. Dere 

vet hvem dere er. Å skrive master er galskap nok i seg selv, og vi har nok dere å takke for at vi 

ikke mistet oss selv fullstendig i prosessen. 

 

Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt 

Oslo, 17.08.2016 
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 

En gang, mellom den eldre steinalder og nå, gikk produksjonsalderen over i tjenestealderen. I 

dagens Norge brødfør det vi kaller tjenesteytende sektor omtrent åtti prosent av oss (Difi, 2014). 

I takt med at virkeligheten endres, med styrking av velferdsstaten og en stadig mer tjenestedrevet 

økonomi, er brukerorientering kommet inn i språket – og lovverket (Aasbrenn, 2010). Man 

snakker om brukeren i sentrum og tjenestekvalitet, at tjenestene skal treffe, at man er til for brukerne. Det 

er ikke bare honnørord. I privat sektor er det nærmest en overlevelsesstrategi; i et marked der 

valgmulighetene er mange, er det lett å velge bort. Når alle bilprodusenter kan lage en brukbar bil, 

flyttes søkelyset fra brukbarhet til brukeropplevelse. Man produserer ikke en vare uten å tenke på 

hvem som skal bruke den, og til hva. Hvorfor skulle det være annerledes for tjenester?  

Stadig flere av de sentrale IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo (UiO) baserer seg på web som 

arbeidsflate, men hvordan oppleves egentlig IT-løsningene av den største brukergruppen ved 

UiO, de om lag 30 000 studentene? Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) spør 

årlig UiOs ansatte, per spørreskjema gjennom den såkalte SUIT-undersøkelsen1, hvilke IT-

løsninger de benytter og hva de synes om disse. Studentene har derimot bare unntaksvis blitt 

spurt om sin mening. I skrivende stund er det elleve år siden man gjennomførte en tilsvarende 

undersøkelse som involverte studentene, i 2004.  

Ifølge IT-direktøren er nettopp «IT-organisasjonens evne til å snakke med brukerne og 

brukermiljøene og sette seg inn i deres situasjon og behov, samt det å fange opp og forstå 

endringer i brukeratferd og bruksmønster, den viktigste forutsetningen for at IT lykkes» (Oftedal, 

2015). Som en del av oppfølgingen av «Strategi 2020» har nettopp tjenestekvalitet og 

brukeropplevelse blitt utvalgt som ett av tre satsningsområder for USIT den kommende tiden 

(«Årsplan for USIT for 2016-18», 2016). «Strategi 2020» beskriver kort fortalt UiOs 

hovedambisjon frem mot 2020, hvor siktemålet er å bli et såkalt fremragende universitet: «et 

internasjonalt toppuniversitet – hvor forskning, utdanning, formidling og innovasjon skal virke 

sammen på sitt beste» (Universitetet i Oslo, 2010). Med IT-løsningene som en innbakt del av 

                                                
1 En elektronisk, kvantitativ undersøkelse som omfatter alle ansatt-kategorier, som IT-ansatte og administrativt 
ansatte og akademisk ansatte. SUIT står for SUrvey om IT-tjenestene. 
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disse virksomhetsprosessene mener USIT at «det er av avgjørende betydning for resultatene og 

ressursutnyttelsen at IT-løsningene tilrettelegges slik at brukerne kan benytte dem brukseffektivt 

og uten unødig plunder og heft» («Årsplan for USIT for 2016-18», 2016). 

Tomm Eriksen ved Gruppe for brukeropplevelse ved USIT tok vinteren 2014 initiativ til å utlyse 

en tentativ masteroppgave ved USIT, med tittelen «Bedre student-nettsider for USIT» og 

følgende tekst: 

USIT ønsker å forbedre student-nettsidene, men har ikke selv mulighet til å gjøre alt de ønsker. 
Her er det mulighet for å lage et synlig bidrag til en bedre student-hverdag. 

1.2 Motivasjon 

Foruten å være masterstudenter ved Institutt for informatikk ved UiO jobber vi selv med IT-

brukerstøtte for universitetet2, hvor mye av arbeidsdagen handler om å bistå studentene i IT-

relaterte utfordringer. Dette, kombinert med at vi begge gjennom flere år har hatt et ønske om å 

utvikle kompetanse innenfor nettstedutvikling, gjorde at oppgaven umiddelbart vekket 

nysgjerrigheten hos oss begge. Arbeidshverdagen ved brukerstøtte har imidlertid gitt oss et 

«særegent» utgangspunkt for oppgaven, i form av kjennskap til en større kontekst enn vi ellers 

ville hatt. Erfaringsbakgrunnen vår sier at problemer studentene har med UiOs nettsider og web-

applikasjoner like gjerne kan skyldes underliggende problemer i en helt annen ende av systemet, 

samtidig som ulike aspekter ved nettsidene kan skape utfordringer for hvordan studentene bruker 

eller oppfatter de øvrige IT-tjenestene. Slik sett begrenser sjelden et problem seg til én isolert 

tjeneste alene – de ulike teknologiene og menneskene inngår i et større samspill. Nettsidene er 

bare en liten bit av IT-tjenestene, selv om de kanskje kan påstås å være biten som prøver å lenke 

mange av de andre IT-tjenestene sammen. Dermed handler ikke oppgaven egentlig om 

webdesign, men om design av en tjeneste, eller til og med et nettverk av tjenester, om tjenestedesign. 

Besøkstall og nettstatistikk tar deg bare så langt, tror vi. Hvordan ser man hva studentene sliter 

med ved å se på nettsidene alene? Hvordan aner man hva studentene savner, bruker, trenger, 

håper at kommer på plass eller skulle ønske var annerledes? Hva er studentenes situasjon og 

behov, for å bruke IT-direktør Oftedal sine ord? Hva forventer de av IT-tjenestene og USIT? I 

sitt innspill til hvordan UiO bør arbeide for å nå sin målsetning skriver IT-direktøren at «for å 

                                                
2 Martine har vært ansatt i gruppe for IT-support og driftssenter (Houston brukerstøtte) ved USIT siden 2013, mens 
Seline har jobbet ved student-IT ved Det humanistiske fakultet siden 2014. 
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lykkes fullt ut må IT evne å se helheten i arbeidet med løsningene, fra behov til operativ tjeneste 

[...]» (Oftedal, 2015). Med utgangspunkt i USITs egen bruk av ord som tjenestekvalitet, 

helhetsperspektiv, behov og brukeropplevelse i sine strategidokumenter, ble vi nysgjerrige på om 

nettopp tjenestedesign som tilnærming kunne være gunstig for å undersøke problemområdet.  

Tjenestedesign handler om å designe for den gode, helhetlige brukeropplevelsen på tvers av 

systemer, kommunikasjonskanaler, mennesker og prosesser (Blomkvist, 2014; Kimbell, 2009a; 

Mager & Sung, 2011; Polaine, Løvlie, & Reason, 2013; Stickdorn & Schneider, 2011). Under 

refleksjonsprosessen i arbeidet med den opprinnelige problemstillingen var det 

helhetstankegangen som slo oss som det viktige – og fornemmelsen av at svaret på hvordan 

nettsidene kan bli bedre kanskje ligger utenfor nettsidene, at det handler om å forstå den større 

konteksten og samspillet mellom de ulike tjenestekomponentene; at nettsidene på sett og vis er 

større enn seg selv. Dermed ble også helheten utgangspunktet for vårt prosjekt.  

1.3 Problemstilling  

Vi håper gjennom dette prosjektet å undersøke om en tjenestedesigntilnærming – med fokus på 

brukernes opplevelse – kan synliggjøre utfordringer ved dagens IT-løsninger. Den overordnede 

problemstillingen er formulert som følger: 

Kan tjenestedesign som tilnærming brukes til å designe bedre IT-løsninger for studentene, 
og eventuelt hvordan? 

Delspørsmål i denne problemstillingen vil være å besvare følgende: 

DS I: Kan vi bruke en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive utfordringer 
ved IT-løsninger for studentene ved Universitetet i Oslo, og eventuelt hvordan? 

DS II: Kan tjenestedesign brukes til å foreslå forbedringer ved IT-løsningene ved 
Universitetet i Oslo?  

Når vi i denne oppgaven snakker om tjenestedesign som «tilnærming» er vår forståelse at dette 

innebefatter både tjenestedesign som perspektiv og de metodene man velger som følge av dette 

perspektivet. Den overordnede problemstillingen kan videre sies å ha to dimensjoner, ved at vi 

både ønsker å besvare et spørsmål av praktisk verdi for USIT og studentene, og ved at vi søker å 

lære noe om tilnærmingen tjenestedesign og hvilke implikasjoner det har å benytte dette 

begrepsapparatet i tilknytning til IT-løsninger. Av dette følger et tredje delspørsmål:  
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DS III: Hvordan passer begrepsapparatet og metodene fra tjenestedesignlitteraturen til å 
beskrive, identifisere og foreslå forbedringer for IT-løsninger, og hvilke implikasjoner har 
det hvis man ser på IT-løsninger med et tjenestedesignperspektiv?  

1.4 Studiens bidrag 

Tjenestedesign er et relativt ungt felt som i det siste tiåret har fått økt oppmerksomhet 

(Blomkvist, 2011; Clatworthy, 2013; Kimbell, 2011; Morelli, 2009). De akademiske bidragene 

innenfor feltet har røtter i service management og markedsføringsfeltet og i tilstøtende 

designdisipliner som interaksjonsdesign (Morelli, 2009) og case-eksemplene har ifølge Hofemann 

(2013) hovedsakelig vært hentet fra tradisjonelle tjenestenæringer. Blomkvist, Segelström og 

Holmlid (2011), som påpeker at det har blitt gjort få akademiske case-studier innenfor 

tjenestedesign, trekker i artikkelen «Service Design Research: Yesterday, Today and Tomorrow» 

frem case-studier fra offentlige tjenester som helsetjenester (Prendiville, 2012) og turisme 

(Stickdorn & Zehrer, 2009). Med tanke på at tjenesteleveranseprosesser i dag ofte involverer 

digitale kanaler og selvbetjeningsløsninger (Bitner, Zeithaml, & Gremler, 2010), mener vi at det 

kan være interessant å se om tjenestedesign som tilnærming kan brukes til å beskrive og forbedre 

det man i dagligtalen kaller digitale tjenester eller IT-tjenester. Gjennom prosjektet, konkretisert 

ved Delspørsmål III, vil vi vurdere hvordan begrepsapparatet og metodene fra 

tjenestedesignlitteraturen passer når anvendelsesområdet er IT-løsninger. Hvilke implikasjoner 

har det hvis man ser på IT-løsninger med et tjenestedesignperspektiv? Undersøkelsen av disse 

spørsmålene, og tjenestedesignprosessen vi gikk gjennom for å besvare Delspørsmål I og II, har 

munnet ut i bidrag som eksemplifiserer hvordan tjenestedesign kan anvendes når 

tjenesteleveransen har mange digitale elementer. Gjennom diskusjonen vil vi vise hvordan vi har 

operasjonalisert og tilpasset deler av begrepsapparatet fra tjenestedesign (Stickdorns fem 

prinsipper for tjenestedesigntenkning), og utformet egne prinsipper vi mener kan være nyttige for 

slike prosjekter.  

Brukerreiser er en av de mest brukte visualiseringsteknikkene innenfor tjenestedesign (Segelström 

& Holmlid, 2009), men som Følstad, Kvale og Halvorsrud (2013) viser gjennom sin 

litteraturgjennomgang innenfor tematikken, er det mangel på formalisme i form av en felles 

notasjon for beskrivelse av brukerreisen. «For å minske avstanden mellom tjenesteleverandørens 

forståelse av brukerreisen og hvordan den faktiske reisen oppleves av brukeren, trengs en presis, 
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entydig beskrivelse av tjenesteleveranseprosessen – vi trenger et felles språk for tjenestedesign»3, 

argumenterer Halvorsrud, Lee, Haugstveit og Følstad (2014) fra SINTEF, som gjennom 

forskningsprosjektet VISUAL vil bidra til å etablere nettopp en slik felles konvensjon for 

beskrivelsen av brukerreiser. Vi ønsker gjennom Delspørsmål I og II å undersøke hvordan 

VISUAL-språket (i litteraturen omtalt som Customer Journey Modelling Language, forkortet CJML) 

kan brukes til å beskrive og analysere studentenes utfordringer vedrørende IT-løsningene ved 

UiO. Slik håper vi å kunne bidra med erfaringer om hvordan språket fungerer i praksis og 

potensielt komme med innspill til hvordan språket kan videreutvikles. I litteraturgjennomgangen 

til Følstad mfl.(2013, s. 23) påpeker forfatterne at «there is a surprising lack in literature on 

customer journey analyses where generic and actual customer journeys are mapped and 

compared». I vårt masterprosjekt vil vi undersøke hvordan CJML egner seg for å identifisere, 

visualisere og sammenligne generiske og faktiske brukerreiser. 

1.5 Oppgavens omfang 

Fordi tjenestedesign, i vår forståelse av begrepet, handler om å skape brukervennlige 

hendelsesforløp for en bruker, hele veien gjennom tjenesten, har vi gått bredt ut i 

undersøkelsesfasen for å forstå hvordan studentene bruker IT-tjenestene i ulike faser av 

studieløpet, hvilke behov de har og hva de savner. Slik håpet vi å kunne identifisere svakheter ved 

dagens tjenestetilbud og se hvor USIT kan gjøre justeringer for å bedre nåsituasjonen. Gjennom 

analysen av datamaterialet har vi siden innsnevret problemområdet til å befatte seg med to 

aspekter ved IT-løsningene.  

IT-løsningene kan ses som støttetjenester som muliggjør og støtter leveransen av kjernetjenesten 

UiO tilbyr studentene, undervisning. Det er disse digitale støttetjenestene vi undersøker i 

oppgaven, ved å se på hvordan studentene går frem for å kunne nyttiggjøre seg av IT-

løsningene og hvordan IT-løsningene brukes i forbindelse med aktivitetene studentene 

må gjennomføre for å bestå emner og fullføre utdanningsløpet sitt. Således blir det å ha tilgang til 

IT-tjenestene et minstekrav for å kunne benytte seg av hva USIT tilbyr. Brukerkontoen 

studenten får tildelt ved semesterstart er på mange måter det første møtet studenten har med IT 

ved UiO. Allerede her skapes førsteinntrykket av IT-tjenestene. Vi har i vår oppgave derfor 

vektlagt prosessen studenten må gjennom for å få og for å opprettholde tilgang til IT-

                                                
3 Vår oversettelse fra engelsk. 
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tjenestene. Videre har vi hatt et ønske om å undersøke hvordan IT-løsningene støtter aktivitetene 

studenten må gjennomføre i forbindelse med å ta emner, hvor studenten må gjøre mange 

aktiviteter for å bestå emnet, slik som å lese pensum, følge undervisning og levere oppgaver.  

Oppgaven tar primært utgangspunkt i IT-løsningene slik studentene og førstelinjen beskrev dem 

høsten 2015. Som vi vil komme tilbake til, er det siden da blitt gjort enkelte endringer med 

hensyn til disse, også på bakgrunn av bidrag vi har hatt gjennom Studenthverdagsundersøkelsen 

vi gjorde i samarbeid med USIT (3.3.3) og dialog vi har hatt med USIT-ansatte.  

Selv om oppgaven berører problemstillinger knyttet til kompleksitet og store 

informasjonsinfrastrukturer, er det utenfor oppgavens omfang å analysere denne kompleksiteten 

fra et systemdesignperspektiv. Tjenestedesign er en brukersentrert tilnærming, og således vil 

studentenes perspektiv og uttalelser være ledende for hvilke aspekter ved IT-løsningene som 

beskrives. 

1.6 Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) er den sentrale IT-enheten ved 

Universitetet i Oslo og leverandør av infrastruktur og IT-tjenester og løsninger til UiO og 

universitets- og høgskolesektoren i Norge, og i boken IT-historien@Universitetet i Oslo uttaler IT-

direktøren at «IT-organisasjonen har som visjon å levere tjenester av riktig kvalitet, bidra til 

forbedring og forenkling av prosesser og bedre universitetets muligheter til å nå sine mål innen 

forskning, utdanning og administrasjon» (Oftedal i Jacobsen, 2011, s. 5). I tillegg til å understøtte 

universitetets måloppnåelser knyttet til områdene forskning, utdanning og kunnskap i bruk er 

USIT et kompetansesenter for IT i utdanning og forskning nasjonalt («Universitetets senter for 

informasjonsteknologi», udatert). IT-organisasjonen er oppdelt i tre underavdelinger og ni 

seksjoner og består i dag av rundt 200 ansatte. I tillegg finnes det en rekke ulike tjenestegrupper; 

et tiltak for organisering av arbeid med tjenester på tvers av avdelinger og seksjoner. 

I forskningsspørsmålet og dets tilhørende delspørsmål undersøker vi blant annet om en 

tjenestedesigntilnærming kan benyttes til å identifisere og beskrive utfordringer studenter har i 

forbindelse med IT-løsningene ved universitetet.  «I dag er IT uunnværlig for alle; for studenter 

og ansatte, innen alle områder, forskning, utdanning og administrasjon. I løpet av fire små tiår er 

IT gått fra å være et område for en håndfull forskere til å bli en nødvendig del av den daglige 

virksomheten for alle ved UiO», skriver IT-direktøren (Oftedal i Jacobsen 2011, s. 5). I figur 1.1, 



7 

 

illustrert av Tomm Eriksen ved USIT, vises et utvalg av noen av de nettbaserte IT-tjenestene en 

student kan måtte forholde seg til i løpet av et semester ved universitetet – både tjenester som 

utvikles og driftes av USIT, slik som Mine Studier, og tjenester som leveres av eksterne selskaper 

slik som Google og Facebook. Hvilke IT-tjenester og løsninger studenter og ansatte velger å 

benytte seg av for å løse sine respektive arbeidsoppgaver kan variere fra fakultet til fakultet og fra 

person til person. Studentweb, e-postløsningen mail.uio.no, brukeradministrasjonsverktøyet 

brukerinfo.uio.no og semestersidene for de ulike emnene studentene tar er eksempler på 

løsninger alle studenter ved universitetet er nødt til å forholde seg til i større eller mindre grad. I 

tillegg benyttes det gjerne minst én av et knippe forskjellige innleveringssystemer eller 

læringsplattformer (LMS), og kanskje leveres også eksamen digitalt. Enkelte forelesere bygger 

egne læringsressurser som studentene må forholde seg til gjennom verktøyet wiki.uio.no eller 

blogg.uio.no, mens andre igjen baserer undervisningen på eksterne løsninger som Drupal, hvor 

studentene må opprette nok en brukerkonto. Med andre ord: studentene forholder seg til en 

rekke IT-tjenester og løsninger gjennom studieløpet, og brorparten av disse utvikles og driftes av 

USIT. Med utgangspunkt i USIT sitt mål om å støtte oppunder utdanning, kan det være 

interessant å undersøke på hvordan IT-løsningene inngår i studentenes studiehverdag og hvordan 

studentene snakker om IT-løsningene – støtter IT-løsningene oppunder studentenes daglige virke 

på universitetet? Dekker de studentenes behov?  
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Figur 1.1 Tomm Eriksen ved USIT sin illustrasjon, som han viste oss på det innledende møtet i forbindelse med 
masteroppgaven. 

1.6.1 Tekniske begreper tilknyttet UiOs IT-løsninger  

I masteroppgaven benytter vi begreper fra design- og tjenestedesignfeltet, i tillegg til en del 

egennavn og begreper som er spesifikke for domenet vi beskriver, UiOs IT-løsninger. 

• AD: Active Directory. Katalogtjeneste, benyttes av tjenester som kjører på Windows-

infrastruktur, slik som UiO-epost, pålogging på UiO-datamaskiner og trådløst nett.  

• Aktiv student: Når studenten oppfyller visse tekniske krav, blant annet ved å ha 

semesterregistrert seg og betalt semesteravgiften, får studenten en teknisk tilknytning i 

systemet (Cerebrum) som indikerer at studenten er såkalt aktiv student. Først når 

brukerkontoen får denne bestemte tilknytningen, får studenten tilgang til de generelle IT-

tjenestene ved UiO. 

• Brukerinfo: Brukerinfo er UiO sin selvbetjeningstjeneste for brukeradministrasjon. 

Studentene bruker typisk denne tjenesten for å sette nytt passord eller sette opp 

videresending av e-post. Et skjermbilde av Brukerinfo kan ses i vedlegg Vedlegg N. 

• Brukerkonto: Alle studenter og ansatte ved universitetet blir tildelt en brukerkonto. 

Brukerkontoen gir tilgang til å logge på UiOs datamaskiner og ulike IT-tjenester, som 

UiO-epost. Hvilke IT-tjenester man får tilgang til bestemmes blant annet av hvilken 

teknisk tilknytning man har i Cerebrum. 

• Cerebrum: System for identitet- og tilgangsforvaltning. Cerebrum henter data om 

studenter fra Felles Studentsystem (FS) og om ansatte fra personalsystemet, og lager 

brukerkontoer og tildeler tekniske tilganger til brukerkontoen basert på disse dataene.  

• Feide: Felles Elektronisk IDEntitet – Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker 

identifisering i utdanningssektoren. 

• Feide-innlogging: Mange IT-tjenester ved UiO autentiserer gjennom Feide. I denne 

oppgaven Feide-innlogging til innloggingsgrensesnitt hvor brukeren logger på en tjeneste 

som autentiserer gjennom Feide. Se vedlegg Vedlegg N for skjermbilde av 

innloggingsgrensesnittet. 

• Felles Studentsystem (FS): Et studieadministrativt system for universiteter og 

høgskoler. Data om studenten fra Samordna opptak, Søknadsweb og Studentweb lagres i 

FS. På bakgrunn av disse dataene bygger UiO brukerkontoer for studentene i Cerebrum. 
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• Ferdigbygget brukerkonto: En fullt funksjonell brukerkonto med hjemmeområde og 

alle nødvendige registreringer i orden. I utgangspunktet får studentene brukerkontoer 

som ikke er ferdigbygde. En konto som ikke er ferdigbygget kan kun brukes til å logge 

inn i Studentweb, og har ikke tilgang til de øvrige IT-tjenestene. Først etter at studenten 

har betalt semesteravgiften og semesterregistrert seg, blir brukerkontoen til studenten 

ferdigbygget og kan benyttes fullt ut. 

• Fronter: En digital læringsplattform hvor foreleser blant annet kan dele 

undervisningsmateriale eller legge ut beskjeder, og hvor man kan muliggjøre at studentene 

leverer oppgaver digitalt. Et skjermbilde av innloggingsportalen man får tilgang til Fronter 

via kan ses i Vedlegg N 

• Hjemmeområde: Alle personlige brukerkontoer ved UiO blir tildelt et hjemmeområde, 

som er et filområde med dine personlige filer. Dette får du tilgang til når du logger inn på 

en UiO-maskin. 

• Houston: Førstelinje IT-support ved UiO. Houston er USITs kundemottak, og hjelper 

studenter og ansatte med IT-relaterte henvendelser. Houston tar imot saker på e-post via 

saksbehandlingssystemet RT, på telefon og ved oppmøte. 

• Knutepunktet: Sentralt studieinformasjonssenter. Avdeling for fagstøtte (AF) sitt 

førstelinjemottak for studenter.       

• Mine studier: En web-applikasjon. I Mine studier ser studentene timeplan og beskjeder 

fra studieprogrammer og emner. Dataene hentes blant annet fra FS.  

• Operativ brukerkonto: Se Ferdigbygget brukerkonto.   

• Programkiosk: En web-applikasjon. Studenter og ansatte kan logge på Programkiosk for 

å få tilgang til hjemmeområdet sitt og en stor mengde programmer uten at de må 

installeres på maskinen man bruker.  

• Remote Desktop: Lar brukeren fjernpålogge seg på datamaskiner, slik at man kan få 

tilgang til en annen datamaskin enn den man fysisk sitter ved. 

• Request Tracker (RT): Request Tracker brukes ved UiO til behandling av interne og 

eksterne henvendelser. Henvendelser kommer til RT via e-post, men saker kan også 

opprettes manuelt. Når Houston besvarer saker på e-post går denne korrespondansen via 

RT.  
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• SMS-tjenesten4: Også kalt «glemt passord-tjenesten». En selvbetjeningsløsning for å 

sette nytt passord på UiO-brukerkontoer. Studenter må være registrert med norsk 

mobilnummer i FS (registreres gjerne av studenten selv gjennom Studentweb) for å kunne 

bruke SMS-tjenesten. Et skjermbilde av SMS-tjenesten kan ses i Vedlegg N.  

• Studentautomatikken: For studenter skjer opprettingen av brukerkontoer automatisk. 

Denne prosessen og den videre administreringen av tekniske tilganger studenten skal ha 

styres av studentautomatikken. 

• Studentbruker: Betegnelse på en UiO-brukerkonto med tilknytning som student.  

• Student-epost: Vår betegnelse på e-postkontoer for studenter. Alle brukerkontoer ved 

UiO får ved opprettelse også opprettet en tilhørende e-postkonto i e-postsystemet 

Exchange. 

• Studentweb: I Studentweb kan studenten semesterregistrere seg, finne informasjon om 

semesterbetaling, melde seg opp til emner og se hva som er registrert om studieløpet. Når 

studenten gjør endringer i Studentweb blir dette oppdatert i FS umiddelbart. 

• Student-IT: Brukerstøtte for studentene. Befinner seg fysisk på det enkelte fakultet i 

motsetning til Houston, som er sentral brukerstøtte. 

• Tilknytning: Et teknisk begrep som sier noe om hvilken tilhørighet en UiO-brukerkonto 

har i systemet, og dermed også hvilke IT-tilganger brukeren har. For eksempel kan en 

person ha tilknytning til Institutt for informatikk, av typen student, og status aktiv. 

• Velkomst-SMS: Når studenten har fått opptak til studiene vil hun motta en velkomst-

SMS med brukernavn og lenke til velkomstsiden, forutsatt at hun er registrert med norsk 

mobilnummer i Studentweb. 

• Velkomstsiden: Vår betegnelse på siden uio.no/nybruker, som er den generelle 

nettsiden studentene henvises til i velkomst-SMS-en. Et skjermbilde av nettsiden kan ses i 

Vedlegg N. 

• VPN: UiO tilbyr studentene å bruke VPN, en teknisk løsning som gir oppkobling mot 

UiO-nettet hjemmefra eller på reise. I praksis betyr dette blant annet at studenten med 

                                                
4 Retrospekt er det litt misvisende av oss å kalle denne løsningen SMS-tjenesten i oppgaven, siden «SMS-tjenesten» i 
en USIT-kontekst egentlig henviser til en teknisk løsning som brukes for å sende tekstmeldinger i stort volum, 
eksempelvis «Velkomst-SMS» til studenter. Vi oppdaget distinksjonen for sent til at det ville være hensiktsmessig 
tidsbruk å endre vår begrepsbruk, siden vi da måtte redigert de aller fleste bildene av brukerreiser. 
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VPN kan lese adgangsbegrensede tidsskrifter og annet som kun er tilgjengelig fra UiO-

nettet. 

1.6.2 Andre begreper benyttet i oppgaven 

• IT-tjenester og IT-løsninger: Begrepene benyttes om hverandre i oppgaven og 

refererer til det man i dagligtalen kaller IT-tjenester, det vil si tekniske verktøy og 

løsninger som støtter andre prosesser og slik hjelper brukeren å nå sine mål. IT-tjenestene 

ved UiO er blant annet ment å gi støtte til forskning og utdanning.  

• Brukere og kunder: Brukere er et videre begrep enn kunder. I oppgaven omtales 

studenter som brukere, men også ansatte ved UiO og USIT anses som brukere av IT-

løsningene. I tjenestedesignlitteraturen snakkes det typisk om kunder og kundereisen, men 

fordi studentene ikke kjøper tjenester av universitetet, snakker vi i denne oppgaven om 

brukere og brukerreisen. 

• Aktører og interessenter: Interessenter er personer eller grupper med interesse for, eller 

som på en eller annen måte påvirkes av en tjeneste eller et prosjekt. I 

tjenestedesignlitteraturen benyttes begrepet aktører med samme betydning. 

1.7 Oppgavens struktur 

Kapittel 1 - Introduksjon 

Kapittel 2 - Bakgrunn: Her vil vi redegjøre for hva vi mener når vi snakker om tjenestedesign 

og ulike perspektiver for å forstå tjenester, og klargjøre hvilken forståelse av tjenestedesign som 

er underliggende for vårt prosjekt. Videre vil vi snakke om tjenestekvalitet som begrep og 

presentere fem prinsipper som ligger til grunn for vellykkede tjenester.  

Kapittel 3 – Forskningstilnærming og metoder: Gjennom kapittelet redegjør vi for metodene 

vi har benyttet for datainnsamling. Videre beskriver vi analyseprosessen vår og hvordan vi har 

brukt visualiseringsteknikker fra tjenestedesign som analytisk tilnærming. Kapittelet avsluttes med 

refleksjon over etiske spørsmål og begrensninger ved studien. 

Kapittel 4 – Brukerreiser: I dette kapittelet benytter vi CJML, en spesifikk notasjon for 

tjenestedesignteknikken brukerreiser, for å vise frem resultater fra datainnsamlingen vår. 
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Kapittelet er således en praktisk tilnærming for å besvare Delspørsmål I problemstillingen vår, «Kan 

vi bruke en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved 

Universitetet i Oslo, og eventuelt hvordan?» 

Kapittel 5 – Hva så? Diskusjon av brukerreisene: Kapittelet fortsetter prosessen med å 

besvare Delspørsmål I. Her diskuterer vi implikasjonene av brukerreisene som ble presentert i 

forrige kapittel og sette disse reisene i sammenheng med det øvrige datamaterialet.  

Kapittel 6 – Forslag til en forbedret brukerreise: I dette kapittelet presenterer vi våre forslag 

for en forbedret brukerreise, som en praktisk tilnærming til å besvare Delspørsmål II, «kan vi bruke 

en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved 

Universitetet i Oslo, og eventuelt hvordan?». 

Kapittel 7 - Diskusjon: I dette kapittelet vil vi å besvare den overordnede problemstillingen: 

«Kan tjenestedesign brukes til å designe bedre IT-tjenester for studentene, og eventuelt hvordan?» gjennom de tre 

delspørsmålene presentert i 1.3. I tilknytning til Delspørsmål III diskuterer vi hvordan 

begrepsapparatet og metodene fra tjenestedesignlitteraturen passer for å beskrive og forbedre det 

vi i dagligtalen kaller IT-tjenester, og hvilke implikasjoner har det hvis man ser på IT-løsninger 

med et tjenestedesignperspektiv. Gjennom diskusjonen beskriver vi hvordan vi har 

operasjonalisert og tilpasset deler av begrepsapparatet fra tjenestedesign og utformet egne 

prinsipper vi mener kan være nyttige for tjenestedesignprosjekter der tjenesteleveransen 

involverer mange digitale elementer.  

Kapittel 8 - Konklusjon 



13 

 

2 Bakgrunn: Tjenestedesign 
I dette kapittelet vil vi presentere tjenestedesign som felt for å vise hva som har vært bakteppet 

for prosjektet vårt, og som således har dannet rammene for hvordan vi tenker om tjenestedesign 

og dermed hvordan vi har lagt opp den videre prosessen.  

Som vi vil komme videre inn på er det ingen etablert definisjon av tjenestedesign. Gjennom å 

presentere feltets utvikling og fortelle om noen av de bakenforliggende tendensene som har 

bidratt til å drive feltet frem, håper vi likevel å kunne gi leseren en idé om hvilken type problemer 

tjenestedesign forsøker å løse, og på den måten si noe om feltet. Videre vil vi redegjøre for ulike 

måter å forstå tjenester på og si noe om hvilken tilnærming vi har hatt i vårt prosjekt. Kapittelet 

avsluttes med et delkapittel om tjenestekvalitet og Stickdorns for tjenestedesigntenkning som vi 

vil bruke videre i oppgaven når vi vurderer UiOs IT-tjenester. 

2.1 Hvorfor: En verden i endring 

Skal man sette opp bakteppet for fremveksten av tjenestedesign, er det mange tråder å samle. 

Konteksten er ikke mindre enn verden i seg selv: det ligger økonomiske, teknologiske, politiske, 

kulturelle og sosiale faktorer til grunn. Til dels ligner det kanskje ennå mest et lappeteppe, i den 

grad at bidragene har kommet fra flere kanter, og kan sies å være av ulik natur og innhold. Morelli 

(2009) identifiserer to hovedretninger innenfor litteraturen: en med sterke bindinger til 

markedsføring, ledelse (service management) og ingeniørdisipliner, en annen med tilknytning til 

interaksjonsdesignfeltet. Førstnevnte ses i dag gjerne som en del av tjenesteforskning (service 

science), slik at det som ofte menes når man viser til tjenestedesign er designforskernes forståelse 

av tjenestedesign, i betydningen at man benytter designmetodikk for å utvikle eller forbedre 

tjenester (Segelström & Holmlid, 2011). 

En av de røde trådene i veven er fremveksten av den tjenestebaserte økonomien, hvor man 

globalt, og spesielt i utviklingsland, ser et skifte fra vareproduksjon til tjenesteproduksjon 

(Andreassen, 2008; Mager, 2009; Vargo & Lusch, 2008). Med tjenestenæringenes økende 

betydning følger også et sterkt fokus på potensialet for økt kvalitet og produktivitet (Fisk, Brown, 

& Bitner, 1993; Mager, 2009; Shostack, 1984). Innenfor markedsføringsdisiplinene ble det på 

syttitallet rettet oppmerksomhet mot at kartet ikke lenger så ut til å passe med landskapet, i den 

forstand at de etablerte markedsføringsstrategiene man anvendte på produkter ikke nødvendigvis 
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var så vellykkede når det kom til tjenester. Spørsmålet om hvorvidt tjenester skiller seg fra 

produkter – og en økende fornemmelse av at svaret på dette var ja – skulle bli utløsende for den 

tidlige tjenesteforskningen (service research). I artikkelen «Breaking Free from Product Marketing» 

argumenterer Shostack (1977) for at forskjellen mellom varer og tjenester er så markant at det for 

sistnevnte er behov for en egen markedsføringslitteratur dersom næringen skal klare å være 

relevant og ha noe å tilby bedriftene. Tjenester er, ifølge Shostack (1977), ikke bare immaterielle 

produkter – de har egne karakteristikker og det kreves dermed nye konsepter og 

forklaringsmodeller for å behandle dem5. Artikkelen ble sett som banebrytende, og skulle komme 

til å endre hvordan man tenkte om tjenestemarkedsføring (Fisk mfl., 1993; Segelström, 2013; 

Wetter-Edman, 2014). Med dereguleringen av sentrale næringer i USA, som telekommunikasjon 

og banknæringen, steg etterspørselen etter alternative forståelse av markedsføring av ikke-

produkter sterkt i løpet av kort tid, noe som igjen stimulerte forskningen på feltet og etter hvert 

resulterte i etableringen av servicekonferanser og nye vitenskapelige tidsskrifter (Andreassen, 

2008; Fisk mfl., 1993). Frem mot totusentallet er det fem forskningsfelt som «utkrystalliserer seg 

og blir gjenstand for stor oppmerksomhet» (Andreassen, 2008): tjenestekvalitet, 

tjenesteopplevelse, relasjoner, internmarkedsføring og altså tjenestedesign6. Sistnevnte bringer 

helhetstankegangen (TQM: Total Quality Management) og ingeniørtenkning til torget. Mens 

produkter gjennomgår møysommelige designprosesser og kvalitetskontroller, mangler man ennå 

systematiske metoder for design og kontroll av tjenester (Bitner mfl., 2010; Fisk mfl., 1993; 

Shostack, 1984). Igjen gjør et bidrag fra Shostack (1984) seg sentralt, i det hun utvikler og 

beskriver visualiseringsteknikken tjenesteskisser (service blueprint), som søker å vise 

tjenesteleveranseprosessen i detalj samtidig som den involverer kundens handlinger. Til tross for 

bidragets bindinger til markedsføringssfæren, skulle tjenesteskissene bli viktige for nye tilskudd til 

lappeteppet tjenestedesign, hvor nettopp designdisiplinene begynte å fatte oppmerksomhet for 

tjenestefeltet (Morelli, 2009). 

Parallelt og i samspill med den økonomiske utviklingen har den teknologiske progresjonen de 

siste tiårene vært betydelig, og på sett og vis vært med på å forsterke behovet for å kunne designe 

                                                
5 Karakteristikkene hun trekker frem har mye til felles med IHIP-forståelsen av tjenester, som vi vil komme nærmere 
inn på i delkapittel 2.3.1. 

6 For en inngående gjennomgang av utviklingen innenfor markedsføringsfeltet, fra 1953 til 1993, se litteraturstudien 
til Fisk, Brown og Bitner (1993). 
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tjenesteleveranseprosessen – næringen har blitt mer kompleks. I tillegg til å tilrettelegge for nye, 

innovative tjenester har fremgangen, særlig innen informasjonsteknologi, påvirket hvordan 

tjenester kommuniseres, utformes og leveres (Bitner, Ostrom, & Meuter, 2002; Bitner mfl., 2010). 

Dertil har man også fått en mer kompleks tjenestenæring: antallet kanaler tjenester leveres 

gjennom er blitt flere, brukeren er ofte mer involvert i selve tjenesteleveranseprosessen gjennom 

digitale selvbetjeningsløsninger, og ny teknologi har tilrettelagt for at kundene kan dele erfaringer 

på en helt annen måte og dermed spisse konkurransesituasjonen bedriftene imellom ytterligere 

(Bitner mfl., 2010; Reason, Løvlie, & Flu, 2015). «Det lille ekstra», den gode kundeopplevelsen, 

blir veiende tungt på vektskåla. 

Som tilsvar til en verden i endring, for å imøtekomme den økte kompleksiteten, de nye 

plattformene, forventningene og interaksjonsmulighetene, utvikler også designdisiplinene seg. 

Den brukersentrerte designtilnærmingen, som så smått fikk fotfeste på 1970-tallet og siden bredte 

om seg, hadde vist seg å være fordelaktig ved utvikling og design av produkter (Sanders 1992 

gjengitt i Sanders & Stappers, 2008). Likevel blir det, ifølge Sanders og Stappers (2008), tydelig at 

denne tilnærmingen ikke strekker til når vi skal imøtekomme kompleksiteten og 

størrelsesordenen vi står overfor når vi designer i dag. Forfatterne beskriver hvordan de 

tradisjonelle designdisiplinene, som et tilsvar til en kompleks verden, utvikler seg og får nytt 

innhold, og nye disipliner som inkorporerer flere av de tradisjonelle disiplinene vokser frem. 

Tjenestedesign, «integrating visual communication design, information design and interaction 

design», er en av disse disiplinene (Sanders & Stappers, 2008). Kimbell (2009b) mener at 

fremveksten av tjenestedesign som felt følger av to tendenser. Den første følger av den 

teknologiske utviklingen, hvor hun argumenterer for at «networked media technologies have 

changed the outputs of design». Designeren må nå lage grensesnitt for å støtte leveransen av 

tjenester, ofte på tvers av digitale enheter. Den andre er en økende oppmerksomhet innenfor 

management-feltet rundt hvordan design kan bidra til innovasjon innenfor produktutvikling og 

tjenester. Designerens rolle er således i endring, anfører Kimbell (2009b, s. 2), «from being about 

giving form to or decorating manufactured commodities to locating them within flows in which 

production and consumption are blurred». På tidlig nittitall kommer de første bidragene fra 

designdisiplinene til tjenestedesignfeltet, ifølge Maffei mfl. (2005, s. 1) som et resultat av «[…] the 

awareness of the lack of an organic and autonomous design culture in 

contrast with the dominant economic vision of service section and the consequent demand 

for more conscious design shapes». 
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Noen av de første tjenestedesignerne, i betydningen forskere med en designtilnærming til 

tjenestefeltet, hadde bakgrunn fra tilstøtende disipliner og tilnærmet seg tjenestedesign gradvis 

(Blomkvist mfl., 2011, s. 308). Særlig har mange av bidragene kommet fra interaksjonsdesign, 

som deler noen karakteristikker med tjenestedesign ved at tilnærmingen er brukersentrert og at 

designmaterialet kan sies å være abstrakt og ikke-materielt (Blomkvist mfl., 2011; Holmlid, 2007). 

De tidligste bidragene kom imidlertid fra italienske og tyske forskere og var sterkt påvirket av de 

øvrige disiplinene som befattet seg med tjenesteforskning, som markedsføring og ledelse. 

Blomkvist, Homlid og Segelström (2011), som har gjort en gjennomgang av denne nyere 

tjenestedesignlitteraturen, mener at man etter 2008 ser et skifte i litteraturen rundt tjenestedesign; 

«from justifying service design research to research on service design». Denne tidlige forskningen 

søkte i stor grad å beskrive hvorvidt tjenestedesign kunne ha noe for seg som en selvstendig 

disiplin, samt plassere og forbinde tjenestedesign til andre disipliner.  De mener å kunne 

identifisere to hovedtilnærminger innen denne tidlige forskningen. En tilnærming søker å utvide 

rammene for tjenestedesign og integrere praksiser og ideer fra ikke-design-felt, som 

markedsføring, ledelse og ingeniørfag. Den andre tilnærmingen utforsker og utfordrer de 

grunnleggende antagelsene som er blitt gjort innen tidligere tjenestedesignforskning (Blomkvist, 

Holmlid, & Segelström, 2010, s. 310).  Videre identifiserer forfatterne følgende retninger innenfor 

tjenestedesignforskningen: 

• Designteori: Utforskning av disiplinens underliggende filosofi og hvordan den relaterer 

til andre designdisipliner. 

• Service Management-perspektiv: Søker å integrere perspektiver og begreper fra 

disipliner som er interesserte i tjenester fra blant annet management- og 

markedsføringsperspektiv. Eksempler på bidrag her er Wetter-Edman (2009) sine 

undersøkelser og refleksjoner rundt overlapp mellom tjenestedominant logikk (2.3.1) og 

designtenkning.  

• Systemperspektiv: Denne forskningen antar et ingeniørperspektiv. Et sentralt konsept, 

ifølge Blomkvist mfl. (2010, s. 312), er Product-Service System, en forretningsmodell som 

både involverer tjenester og produkter.   

• Designteknikker: Fokus på verktøy og prosesser for tjenestedesignprosessen. Denne 

grenen av forskningen har blant annet utforsket hvilke verktøy og utfordringer som er 

relevante når man designer for nye tjenester (Clatworthy, 2013), evaluering av 
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eksisterende verktøy som tjenesteskisser og forskning på samskapende prosesser 

(Blomkvist, Holmlid, Sandberg, & Westerlund, 2012; Holmlid, 2009). Herunder hører 

også bidragene som har utforsket visualiseringers rolle i tjenestedesign, slik som når og 

hvordan visualiseringer brukes (Segelström & Holmlid, 2009), tjenestedesigneres 

motivasjon for å bruke visualiseringer (Segelström, 2012) og utforskning av hva de ulike 

typene av visualiseringer støtter (Diana, Pacenti, & Tassi, 2012; Segelström, 2010). 

Segelström og Holmlid (2011) har videre undersøkt hvordan aspekter ved tjenester 

beskrevet i tjenestelitteraturen, slik som tjenestedominant logikk og IHIP-kriteriene, 

kommer til uttrykk gjennom visualiseringer. Noe litteratur har også utforsket hvordan 

etnografiske metoder kan tilpasses for tjenestedesign (Segelström, Raijmakers, & Holmlid, 

2009).  

• Case-studier: Beskrivelser og utforskninger av prosjekter gjort med en 

tjenestedesigntilnærming. Selv om det ifølge forfatterne er blitt publisert mange case-

studier, er det en mangel på «case studies in which the results have been scrutinised 

academically» (Blomkvist mfl., 2010, s. 313).  

Ifølge Segelström (2010, s. 16) har retningene et fellestrekk: «the emphasis on service design 

taking a holistic perspective on services is what is common to all these trends» 

Tjenestedesign som metodikk er de siste årene blitt tatt i bruk av en rekke norske institusjoner og 

kommuner for å utvikle, planlegge og organisere tjenestene bedre (Andresen, 2014). Blant annet 

er Oslo kommunes pågående prosjekt for ombygging av nettsidene tjenestedesignbasert (Sundby, 

foredrag November 2015). Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 fremhever 

tjenestedesign som et tiltak for å få til flere gode, brukerrettede tjenester i det offentlige, og 

regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til utvikling av tjenestedesign som metode i offentlig 

sektor (Prop. 1 S (2015–2016), 2016). 

2.2 Hva: Perspektiver på tjenestedesign 

Spør du ti mennesker om hva tjenestedesign er, vil du ende opp med minst elleve ulike svar, 

skriver redaktørene av boken This is service design thinking (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 29), som 

er skrevet av et fellesskap bestående av både praktiserende tjenestedesignere og mer akademiske 

stemmer. Disiplinen er ennå ung, og én enkel definisjon vil kunne virke begrensende, er 

argumentet. Selv om feltet har hatt tiltagende oppmerksomhet siden 1990-tallet, og særlig med 
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mange bidrag fra starten av 2000-tallet, er det bare noen få år siden Kimbell pekte på at 

tjenestedesignere i praksis viste liten grad av formaliserte prosesser i arbeidet sitt (2009a) og 

Sangiorgi mente at «any attempt to precisely define what Service Design is and what it does is a 

more difficult task» (Sangiorgi, 2009). Vi har gjennom prosjektet kommet over mange ulike 

beskrivelser av tjenestedesign som vektlegger ulike aspekter. Et utvalg følger: 

«Service Design is the application of established design process and skills to the development 
of services. It is a creative and practical way to improve existing services and innovate new 
ones.»  (live|work (2010) gjengitt i Stickdorn & Schneider, 2011, s. 33) 

«Service design is a holistic way for business to gain a comprehensive, empathic understanding 
of customer needs.» (Frontier Service (2010) gjengitt i Stickdorn & Schneider, 2011, s. 32)   

«Service design thinking supports the cooperation between different disciplines towards the 
goal of corporate success through enhanced customer experiences, employee satisfaction, and 
integration of sophisticated technological processes in pursuing corporate objectives.» 
(Stickdorn i Stickdorn og Schneider, 2011, s. 117) 

«Service design aims to ensure service interfaces are useful, usable and desirable from the 
client’s point of view and effective, efficient and distinctive from the supplier’s point of view.» 
(Mager, 2009) 

«Tjenestedesign handler enkelt forklart om å utvikle, planlegge og organisere tjenester som 
skaper gode brukeropplevelser over tid. En brukeropplevelse skapes igjennom et helt 
tjenesteforløp, som oftest består av flere ulike kontaktpunkter.» (Difi, 2014) 

«Service design is about choosing the most relevant touchpoints for service delivery and 
designing consistent customer experience across these many touchpoints. It looks for 
opportunities to introduce potentially new and more effective touchpoints, remove weak 
touchpoints, and coordinate the user-experience across touchpoints in relation to brand 
message and user needs» (Clatworthy sitert i Stickdorn & Schneider 2011, s. 215) 

På bakgrunn av disse utdragene kan tjenestedesign umiddelbart fremstå som et noe ullent 

territorium. Noe som likevel later til å være felles for forfatterne gjengitt over er fokuset på 

brukerens rolle: det er brukerens behov vi må forstå, det er gjennom brukerens øyne at 

tjenestegrensesnittet skal være nyttig, brukbart og lystbetont, man søker å styrke faktorer som 

brukervennlighet og lojalitet. Samtidig ser vi at tjenestetilbyderen også vektlegges: tjenesten skal 

være effektiv sett med leverandørens blikk, og også de som leverer tjenesten er en del av 

tjenestebildet. Tilbakevennende ordlyd vi finner i litteraturen er «holistisk» (Blomkvist, 2014; 

Kimbell, 2009b; Mager & Sung, 2011; Stickdorn & Schneider, 2011) og «på tvers av 

kontaktpunkter» (Blomkvist, 2011; Clatworthy, 2011; Kankainen, Vaajakallio, Kantola, & 

Mattelmäki, 2012; Kimbell, 2009b; Miettinen & Koivisto, 2009; Polaine mfl., 2013). På bakgrunn 

av litteraturen har vi dannet oss et inntrykk av tjenestedesign som en bred og mangefasettert 

prosess hvor evnen til å tenke helhetlig og tverrfaglig er en nøkkelegenskap.  
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Vår forståelse av tjenestedesign, som vi legger til grunn i denne oppgaven, er følgende: 

En brukersentrert designmetodikk for å utvikle tjenester, med fokus på hvordan 
kontaktpunktene i tjenesten fungerer sammen i et helhetsperspektiv, slik at tjenesten oppleves 
som sammenhengende og god både i sluttbrukerens og tjenesteleverandørens øyne.  

Denne forståelsen tar utgangspunkt i tjenestedominant designlogikk, som vi beskriver under 

2.3.1.   

Vi har lagt merke til at disse gjerne trekkes frem i artikler og på nettsider om tjenestedesign. 

Prinsippene er ment å beskrive tankesettet en bør ha for å designe hva Stickdorn kaller 

«vellykkede tjenester». Prinsippene vektlegger at tjenesten må ses i en større kontekst, at man må 

forstå brukeren av tjenesten, og at man må ta tidslinjen i hensyn og undersøke prosessene som 

brukeren går gjennom for å nå sitt mål (Stickdorn, 2011). Disse prinsippene har lagt grunnlaget 

for vår utforskning av tjenestedesign som tilnærming. Vi vil beskrive disse under 2.4.3.  

Vi oppsummerer tjenestedesign som en brukerorientert og tverrfaglig designdisiplin som henter 

teknikker fra ulike fagfelt som industridesign, interaksjonsdesign, markedsføring og psykologi. 

Trischler og Zehrer (2012) beskriver tjenestedesign som en systematisk tilnærming hvor 

prosessen i stor grad støttes opp av visualiseringer av tjenestens systemer og prosesser for å 

håndtere kompleksiteten ved tjenester. Dette kan, ifølge artikkelforfatterne, muliggjøre 

identifiseringen av potensielle problemområder, og gir et utgangspunkt for utviklingen av 

tjenester som gagner både brukeren og tjenesteleverandør (Trischler & Zehrer, 2012). 

Et særlig kjennetegn ved tjenestedesign er bruken av visualiseringer for å fremstille ulike aspekter 

ved tjenester, som tjenestens levetid og kontekst (Segelström & Holmlid, 2011). 

Tjenestedesignere søker å involvere de ulike interessentene i et prosjekt, slik som sluttbrukerne og 

de ansatte som er involvert i tjenesteleveransen, slik at disse kan snakke sammen og utveksle 

erfaringer og synspunkter knyttet til tjenesten. Designeren kartlegger deres meninger, ønsker, 

behov knyttet til de individuelle kontaktpunktene og tjenesten som en helhet – dette blir 

imidlertid fort en kompleks affære. Det er her verktøy som tjenesteskisser (service blueprint) og 

kundereiser (customer journeys) kommer inn, som gir en visuell representasjon av tjenesten og viser 

hvordan de ulike aspektene henger sammen. Kundereiser, også kalt brukerreiser, vil beskrives i 

4.3, og viser tjenesteprosessen sett fra brukerens perspektiv og hvordan brukeren beveger seg fra 

kontaktpunkt til kontaktpunkt. Typiske sammenhenger som skisseres i tjenesteskisser, ifølge 

Polaine mfl. (2013, s. 93), er: 
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• Brukerreisen – steg for steg, fase for fase, gjennom tjenestens levetid. 

• Kontaktpunktene – gjerne fordelt over ulike kanaler eller medier. 

• Bakgrunnsprosesser – de ulike aktørene og prosessene som virker i bakgrunnen. 

 
Tjenesteskisser og brukerreiser er således verktøy som kan hjelpe med å se sammenhenger og 

identifisere problemområder, overlappende funksjonalitet eller nytt potensiale, samtidig som 

visualiseringen av ulike sammenhenger kan hjelpe de forskjellige aktørene i prosessen å snakke 

sammen (Stickdorn & Schneider, 2011).                                                              

2.3 Tjenester 

I likhet med begrepet design, «a word with many uses and connotations, used intentionally in a 

variety of ways, and misused in many7» (Wetter-Edman, 2014)  kan begrepet tjeneste være 

vanskelig å få tak på. I dagligtalen snakker vi både om å gjøre hverandre tjenester, om å kjøpe 

tjenester eller å tjenestegjøre, man kan gjøre noen en bjørnetjeneste eller være opptatt av kvalitet 

innenfor helse- og omsorgstjenester. I denne oppgaven snakker vi om det man i dagligtalen kaller 

IT-tjenester, men vi snakker også om «tjenesten USIT leverer til UiO» og «tjenesten UiO leverer 

til studentene». Også litteraturen snakker om tjenester på ulike nivåer, om ulike perspektiver på 

tjenester, egenskaper og dimensjoner ved tjenester og klassifisering av tjenester. For å kunne si 

noe om begrepsapparatet som benyttes innenfor tjenestedesign og for å kunne vurdere hva det 

betyr å «se på X som en tjeneste», har vi sett på bidrag fra denne litteraturen. 

2.3.1 Perspektiver på tjenester  

Innenfor service management og markedsføringssegmentet av tjenesteforskningen har det primært 

vært brukt to rammeverk for å konseptualisere tjenester: IHIP-karakteristikkene (Zeithaml, 

Parasuraman, & Berry, 1985)og tjenestedominant logikk (Vargo & Lusch, 2004, 2008). 

Førstnevnte bruker fire karakteristikker for å definere tjenester ut ifra hvordan de er ulike fra 

produkter, mens sistnevnte er et perspektiv hvor alt anses som tjenester, hvor verdien samskapes 

mellom kunde og tjenesteleverandør i tjenestemøtet, og hvor produkter bare er en 

distribusjonsmekanisme for tjenester. Segelström og Holmlid (2011, s. 16), som har undersøkt 

hvilke aspekter ved tjenester som kommer til uttrykk gjennom visualiseringer gjort av 

                                                
7 Design som resultatet av en prosess, som prosessen i seg selv, som adjektiv, som profesjon. 
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praktiserende tjenestedesignere, mener at «service design currently sees services as not being 

goods, rather than following the change of perspective on service which has occurred within 

service marketing and management and other service science disciplines». Dette står imidlertid i 

kontrast til Kimbell (2011) sin case-studie, som nevnt under 3.1, hvor designerne i liten grad var 

opptatt av distinksjonen mellom varer og produkter, men desto mer opptatt av verdien tjenesten 

tilbyr og at denne er konstituert i praksis.  

Ifølge Segelström og Holmlid (2011, s. 3) har bidragene til det designfellesskapet kaller 

tjenestedesign vært opptatt av tjenestedesign nettopp som en designdisiplin, og tjenester som 

konsept eller aspekter ved tjenester har følgelig vært lite utforsket. I sin doktorgradsavhandling 

diskuterer Clatworthy (2013, s. 10) imidlertid hvilket «materiale» tjenestedesignere bearbeider i 

designprosessen: «if design is a conversation with materials (Schön, 1992), what then are the 

materials of service design?». Denne diskusjonen har til nå ikke blitt gjort, ifølge Clatworthy 

(2013), men er i hans øyne nødvendig: «there is a necessary discourse regarding the materials of 

service design that must emerge. […] For a field to develop, there needs to be a consensus 

regarding its nature and characteristics.» (Clatworthy, 2013, s. 90, 94). Han identifiserer videre 

kontaktpunkter (touchpoints) både som bestanddeler av tjenesten og som sentrale for 

tjenestedesign. Slik mener han å bidra til hva han omtaler som en tjenestedominant designlogikk: 

«by this, I mean that [these findings] contribute to an understanding of what is at the core of 

Service Design from a service perspective, rather than from comparing services to products» 

(Clatworthy, 2013, s. 73). Fordi vi tolker dette som en operasjonalisering av tjenestedominant 

logikk, hvor man gjennom designmetodikk identifiserer og visualiserer bestanddeler i tjenesten, 

beskriver vi dette som et eget perspektiv nedenfor.   

IHIP - tjenester sett i kontrast til produkter 

Tjenester er i litteraturen typisk blitt beskrevet i kontrast til produkter, slik at de er blitt definert 

gjennom hva de ikke er, fremfor redegjørelser av hva de er (Kimbell, 2009b; Lusch & Vargo, 

2014; Aasbrenn, 2010). Shostack (1977), som tidlig argumenterte for at forskjellen mellom disse 

to er så markant at det var behov for en egen litteratur for markedsføring av tjenester, mener 

hoveddistinksjonen her er tjenesters sin lite håndgripelige og forgjengelige natur: «A service is 

rendered. A service is experienced. A service cannot be stored on a shelf, touched, tasted or tried 

on for size» (Shostack, 1977, s. 73). Fire kjerneegenskaper ved tjenester, etablert gjennom en 

litteraturgjennomgang av den tidlige tjenestelitteraturen (Zeithaml mfl., 1985) og ofte referert til 
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som IHIP-kriteriene, har typisk blitt brukt for å beskrive hva som gjør tjenester forskjellige fra 

varer: immaterialitet (intangibility), heterogenitet (heterogenity), uatskillelighet (inseparability), og ikke-

varighet (perishability). Disse karakteristikkene var lenge grunnlaget for hvordan man tenkte om 

tjenester innenfor tjenesteforskning (Clatworthy, 2013; Segelström & Holmlid, 2011). 

• Immaterialitet: Immaterialitet betegnes som den fundamentale karakteristikken som 

skiller tjenester fra produkter; det er ifølge Zeithaml ikke mulig å se, føle, smake eller ta 

på en tjeneste slik som man gjerne kan med produkter (Zeithaml mfl, 1985).  

• Heterogenitet: Typisk for tradisjonelle tjenester er at de involverer mennesker og ifølge 

Zeithaml mfl. (1985) er leveransen av en tjeneste høyst varierende nettopp fordi 

mennesker heller ikke er konstante enheter, men i stadig endring. En kunde kan møte 

flere ansatte i løpet av en tjenesteleveranse. På samme måte som den ansattes opptreden 

kan variere fra dag til dag, er heller ikke kundens adferd konstant (Zeithaml mfl, 1985).  

• Uatskillelighet: Mens varer først produseres, så solgt og siden konsumert, blir tjenester 

først solgt og deretter produsert og konsumert samtidig. Dette aspektet ved tjenester 

fremheves også av Difi, som skriver at «en tjeneste oppleves og brukes individuelt, men 

kjennetegnes ved at den produseres og konsumeres samtidig» (2014). Siden kunden må 

være tilstede under produksjonen av mange tjenester, eksempelvis når kunden får en 

massasje, er også kunden en del av tjenesteleveransen. 

• Ikke-varighet: I kontrast til varer, kan ikke tjenester lagres i perioden mellom 

produksjon og konsumpsjon (Zeithaml mfl., 1985). En teaterforestilling eller guidet 

omvisning kan ikke lagres, og tjenesteleverandøren kan ikke oppbevare tjenesten for 

fremtidig bruk. Zeithaml mfl. beskriver hvordan dette skaper utfordringer for 

tjenesteleverandøren ved at man må balansere tilbudet slik at det møter etterspørselen. 

Når flyselskapet ikke har solgt alle flysetene ved avgang, kan ikke disse setene for denne 

avgangen lenger selges og de representerer tapt verdi for tjenesteleverandøren.  

Ifølge Stickdorn følger tjenester en tidslinje som kan deles inn i tre: the pre-service period, hvor 

kunden blir klar over eller kommer i kontakt med tjenesten, the actual service period, hvor kunden 

opplever tjenesten, og den etterfølgende post-service period (2011, s. 40).   
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Tjenestedominant logikk (TDL) – «alt er tjenester» 

Det tradisjonelle synet på tjenester, i form av IHIP-kriteriene, har de siste årene blitt utfordret 

(Lovelock & Gummesson, 2004; Vargo & Lusch, 2004). Kriteriene ble identifisert og etablert i en 

periode der tjenestemarkedsføringsfeltet ennå argumenterte for sin posisjon som et eget felt, hvor 

nettopp distinksjonen mellom varer og tjenester ble brukt for å legitimere behovet. I hvilken grad 

var disse kriteriene vitenskapelig fundert, og hvordan passer de egentlig inn i en verden der den 

teknologiske og økonomiske utviklingen har vært rivende de siste årene, spør Lovelock og 

Gummesson (2004), som gjennom sin evaluering av IHIP finner at ingen av karakteristikkene er 

gyldige for alle tjenester. Dermed kan IHIP-kriteriene heller ikke være universelle karakteristikker 

for tjenester. Vargo og Lusch (2004) sammenligner ikke tjenester med produkter, men 

argumenterer for en ny tjenestedominant logikk (TDL) – et bidrag som i viktighet sidestilles med 

Shostack (1977) som forløste debatten og forskningen om tjenester (Andreassen, 2008).  Dette 

perspektivet legger til grunn at tjenesteyting er økonomiens sentrale grunnlag, ikke produksjon og 

utveksling av varer, som den tradisjonelle «varedominante logikken» tilsier. Gjennom den 

varedominante logikken er tjenester, som vi så i delkapittelet over, blitt definert ut fra hva varer 

ikke er. «Det vil si som immaterielle varer eller ‘alle de ikke-fysiske tingene vi bruker penger på’», 

skriver Lusch og Vargo (2014, s. 40). Forfatterne mener at tjenester egentlig er et begrep hentet 

fra varedominant logikk.  

Begrepet antyder at et flyselskap produserer setekilometer i stedet for å yte transport [...], at et 
hotell produserer overnattingsenheter (gjestedøgn) i stedet for å tilby opplevelser [...]. På den 
annen side forstår vi tjenesteyting (verbalsubstantiv) som en prosess der en aktør gjør noe for 
en annen, nemlig brukeren. For å yte tjenester må man som nevnt anvende kunnskaper og 
ferdigheter. Mer formelt definerer vi ‘tjenesteyting’ som ‘anvendelse av kompetanse 
(kunnskaper og ferdigheter) til fordel for en annen enhet eller seg selv.’» (Lusch & Vargo, 2014, 
s. 40) 

På bakgrunn av denne definisjonen av tjenester (eller tjenesteyting) kan også varer yte tjenester, 

ifølge Lusch og Vargo. «Varer oppsto da noen personer brukte sin kompetanse (kunnskaper og 

ferdigheter) til å finne opp og/eller produsere varen. Varen ble deretter brukt av andre personer, 

og i denne forstand er varen et hjelpemiddel for levering av tjenestene» (Lusch & Vargo, 2014, s. 41). 

Produkter anses derfor som ressurser som hjelper oss med å oppnå et mål; en legemliggjøring av 

kompetanse. Eksempelvis vil en trillebår være en legemliggjøring av produsentens kunnskap om 

hvordan hjulet støtter aktiviteten å transportere ting, og vil således tilby en tjeneste ved at den 

forenkler transportaktiviteten for brukeren og reduseres kravet til fysisk styrke hos denne. Når 

varer anses som hjelpemidler for tjenesteyting, vil alle være bedrifter være tjenestebedrifter og alle 

økonomier tjenesteøkonomier, ifølge Lusch og Vargo (2014). «Dette betyr at penger, hvis disse 
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inngår som et element i byttehandelen, representerer rettigheter til fremtidig tjenesteyting. Dette antyder 

også at essensen i samfunnet og ‘limet’ som holder aktørene sammen, er at tjenester ytes i bytte 

mot andre tjenester».                             

Perspektivet beskrives opprinnelig ved åtte grunnleggende premisser, siden utvidet til ti i Vargo 

og Lusch (2008), hvor Segelström (2010) velger å fremheve tre av dem i forbindelse med design 

eller redesign av tjenester:  

FP6. The customer is always a co-creator of value.��

FP7. The enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions.  

FP8. A service-centered view is inherently customer oriented and relational” (Vargo & Lusch, 
2008, s. 7)  

Siden vi i tråd med den overordnede problemstillingen også ønsker å foreslå forbedringer ved 

UiOs IT-løsninger, vil vi i tillegg trekke frem det tiende prinsippet fra TDL: 

FP10. Value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary (Vargo 
& Lusch, 2008, s. 7)  

I henhold til TDL vil det dermed være studentenes opplevelser av IT-løsningene som er av 

betydning, og ikke hvilken verdi tjenesteleverandøren mener at de tilbyr. I stedet for at verdien er 

knyttet til produktet selv, fokuserer TDL på «value in use» – hvor verdien først realiseres når 

kunden tar produktet i bruk for å møte et behov. Videre kan ikke bedrifter tilby kundene verdi 

direkte, men kun verdiforslag som kunden kan velge å benytte seg av. Først i denne interaksjonen 

oppstår verdien. For å eksemplifisere har en komfyr ingen verdi i seg selv i henhold til TDL – det 

er tilberedingsmulighetene den støtter som har verdi, og verdien oppstår først i interaksjonen når 

du faktisk bruker komfyren. Som følge av at all verdi samskapes, er viktigheten av evner, 

kompetanse og kunnskap hos brukeren som deltar i samskapingen avgjørende for at verdien som 

samskapes blir høy. Dersom du ikke har et begrep om at komfyren er avhengig av gass eller 

elektrisitet for å virke, og du således ikke klarer å ta den i bruk, vil din opplevde verdi av 

komfyren sannsynligvis være lav.  

Tjenestedominant designlogikk – TDL med designtilnærming? 

En vanlig definisjon av tjenestedesign ifølge Clatworthy (2011) er «design for experiences that 

happen over time and across different touchpoints».  
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 Kontaktpunkter som bestanddeler av tjenesten  

I designlitteraturen finner vi beskrivelser av tjenester som dette: « A service can be thought of as a 

set of choreographed interactions between a customer and service provider» (Forlizzi & 

Zimmerman, 2013). Kontaktpunktene kan være nettsider, brosjyrer, selvbetjeningsautomater, 

venteværelser, kundebehandlere og ulike kommunikasjonskanaler man kan kontakte 

tjenestetilbyderen gjennom. Interaksjonen kan være mennesker imellom, menneske-maskin eller 

maskin-maskin-interaksjon (Koivisto, 2009). Polaine mfl. (2013, s. 81) bruker betegnelsen kanaler 

(channels) om de ulike mediene hvor interaksjonen mellom bruker og tjenestetilbyder finner sted, 

eksemplifisert ved e-post, telefon og ansikt-til-ansikt. Kontaktpunktene er de individuelle 

interaksjonene brukeren har med tjenesten gjennom disse kanalene, for eksempel en bestemt 

telefonsamtale. Hver gang en person interagerer med eller relaterer til et kontaktpunkt, har de det 

Clatworthy kaller a service encounter; et «møte» med tjenesten, og det er disse kontaktpunktene 

som skaper og påvirker opplevelsen og forholdet brukeren har til tjenesten. Sammen utgjør 

kontaktpunktene en kjede, hvor ett svakt punkt, ifølge Clatworthy (2011, s. 139) kan gjøre at den 

gode service-opplevelsen brister i brukerens øyne. Denne kjeden av kontaktpunkter som 

brukeren interagerer med gjennom en tjenesteleveranseprosess ofte som en brukerreise. Begrepet 

brukerreiser er både en metafor for hvordan brukeren navigerer fra kontaktpunkt til 

kontaktpunkt, og en tjenestedesignteknikk. Vi beskriver brukerreiser nærmere under 3.4.3.  

Zomerdijk og Voss (2010, s. 74) mener at “[...] the notion of designing customer journeys and 

their associated touchpoints represents a valuable design perspective”. Clatworthy (2013) mener 

kontaktpunktperspektivet kan være bekvemmelig for designere siden designmetoder og verktøy 

de kjenner til fra før, som visualiseringsteknikker, da kan brukes for å representere og forstå 

tjenesteleveransen bedre. Mange av disse verktøyene kan dessuten være nyttige på et 

kontaktpunktnivå, for eksempel ved grensesnittdesign. Som Stickdorn (2011) er tydelig på, må 

designeren beherske å zoome inn på det enkelte kontaktpunktet og å kunne zoome ut igjen og se 

på kontaktpunktet i den større brukerreisesammenhengen.  

Fordi det er gjennom kontaktpunktene interaksjonen mellom tjenesteleverandøren og brukeren 

skjer, er kontaktpunktene sentrale for brukeropplevelsen (Clatworthy, 2011). Clatworthy (2013, s. 

131) anser sitt arbeid som et bidrag til å utvikle en tjenestedominant designlogikk, «such that 

Service Design is not seen in comparison to products, but in its own right». Han anser Wetter-

Edmans «service logic» (2011) og Sangiorgis (2012) «service thinking» som potensielle arbeider 

som kan integreres i denne retningen. Han fremhever et sitat fra Sangiorgis bokkapittel: «when 
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value is recognised in the process of use, the focus shifts from the units of output to the 

interactions» (Sangiorgi, 2012, s. 97, sitert i Clatworthy 2013) og trekker slutningen at 

kontaktpunkter således er sentrale for tjenestedesign siden de er instanser av interaksjoner. 

Således er det sterke bindinger mellom kontaktpunkter, verdi og brukeropplevelse.  

Vi tolker Clatworthy (2013) sitt begrep tjenestedominant designlogikk å være en 

operasjonalisering av TDL tilført designmetodikk, hvor man antar et perspektiv på tjenester som 

prosesser der verdien oppstår og samskapes når brukeren interagerer med tjenesten gjennom 

kontaktpunkter. Designmetodikk anvendes for å forbedre disse interaksjonene og således 

tjenesten:    

«Service design is about choosing the most relevant touchpoints for service delivery and 
designing consistent customer experience across these many touchpoints. It looks for 
opportunities to introduce potentially new and more effective touchpoints, remove weak 
touchpoints, and coordinate the user-experience across touchpoints in relation to brand 
message and user needs» (Clatworthy sitert i Stickdorn & Schneider 2011, s. 215)  

Tjenestedominant designlogikk er perspektivet vi legger til grunn i denne oppgaven.  

2.3.2 Inndelingsforsøk for tjenester  

Et problem ved tjenestedesignlitteraturen, ifølge Blomkvist (2011, s. 21), er hvordan «services are 

lumped together, though they are vastly different many times». Et problematisk aspekt ved dette, 

mener Blomkvist, er hvordan innsikt som deles i tjenestedesignfellesskapet av designere og 

forskere deles videre og brukes med en form for antagelse om at kunnskap generert om en viss 

type tjeneste er direkte overførbar til andre typer tjenester. Videre skriver han at det så langt ikke 

er blitt gjort noen klassifisering av tjenester for tjenestedesign, og at de klassifiseringene som er 

blitt gjort innenfor tjenesteforskningsfeltet primært har fokusert på kategoriseringer som har vært 

nyttige for management- og markedsføringssegmentet. Det er her blitt gjort mange forsøk på 

former for inndeling både for å kategorisere ulike tjenester og for inndeling av den enkelte 

tjenesteleveransen. Under presenterer vi to former for inndeling vi har forhold oss til i denne 

oppgaven.  

Klassifisering i henhold til «kjerneverdi» 

Polaine mfl. (2013, s. 28) mener at et perspektiv man kan anta for bedre å forstå tjenester er å 

undersøke hva mennesker får fra tjenester. Forfatterne sier at de har utviklet «a simple way to 
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understand the generic types of value that services deliver to customers by cataloguing every 

service we have become aware of and then 

grouping them in relation to three core values: care, access, and response» (Polaine mfl., 2013, s. 

28). 

 

Figur 2.1Polaine mfl. (2013, s. 29) klassifiserer tjenester i henhold til det de mener å ha identifsert som tre typer av 
«kjerneverdier»: care, response og access. 

De fleste tjenester tilbyr, ifølge forfatterne, kunden minst en eller er kombinasjon av flere av 

disse. 

• Tjenester som tilbyr pleie for mennesker eller objekter (care): Helsetjenester er et 

typisk eksempel på denne typen tjenester, men kategorien innebefatter også pleie av 

objekter, slik bilmekanikeren pleier bilen din. Polaine mfl. (2013, s. 29) mener at 

regnskapsførere, advokater og terapeuter tilbyr å ta vare på økonomien din, friheten din 

eller lykken din. 

• Tjenester som tilbyr tilgang til mennesker, objekter eller systemer (access): Denne 

type tjenester tilbyr tilgang til å bruke eller være en del av noe midlertidig. Disse 

tjenestene hvor tilgang er den primære verdien involverer, ifølge Polaine mfl. (2013, s. 

30), ofte store, komplekse og kostbare ting som brukerne ikke kan oppnå på egen hånd. 

Forfatterne beskriver disse som en ofte fundamental del av menneskers liv, hvor man 

typisk legger mest merke til tjenesten når det oppstår forstyrrelser, siden man forventer at 

infrastrukturen er der for en. Elektrisitet, skolevesenet og jernbane gis som eksempler. 

Forfatterne nevner internett som en «meta-tjeneste» ved at internett tilbyr tilgang til 

mange underliggende tjenester, eksempelvis Spotify og Google.  
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• Tjenester som tilbyr en respons fra mennesker eller objekter (response):  Disse 

tjenestene responderer på menneskers behov, og gjerne uforutsette sådan. Polaine mfl. 

(2013, s. 30) beskriver disse tjenestene som en sammensetning av mennesker og obekter, 

slik som når ambulansen kommer til for å hjelpe deg eller når ekspeditøren finner frem et 

par bukser som kan passe. I noen tilfeller kan tjenestene kjøpes på forhånd ved at man 

forutser et mulig fremtidig behov. Eksempler forfatterne gir på dette er forsikring og 

velferdstjenester.  

For en del tjenester vil det, ifølge forfatterne, være slik at kjerneverdien er fleksibel, ved at 

tjenesten tilbyr ulike verdier til ulike tider eller for ulike situasjoner. Eksempelvis kan 

helsetjenesten gi pleie på et personlig nivå, men den kan også tilby tilgang til en større 

sykehusinfrastruktur med avanserte behandlingsverktøy, i tillegg til å transportere pasienten dit i 

en ambulanse hvis nødvendig.  

Tjenestepakken: Dimensjoner innad i tjenesten 

Koivisto (2009, s. 137) presenterer et rammeverk for å klargjøre noen av kjernekarakteristikkene 

ved en tjenesteleveranse. Han beskriver tjenester som «time-based processes that consist of 

sequences of operations targeted to deliver a solution to the customer's problems and needs». 

Hva kunden eller brukeren oppnår gjennom å benytte seg av tjenesten vil være resultatet av 

tjenesten. Tjenesten kan således deles inn to komponenter: tjenesteleveranseprosessen og 

resultatet.  

|  

Figur 2.2 Tjenester kan deles inn i to komponenter: tjenesteleveranseprosessen og resultatet. Det kunden eller 
brukeren oppnår gjennom å benytte seg av tjenesten vil være resultatet av tjenesten. Figuren er hentet fra 
Koivisto (2009), som har tilpasset denne etter Grönroos (2000).  

For at dette resultatet skal oppnås og brukerens behov oppfylles kreves det ofte hva Koivisto 

kaller «a bundle of services»; en tjenestepakke. Tjenestepakken består av to dimensjoner: 

kjernetjenesten (core service) og støttetjenester (supplementary services). Begrepene benyttes opprinnelig av 

Grönroos (2000). Ofte skiller én tjeneste seg ut som den egentlige tjenesten, kjernetjenesten, ved 
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at resultatet av denne er ment å oppfylle kundens mål ved å benytte tjenesten, mens en rekke 

andre tjenester supplerer og understøtter denne tjenesteleveransen. Grönroos (2000), referert i 

Koivisto (2009), deler videre støttetjenester inn nødvendige støttetjenester og 

bekvemmelighetsorienterte støttetjenester.  

 

Figur 2.3 Tjenestepakken består ofte at en kjernetjeneste og støttetjenester. Støttetjenestene kan videre deles inn 
i nødvendige støttetjenester og bekvemmelighetsorienterte støttetjenester. Hentet fra Koivisto (2009), som har 
tilpasset denne etter Grönroos (2000). 

Koivisto (2009, s. 137) eksemplifiserer dette gjennom et flyselskap der transporttjenesten er 

kjernetjenesten. Denne tilbyr en løsning på kundens behov for å forflytte seg fra ett punkt til et 

annet på en effektiv måte. Nødvendige støttetjenester i denne tjenesteleveransen er innsjekking 

og sikkerhetskontroll. Bekvemmelighetsorienterte støttetjenester er ikke nødvendige for 

tjenesteleveransen, men kan tilføre verdi og bidra til å differensiere tjenestepakken. I flytur-

eksempelet er måltider om bord, underholdningsmuligheter og tilbud om tepper og pute 

eksempler på bekvemmelighetsorienterte støttetjenester. 

Koivisto (2009) beskrives også brukerreisen og dens kontaktpunkter som en form for rammeverk 

for å forstå tjenester. Vi beskriver kontaktpunkter nærmere under 2.3.1, og snakker om 

brukerreiser under 3.4.3.    

2.4 Tjenestekvalitet 

Fordi vi i denne studien ønsker å finne ut hvordan vi gjennom tjenestedesign kan designe bedre 

IT-tjenester for studenter ved universitetet, er vi nødt til å vite hva det betyr at en tjeneste er 

«bedre» enn en annen. Dette innebærer at vi trenger metoder for å måle og analysere tjenester. I 

den forbindelse snakkes det i tjenestelitteraturen om tjenestekvalitet, og i dette delkapittelet vil vi 

gi noen «smakebiter» av hvordan tjenestekvalitet kan forstås på ulike måter. Vi vil starte med å 
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presentere hvilke betydninger andre kilder legger i begrepet kvalitet og hvordan dette forholder 

seg for tjenester. Avslutningsvis vil vi presentere hvordan vi forstår tjenestekvalitet. 

Ifølge Berry mfl. (1988) var tjenestekvalitet et abstrakt konsept som vanskelig lot seg definere, og 

det var tjenesters immaterielle og uensartede natur som ble lagt til grunn for uklarheten. Også 

Aasbrenn (2010) peker på at egenskaper ved tjenester skaper utfordringer for begrepet 

tjenestekvalitet. «Tjenestens lite håndgripelige og ofte individuelle preg vanskeliggjør vurderinger 

av absolutt kvalitet», skriver Aasbrenn (2010, s. 78), hvor han referer til absolutte og relative 

kvaliteter som to prinsipielt ulike måter å vurdere produktkvalitet på. I motsetning til produkter, 

kan ikke tjenester masseproduseres. Vi kan ikke måle en tjenestes holdbarhet eller hvor mange 

defekter den har på samme måte som vi kan med produkter, fordi ethvert tjenestemøte sjelden er 

lik. Når tjenester forstås som et verdiskapende samspill mellom leverandør og bruker, impliserer 

det at brukere sjelden vil ha identiske opplevelser, selv om de benytter seg av den samme 

tjenesten (Aasbrenn, 2010, s.76). En bruker kan vurdere en tjeneste til å ha høy kvalitet, fordi hun 

opplevde tjenestemøtet som svært tilfredsstillende og i henhold til de forventningene hun hadde i 

forkant. En annen bruker, derimot, vil ikke nødvendigvis sitte igjen med det samme 

kvalitetsinntrykket. Dermed oppstår det flere spørsmål knyttet til tjenestekvalitet – hva er 

tjenestekvalitet, hvilke egenskaper bør vurderes og av hvem? Her skiller Aasbrenn (2010) mellom 

tre ulike oppfatninger: 1) de som mener at tjenester først og fremst er en opplevelse, og dermed 

kun kan bedømmes av brukeren som har opplevd tjenesten, 2) de som åpner opp for at det 

finnes noe ved tjenesten som kan sies å ha absolutt kvalitet, i form av at egenskapene det gjelder 

er anerkjent som gode kvaliteter av brukere flest, og 3) de som mener at tjenestekvalitet skal 

betraktes som noe relativt, hvor det er avviket mellom brukernes forventninger og deres faktiske 

opplevelse av tjenesten man vurderer ut ifra. 

2.4.1 Tjenestekvalitet i tjenestelitteraturen 

Oppfatningen om at kvalitet bør bedømmes ut ifra brukerens vurdering av tjenesten er svært 

utbredt innenfor tjenestelitteraturen (Clewes, 2003). Under utviklingen av sin modell for 

tjenestekvalitet introduserer Grönroos konseptet opplevd tjenestekvalitet (perceived quality), som er 

resultatet av en evalueringsprosess der brukeren sammenligner sine forventninger med hva hun 

opplever at hun fikk (Berry mfl., 1988; Clewes, 2003; Christian Grönroos, 1984). Dermed er 

brukerperspektivet av stor betydning i vurdering av tjenestekvalitet. Et viktig poeng hos 

Grönroos er at brukeren ikke bare er interessert i hva hun får ut av en tjeneste (resultatet), men 
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også hvordan hun får det (prosessen), og følgelig deler han kvalitet inn i to ulike dimensjoner; den 

tekniske og den funksjonelle dimensjonen (Christian Grönroos, 1984). God teknisk kvalitet kan 

eksempelvis innebære at en frisørkunde vurderer hårklippen hun har fått til å være bedre enn hun 

forventet, men dersom frisøren var lite vennlig og uinteressert, kan kunden til tross for god 

teknisk kvalitet føle at tjenesteopplevelsen i seg selv var dårlig. Kanskje vil frisørkunden aldri 

returnere til denne frisørsalongen, og dermed kan den funksjonelle dimensjonen i mange tilfeller 

være viktigere enn den tekniske (Christian Grönroos & Bureid, 1984).  

2.4.2 Metoder for vurdering av tjenestekvalitet 

Blant de som støttet ideen om opplevd tjenestekvalitet, er Berry mfl.  (1988), som på slutten av 

80-tallet utviklet en modell for vurdering av tjenestekvalitet. Gjennom redskapet SERVQUAL 

kan tjenesteleverandører få økt forståelse av brukernes forventninger og dermed gjøre dem i 

stand til å bedre ivareta brukernes opplevelse av tjenesten. Fordelt over de fem 

dimensjonene tangibles (fysiske ressurser og 

faktorer), reliability (pålitelighet), responsiveness (hjelpsomhet), assurance (trygghet) og empathy (empati 

med brukeren), består SERVQUAL av 22 måleindikatorer som til sammen utgjør et 

spørreskjema ment til å avdekke avviket mellom brukernes forventninger og opplevd 

kvalitet (Berry mfl., 1988; Aasbrenn, 2010). 

Med de siste tiårenes fremvekst av nettbaserte tjenester oppstod det et behov for måleverktøy 

tilpasset digitale tjenester. SERVQUAL var utviklet fra et syn dominert av interaksjoner 

mennesker imellom og egnet seg derfor best til vurdering av tradisjonelle tjenester (Parasuraman, 

Zeithaml, & Malhotra, 2005). Ifølge Parasuraman mfl. (2005), var de daværende 

vurderingsmetodene for nettbaserte tjenester ikke tilstrekkelige for vurdering av tjenestekvalitet. 

Ofte var fokus for metodene ulike aspekter ved nettsider, slik som design og 

informasjonsarkitektur, og resultatet var dermed mer i form av retningslinjer for design, heller 

enn en vurdering av kvaliteten på tjenesten. Å utvikle et redskap for vurdering av e-tjenester (e-

SQ) ble en nødvendighet, og i likhet med SERVQUAL, tar E-S-QUAL utgangspunkt i at 

tjenestekvalitet best vurderes ved å måle kvaliteten slik den oppleves av brukere. E-S-QUAL 

består av de fire dimensjonene efficiency (det skal være enkelt og raskt å bruke tjenesten), fulfillment 

(tjenesten skal oppfylle sitt tjenesteløfte), system availability (korrekt teknisk funksjon) og privacy 

(tjenesten er trygg og ivaretar brukerens informasjon) (Parasuraman mfl., 2005). I tillegg finnes 

det en ytterligere kategori bestående av dimensjoner relevant for gjenopprettelser ved feil, E-
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RecSQUAL, som eksempelvis gjelder situasjoner der en kunde har handlet noe på nett som 

leverandøren ikke klarer å levere. 

Til vår kjennskap er det innenfor tjenestedesignlitteraturen skrevet lite om vurdering av kvalitet 

ved tjenester. Det manglende fokuset på tjenestekvalitet trekkes også frem av Sangiorgi (2009), 

som skriver at det i forskningen innenfor tjenestedesign er viet lite oppmerksomhet til 

evalueringen av hva som avgjør kvalitet ved tjenesteinteraksjoner (service interaction) og hvordan 

design medvirker til dette. På grunn av den interaktive dimensjonen ved tjenester kan vi vanskelig 

reprodusere og måle tjenester, mener hun, og oppfordrer i sin artikkel både forskere og 

praktiserende innenfor tjenestedesign å delta i diskusjonen og utviklingen av nye metoder for 

evaluering sammensatt av både kvantitative og kvalitative vurderingsformer (Sangiorgi, 2009).  

I en artikkel om hvilke metoder de selv benytter for vurdering av tjenestekvalitet, skriver Løvlie, 

Downs og Reason: «The best way to ensure quality within this sort of complexity is to put the 

people who are going to use the service, rather than the design object, at the heart of the design 

process» (2008). Det er altså brukerperspektivet som er rådende, noe som er i tråd med oppfatnin

gen innenfor tjenestelitteraturen. Trischler og Zehrer (2012) skriver at det er den systematiske og 

brukerorienterte fremgangsmåten hvor man gjennom visualisering synliggjør potensielle problem

områder som er utgangspunktet for utvikling av av gode opplevelser både for brukeren og for tje

nesteleverandøren.   

I våre øyne handler tjenestedesign om å skape brukervennlige hendelsesforløp for en bruker, hele 

veien gjennom tjenesten. Således anser vi tjenestekvalitet som sømløse brukerreiser; høy 

tjenestekvalitet, etter vår mening, handler om en helhetlig og sømløs brukeropplevelse. Med 

sømløse brukerreiser mener vi prosesser som i minst mulig grad preges av avvik og 

uregelmessigheter fra et behov har oppstått til brukeren har nådd sitt mål. Vår tilnærming for å 

undersøke dette er gjennom kvalitative undersøkelser og visualiseringsteknikken brukerreiser, 

hvor brukerens tjenesteerfaring og forventninger settes opp mot brukerreisen slik den er tiltenkt 

fra tjenesteleverandørens side. 

2.4.3 Stickdorns fem prinsipper for tjenestedesigntenkning 

Som nevnt under 2.2 er Marc Stickdorn av den oppfatning at det ikke eksisterer én bestemt 

definisjon av tjenestedesign. I stedet formulerer Stickdorn fem prinsipper som skisserer en 

tenkemåte han mener er nyttig for design av tjenester: det brukersentrerte, det samskapende, det 
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sekvensielle, det bevisførende og det holistiske. Disse kan fungere som utgangspunkt for hvilke 

aktiviteter en bør vektlegge i et tjenestedesignprosjekt. Videre, og fordi vi i denne oppgaven søker 

etter å finne ut hvordan en tjenestedesigntilnærming kan hjelpe oss i å identifisere, beskrive og 

foreslå forbedringer ved IT-løsningene for studentene ved UiO, ønsker vi å undersøke hvordan 

Stickdorns fem prinsipper for tjenestedesigntenkning støtter oss i dette arbeidet. I kapittel 7 vil vi 

drøfte anvendbarheten til de fem prinsippene, og vi anser det derfor som hensiktsmessig å 

presentere prinsippene slik Stickdorn gjør i boken This is Service Design Thinking (Stickdorn, 2011) 

uten å trekke inn øvrig litteratur som kan bidra i nyanseringen av de enkelte prinsippene. Dette er 

fordi vi ønsker å tydeliggjøre utgangspunktet vårt for anvendelsen av de fem prinsippene slik at vi 

i den senere vurderingen vil se på hvordan prinsippene fungerer slik de originalt beskrives av 

Stickdorn. 

Det brukersentrerte 

Som bemerket i delkapittel 2 skapes tjenester i samspillet mellom tjenesteleverandøren og kunden 

– eller brukeren. Med utgangspunkt i dette mener Stickdorn at god forståelse av brukerens vaner, 

kultur, sosiale kontekst og motivasjon er essensielt. «We need to put the customer at the centre of 

the service design process» (2011, s. 35). Her benyttes gjerne ulike eksplorerende og etnografi-

inspirerte metoder for datainnsamling. En nyttig konsekvens av dette er at en brukersentrert 

tilnærming, ifølge Stickdorn, gir alle de involverte et felles språk, nemlig brukerens språk.  

Det samskapende  

Prinsippet tar utgangspunkt i at alle interessenter (stakeholders) som er involvert i 

tjenesteleveransen også bør involveres i designprosessen, slik at man får en samskapende (co-

creative) dynamikk. Det er flere metoder og fremgangsmåter for hvordan man oppnår dette, og 

tjenestedesignerens rolle er å skape et miljø som legger til rette for idéskaping og evaluering av 

ideer og konsepter i en heterogen samling av interessenter (Stickdorn, 2011, s. 39). Her tenker 

Stickdorn på interessenter i vid forstand, slik at man inkluderer de som er med å skape, tilby og å 

konsumere tjenesten, som kunder, ledere, designere og service-personell i ulike ledd. 

Prosessmessig er dette gunstig fordi kundene eller brukerne får mulighet til å dele sine 

synspunkter med tjenesteleverandøren tidlig i utviklingen. Stickdorn mener at jo mer kunden 

involveres, jo høyere er sannsynligheten for at man oppnår delt eierskap (co-ownership), som igjen 

kan resultere i økt kundelojalitet over tid.  
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Det sekvensielle 

Som tidligere omtalt består tjenester på mange måter av sekvensielle aktiviteter og 

kontaktpunkter, hvor sammenhengen mellom disse blir avgjørende for flyten i tjenesten og 

dermed brukeropplevelsen. Med det sekvensielle prinsippet ønsker Stickdorn å fremheve 

viktigheten av å ta tidslinjen i hensyn: «The service timeline is crucial to consider when designing 

services, since the rythm of a service influences the mood of customers.» (Stickdorn, 2011, s. 40). 

Et av målene blir dermed å finne ut hvordan rytmen i tjenesteleveransen kan påvirkes. Stickdorn 

ber leserne å forestille seg et frisørbesøk som en film; filmen består av statiske bilder som når 

presentert i rask rekkefølge oppleves som en film, og han forklarer videre at slike analogier i 

tjenestedesigntenkning benyttes til å dekonstruere prosesser til enkelte kontaktpunkter og 

interaksjoner, som kombinert utgjør tjenesteøyeblikk (service moments) (Stickdorn, 2011, s. 40). En 

sentral prosess i tjenestedesignløpet vil dermed være å identifisere og kartlegge kontaktpunktene, 

rekkefølgen og forholdet mellom dem (Stickdorn, 2011, s. 40). Hva skjer før, under og etter bruk 

av tjenesten? Hvilke kontaktpunkter må brukeren innom, og hvordan fungerer tjenesten som 

sekvens? Er det noen kontaktpunkter i sekvensen som skurrer eller bakgrunnsprosesser som 

forstyrrer tjenesteflyten? Her kan det være mange «usynlige» elementer som spiller inn, og det er 

viktig at man klarer å se bildet utover de fysiske kontaktpunktene.  

Det bevisførende  

Tjenester har som nevnt ofte immatrielle elementer. Stickdorn mener at man kan vinne mye på å 

jobbe for å synliggjøre elementene som vanligvis er skjult for brukeren når man designer for 

tjenester: «Make the intangible tangible!» (2011, s. 42). Gjennom evidencing, å knytte bevis til 

tjenesten, og gjerne fysiske sådan, kan man forlenge tjenesteopplevelser slik at de strekker seg 

utover den konkrete tjenesteutførelsen og over i den tidligere nevnte post-service-perioden. 

Klassiske eksempler er bretten på toalettpapiret når personalet har rengjort hotellrommet ditt – et 

bevis på de usynlige hjelperne som jobber for å gjøre oppholdet ditt behagelig. Andre eksempler 

på tjenestebevis kan være en e-post, en tekstmelding eller skilting. 

Imidlertid påpeker Stickdorn at det ikke alltid er positivt å gjøre tjenester mer håndgripelige ved å 

synliggjøre ellers usynlige aspekter, og han trekker her frem søppelpost som eksempel på feil bruk 

av bevisføring. Således innebærer design av tjenestebevis å finne ut hva som er passende mengde 

og når i brukerreisen slike bevis bør inntreffe: «Service evidence needs to be designed according 

to the service's inherent story and it's touchpoint sequence» (Stickdorn, 2011, s. 43). 
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Bevisende elementer er en type kontaktpunkt, men der kontaktpunktene nevnt i forbindelse med 

det sekvensielle prinsippet fokuserer på interaksjonen mellom brukeren og tjenestetilbyderen, har 

denne type kontaktpunkt som formål å tydeliggjøre for brukeren hvilken verdi hun oppnår ved å 

bruke tjenesten. Dette kan, ifølge Stickdorn, øke kundens lojalitet overfor tjenesten og medvirke 

til at kunden eller brukeren anbefaler tjenesten videre.  

Det holistiske 

«Keep the big picture!» (Stickdorn, 2011, s. 44). Et trekk ved tjenestedesign som gjennomgående 

trekkes frem i litteraturen, og som danner det femte prinsippet, er det holistiske perspektivet. 

Som vist tidligere i oppgaven er tjenester mangfoldige mekanismer som gjerne involverer mange 

elementer, både immaterielle og fysiske, levende og ikke-levende, innenfor og utenfor 

tjenesteorganisasjonen. Igjen kommer vi tilbake til viktigheten av hvordan de ulike leddene spiller 

sammen og dermed betydningen av løfte blikket og designe for helheten. Det holistiske 

prinsippet handler altså om å se den større konteksten som tjenesten inngår i (Stickdorn, 2011, s. 

45).   

Med det holistiske prinsippet mener ikke Stickdorn at man skal ta alle aspekter ved tjenesten i 

betraktning, men at man alltid bør ha en intensjon om å se den større konteksten som tjenesten 

inngår i, og han nevner i den forbindelse hva det det vil si å ha en holistisk tankegang på tre 

forskjellige nivåer (Stickdorn, 2011): 

• Individuelle kontaktpunkter og tjenesteøyeblikk: En holistisk tankegang her vil si at 

man holder fokus på miljøet rundt der tjenesten finner sted. 

• Sekvensen: I en tjenesteprosess vil det alltid finnes alternative kontaktpunkter og måter 

brukeren kan gå frem på for å komme i mål, og tjenesteleverandøren bør slik alltid ha 

fokus på alternative brukerreiser. 

• Tjenesteleverandøren: Viktig for design av tjenester er organisasjonens systemdesign, 

dens kultur, verdier og normer så vel som organisasjonens struktur og prosesser. 

Ulikheter mellom organisasjonens identitet uttrykt av ledelsen, og de ansatte og kundenes 

oppfatning av organisasjonen må jevnes ut, skriver Stickdorn, og dette vil ifølge 

forfatteren medvirke til det han kaller en «service mindset» innad i organisasjonen. 
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2.5 Relatert arbeid 

Det har blitt gjort få case-studier innenfor tjenestedesign, påpeker Blomkvist mfl. (2011), og 

ifølge Hofemann (2013) har case-eksemplene hovedsakelig vært hentet fra tradisjonelle 

tjenestenæringer. Således er det ikke så overraskende at vi har hatt vanskeligheter med å finne 

studier som lar seg relatere til arbeidet vårt. I denne masteroppgaven undersøker vi IT-løsningene 

ved universitetet med en tjenestedesigntilnærming gjennom en analyse som i stor grad baseres på 

visualiseringsteknikken brukerreiser. Vi finner følgende områder interessante å presentere relatert 

arbeid fra: visualiseringsteknikker som verktøy for analyse og forbedring av tjenester, høyere 

utdanning sett i et tjenesteperspektiv, og tjenestedesign for digitale tjenester. I dette delkapittelet 

vil vi trekke frem arbeid som andre har gjort innenfor de nevnte områdene og beskrive hvordan 

disse relateres til masterprosjektet vårt.  

2.5.1 Høyere utdanning sett i et tjenesteperspektiv  

Ifølge Ostrom, Bitner og Burkhard (2011) kan synet på høyere utdanning med fordel endres fra å 

være produktorientert, til å se på høyere utdanning som en tjeneste eller et tjenestesystem hvor 

studenter og universitetet sammen skaper verdien i tjenesten. Denne endringen anses av 

forfatterne som betydningsfull og nødvendig for å imøtekomme utfordringene det amerikanske 

utdanningssystemet står overfor i dag, slik som at en altfor høy andel av studentene ikke fullfører 

graden de har påbegynt, høye studielån, og at mange studenter gjennom utdannelsen ikke tilegner 

seg kompetanse nødvendig i arbeidslivet (Ostrom mfl., 2011). Å se på høyere utdanning som en 

tjeneste betyr, ifølge forfatterne, at studenten plasseres i sentrum. Studenten er en samskaper av 

sin utdanningsopplevelse og anses som en kunde, og det er studentopplevelsen som er 

utgangspunktet for analyse. I rapporten Leveraging Service Blueprinting to Rethink Higher 

Education (Ostrom mfl., 2011), tar forfatterne til orde for tjenesteskisser (service blueprint) som 

egnet visualiseringsteknikk for å imøtekomme de nevnte utfordringene og for å skape gode 

tjenesteopplevelser for studenter i høyere utdanning.  

Ostrom mfl. (2011) trekker i rapporten frem to case-studier for å underbygge argumentet om at 

tjenesteskisser bør tas i bruk i høyere utdanning: den ene case-studien handler om redesign av et 

emne fra et tradisjonelt ansikt-til-ansikt format til et online eller hybrid format, og den andre 

case-studien viser hvordan tjenesteskisser kan benyttes til å utforske og identifisere 

problemområder knyttet til prosessen rundt økonomisk støtte til studenter.  
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Selv om vi i denne masteroppgaven antar et tjenestedesignperspektiv, anser ikke vi studenter som 

kunder, men som brukere av IT-løsningene ved UiO. Bruken av visualiseringsteknikker for å 

identifisere og redesigne tjenesteprosesser, som Ostrom mfl. beskriver, deler likheter med 

hvordan vi i dette masterprosjektet går frem for å identifisere utfordringer og designe bedre IT-

løsninger for studentene. Også vi tar i bruk tjenesteskisser (se 3.4.4), men det er 

visualiseringsteknikken brukerreiser vi hovedsakelig støtter oss på. Imidlertid handler ikke case-

studiene som presenteres i den nevnte rapporten om reell bruk av tjenesteskisser; de tar 

utgangspunkt i reelle prosjekter hvor tjenesteskisser ikke har inngått, og benyttes som eksempler 

for å vise hvordan tjenesteskisser kan brukes til å redesigne tjenester eller identifisere 

problemområder ved disse. Med det første case-studiet viser forfatterne hvordan tjenesteskisser 

kan bistå når et emne skal transformeres til et digitalt format. Hvis vi ser tilbake til litteraturen 

beskrevet i delkapittel 2.3.2 om tjenestepakken, kan undervisning  anses som kjernetjenesten 

utdanningsinstitusjonen tilbyr studentene. Tjenesteskissene til Ostrom mfl. (2011) bistår slik i 

redesign av kjernetjenesten undervisning. Vår studie skiller seg fra case-studiene til forfatterne ved at 

vi hovedsakelig undersøker støttetjenestene; IT-løsningene som bistår i leveransen av 

kjernetjenesten. Ostrom mfl. (2011) berører i liten grad teknologiens rolle i tjensteleveransen. 

Videre er det brukerreiser som har vært vårt primære verktøy, og vi har identifisert og visualisert 

både den tiltenkte brukerreisen fra USIT sin side og reelle brukerreiser studentene har, og sett på 

disse opp mot hverandre. 

2.5.2 Tjenestedesign i utvikling av digitale tjenester  

Hofemann (2013) behandler i sin masteroppgave to forskningsspørsmål som er interessante: 

«What does service design in the development of digital services mean» og «How should 

prototyping as a service design method be used to develop digital services?». Gjennom 

workshops med potensielle brukere av systemet bruker hun prototyper for å kartlegge brukernes 

behov i tilknytning til møteplanlegging og for å lede designet av løsningen. Designforslaget 

hennes består av prototyper som viser enkelte funksjoner ved systemet, og for å skape et 

overblikk over den større konteksten som prototypene inngår i, utformet hun en brukerreise som 

viser hvordan brukeren interagerer med møteplanleggingssystemet.  

Ved hjelp av denne fremgangsmåten ønsker hun å besvare hva tjenestedesign i utviklingen av 

digitale tjenester betyr. Ifølge Hofemann betyr dette en endring i tankesett til et mer 

brukersentrert perspektiv. Bidraget er relevant fordi Hofemann gjennom sitt masterprosjekt 
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undersøker hvordan tjenestedesign fungerer når problemområdet er digitalt. Hofemann sin studie 

kan slik sies å ha flere likheter med denne studien ved at tjenestedesign, brukerreiser og digitale 

løsninger er fellesnevnere. Hofemanns oppgave ser imidlertid på prototyping av én teknisk 

løsning. Vi ser et mangfold av IT-løsninger som inngår i en større infrastruktur. Brukerreisen 

Hofemann presenterer viser kun interaksjon med ett grensesnitt, og er en tiltenkt brukerreise. 

Som nevnt identifiserer vi i vårt prosjekt de reelle brukerreisene studentene har. Hofemann 

diskuterer hvordan tjenestedesign kan bidra i utviklingen av en digital tjeneste. Vårt prosjekt tar 

utgangspunkt i eksisterende løsninger.  

Hofemann leverer en prototype. Hun konkluderer med at Stickdorns fem prinsipper er viktige, 

men sier ingenting om hvordan eller hvorfor. I studien vår prøver vi ut en 

tjenestedesigntilnærming for å undersøke prosesser som går på tvers av IT-løsninger ved å 

benytte brukerreiser for å analysere og foreslå forbedringer, både innenfor enkelte IT-løsninger 

og brukerreisen i sin helhet. Bidraget vårt er både identifisering av problemer og forslag til 

løsninger av disse. På bakgrunn av litteraturen og det praktiske arbeidet vi har gjennomført 

reformulerer vi Stickdorn prinsipper til å være tjenestedesignprinsipper for digitale 

tjenestedesignprosjekter.  
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3 Forskningstilnærming og metoder 
I dette kapittelet vil vi gi en presentasjon av tilnærmingen vi har hatt til studien, vise frem 

prosessen vi har gjennomført og redegjøre for hvilke metoder vi har benyttet for datainnsamling. 

Vi vil beskrive formål, utvalg og datainnsamlingen for undersøkelsene vi har gjort. Kapittelet 

avsluttes med en del hvor vi reflekterer over etiske spørsmål og begrensninger ved prosjektet.  

3.1 Vår tilnærming 

All forskning vil være basert på forskerens underliggende antagelser om hva som er «gyldig» 

forskning og videre hvilke metoder som egner seg for å utforske problemområdet (Myers, 1997). 

Ifølge Walsham (1995) bør dette ståstedet eksplisitt uttrykkes i det skriftlige arbeidet. Innenfor 

forskning relatert til tjenester er tilnærmingene differensierte for hvordan man har nærmet seg 

spørsmålene man har søkt svar på – også fordi forskerne, som omtalt i kapittel 2, har hatt ståsted 

i til dels ulike tradisjoner.  

I en analyse av 60 vitenskapelige artikler innenfor tjenesteforskning (service science), hvor 

forfatterne søker å identifisere hvilket paradigme artikkelen kan sies å tilhøre, finner Tronvoll mfl. 

(2011) at mye av tjenestelitteraturen har en statisk tilnærming; «that is, companies and researchers 

alike tend to treat customers as passive actors». Ifølge forfatterne har tjenesteforskningen og 

markedsføringsforskningen primært røtter i det positivistiske paradigmet, og har således vært 

opptatt av kvantitative data og muligheten for å måle og kunne generalisere på bakgrunn av 

datamaterialet sitt. Sammenligner man med tilnærmingen hos de profesjonelle tjenestedesignerne 

i Kimbells case-studie (2011) er kontrasten stor: disse har, ifølge Kimbells analyse, en 

konstruktivistisk tilnærming til problemområdet, hvor de ser verdien av tjenesten som konstituert 

i praksis, og hvor designeren sammen med andre skaper en forståelse av hva tjenesten er og av 

hvordan de kan gå frem i sin design- eller re-designprosess. 

Hovedspørsmålet vi stiller oss i denne masteroppgaven er «kan tjenestedesign som tilnærming 

brukes til å designe bedre IT-løsninger for studentene, og eventuelt hvordan?». Spørsmålet har to 

dimensjoner, ved at vi både ønsker å besvare et spørsmål av praktisk verdi for USIT og 

studentene, og ved at vi søker å lære noe om tilnærmingen tjenestedesign og hvorvidt 

problemområdet vårt lar seg beskrive med dette begrepsapparatet. For å få en forståelse av den 

delen av spørsmålet som handler om studentene, tror vi det vil være nødvendig å velge metoder 



  40 

 

som er egnet for å undersøke hva studentene eventuelt opplever som problematisk ved dagens 

IT-løsninger, siden vi instinktivt oppfatter dette som en forutsetning for å kunne diskutere 

forslag til forbedringer. Fordi vi dermed forsøker å forstå et fenomen gjennom betydningene 

mennesker tillegger dem, kan vi i henhold til Myers (1997) sies å befinne oss innenfor det 

fortolkende paradigmet. For en studie som utforsker et tjenesteperspektiv virker dette også å 

være et passende paradigme, gitt at «verdi [i en tjenesteleveranse] vil alltid bestemmes individuelt 

og fenomenologisk av brukeren» (Vargo & Lusch, 2008, s. 9).  

3.1.1 Implikasjoner for valg av metode 

Ifølge Følstad mfl. (2013) er kvalitative metoder nødvendige for å få en rik forståelse av 

brukerens perspektiv. Marshall og Rossman (2006, s. 54)beskriver kvalitative metoder som særlig 

brukbare i studier som er eksplorerende eller deskriptive, og hvor kontekst og informantenes 

referanseramme har betydning. Videre skriver de at kvalitative forskere typisk baserer seg på fire 

metoder for datainnsamling: a) deltagelse i situasjonen; b) direkte observasjon; c) dybdeintervjuer; 

og d) analyse av dokumenter og materiale som tilhører konteksten. Selv om Stickdorn (2011, s. 

37) i forbindelse med sitt brukersentrerte prinsipp ikke nevner kvalitative metoder eksplisitt, 

fremhever han nødvendigheten av «methods and tools that enable the service designer to slip 

into the customer's shoes and understand their individual service experiences and its wider 

context». Vår innstilling har vært at for å besvare problemstillingen nevnt over og vurdere hva 

tjenestedesign som tilnærming kan tilby, må vi prøve den. Med det mener vi at for å anta 

perspektivet tjenestedesign og se hva denne tilnærmingen gir, må vi forsøke å bruke tilnærmingen 

i praksis. Tilnærming, for oss, innebærer både et tankesett og den praktiske utførelsen av metoder 

som følger av dette tankesettet – motivasjon og metode.  

Beskrivelser av tjenestedesign og relevante begreper som er med og danner bakgrunnen for 

tankesettet vårt er beskrevet i kapittel 2. En redegjørelse for metodene vi har benyttet i 

datainnsamlingen for å få en forståelse av brukerens perspektiv og den større konteksten følger 

fra 3.3. En særlig karakteristikk ved tjenestedesign er en utvidet bruk av visualiseringsteknikker i 

de tidlige fasene av designprosessen, både for å støtte analyseprosessen og for å kommunisere 

funn (Segelström & Holmlid, 2009). Analyseprosessen vår vil beskrives i kapittel 3.4og videre 

fremvises i kapittel 4, hvor vi presenterer datamaterialet vårt gjennom visualiseringsteknikken 

brukerreiser.  
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3.1.2 Implikasjoner for troverdighet 

I kvalitative studier er det forskeren som er instrumentet (Marshall & Rossman, 2006, s. 72). Den 

fortolkende forskerens vanskelige oppgave, ifølge Walsham (1995, s. 77) er å få tilgang til andre 

menneskers tolkninger, filtrere dem gjennom sitt eget konseptuelle apparat og presentere denne 

versjonen av historien igjen for andre, i noen tilfeller også inkludert informantene og andre 

publikum. Fra et fortolkende perspektiv kan ikke forskeren ses som en objektiv reporter, siden 

både innsamlingen og tolkningen av datamaterialet vil være preget av forskerens iboende 

subjektivitet, og av samme grunn kan heller ikke informantenes fortellinger ses som en objektiv 

refleksjon av virkeligheten. Historiene vi blir fortalt, hvordan de fortolkes av oss og hvordan vi 

deler dem med andre blir unngåelig preget av posisjonen vår og erfaringene vi bærer med oss, og 

av forholdet til deltagerne i studien. Greene (2014) mener dette er særlig sant for 

«innsideforskning», hvor man studerer en gruppe eller et miljø man selv har en tilhørighet til. 

Som IT-ansatte ved UiO og studenter ved samme institusjon har vi allerede flere identiteter som 

preger vår forståelse av problemområdet. Dette vil vi komme tilbake til i slutten av kapittelet, 

under 3.5.  

Mens kvantitativ forskning innenfor den dominerende positivistiske tradisjonen med utspring i 

naturvitenskapen har siktet mot å oppnå generaliserbarhet, validitet, reliabilitet og objektivitet for 

å etablere troverdighet, har det vært behov for å omarbeide disse kvalitetskriteriene for kvalitativ 

forskning (Marshall og Rossman, s. 201). Der forskerens rolle i det positivistiske regimet objektivt 

og med distanse til materialet skal samle inn data og omdanne data til kunnskap, er virkeligheten i 

det fortolkende paradigmet sett på som sosialt konstruert, og «sannhet» og fakta blir erstattet av 

«lokal sannhet» eller kontekstuell kunnskap (Geertz, 1983). Med utgangspunkt i at mening 

oppstår i interaksjonen mennesker imellom, blir deltagelse og nærhet til fenomenet viktig for 

forståelsen, og konseptet «distansert objektivitet» mister relevans. Reliabilitet, i betydningen at 

andre forskere skal kunne reprodusere metoden og komme frem til det samme resultatet, blir 

tilsvarende vanskelig, siden informant og forsker lærer og endrer seg gjennom intervjuet, slik at 

det er vanskelig for andre å reprodusere intervjuet med identiske betingelser (Hagen, 2007).  

Lincoln og Guba (1985, referert i Marshall og Rossman, s. 201) argumenterer for at kvalitativ 

forsknings pålitelighet og gyldighet baserer seg på fire aspekter: troverdighet (credibility), 

overførbarhet (transferability), pålitelighet (dependability) og transparens (confirmability). Greene 

(2014) mener at strategiene Lincoln og Guba foreslår for å hjelpe med å etablere troverdighet er 

spesielt relevant for kvalitativ «innsideforskning». 
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• Troverdighet: Troverdigheten ved datainnsamlingen betinges av forskerens fortrolighet 

med metodene og evnen til å tydeliggjøre og begrunne metodevalget, slik at studien vil ha 

kredibilitet innenfor de rammene og begrensningene som er definert (Lincoln og Guba, 

1985, referert i Marshall og Rossman, s. 201). Greene (2014) trekker frem Guba (1981) 

sin tilråding om «investment of sufficient time», slik at man lærer kulturen å kjenne og får 

en dypere innsikt i studiens kontekst, hvilket øker resultatenes troverdighet. «Persistent 

observation» kan hjelpe forskeren med å identifisere de karakteristikkene og elementene 

ved situasjonen som er mest relevante for problemområdet og fokusere på disse i detalj 

(Lincoln og Guba, 1985, referert i Greene, 2014). Greene poengterer imidlertid at for 

«innsideforskeren», som allerede kjenner eller er en del av kulturen, vil bevissthet rundt 

hvordan dette kan ha påvirket studien være nødvendig. Triangulering, referert til som «the 

researcher's use of multiple sources, methods, investigators, and theories» (Denzin, 1978, 

referert via Lincoln og Guba, 1985, i Greene, 2014), nevnes som en annen strategi for å 

styrke troverdighet, sammen med «member checking», hvor forskeren viser tolkningene 

sine til informanten for å «teste» tolkningens kredibilitet8.  

• Overførbarhet: Overførbarhet handler om i hvilken grad forskerens funn vil være 

overførbare til lignende situasjoner, ved lignende forskningsspørsmål eller pratiske 

fremgangsmåter (Marshall & Rossman, s. 201). Kunnskapen vil være kontekstbundet, og 

forskeren bør derfor gi en detaljert beskrivelse av konteksten (Guba, 1981). Ifølge 

Marhsall og Rossman (2006, s. 201) sin parafrasering av Lincoln og Guba (1985) vil 

imidlertid byrden for å demonstrere denne overførbarheten hvile mer på forskeren som 

forsøker å gjøre en slik overføring enn på den originale forskeren.  

• Pålitelighet og transparens: Greene (2014) fremhever her Guba (1981) sin tilråding om 

at forskeren synliggjør fremgangsmåten i den vitenskapelige prosessen, slik at en ekstern 

vil være i stand til å vurdere metodene for datainnsamling og analyse, og selv kunne 

vurdere om konklusjonene virker plausible. Datamateriale, inkludert rådata, feltnotater, 

funn, personlige notater og en løpende dokumentasjon av prosessen, vil være 

dokumentasjon av denne prosessen, hva Guba omtaler som «an 'audit trail'» (1981, s. 87). 

                                                
8 Cohen & Crabtree (2006) viser til kritikk av «member checking» som innvender at forståelse, i henhold til det 
fortolkende paradigmet, samskapes, og at teknikken forutsetter at det finnes en «sannhet» som informanten kan 
bekrefte. Selv om vi ser innvendingen, tror vi også teknikken kan gi viktig innsikt spesielt der informanten mener 
man har tolket feil, siden dette vil gi grunn til å diskutere tematikken dypere. Vi har benyttet «member checking» i 
forbindelse med analysen av workshopen med brukerstøtte. 
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Pålitelighet kan også sies å være styrket dersom lignende resultater fremskaffes ved bruk 

av ulike metoder (Guba 1981, s. 86).  

I tråd med Lincoln og Guba (1985, referert i Greene, 2014) har vi under hele prosjektperioden 

ført en prosjektdagbok. Denne har fungert både som en logg for dag til dag-aktiviteter og som en 

refleksjonslogg. Vi har i tillegg hatt egne dokumenter for beskrivelser av metodisk 

fremgangsmåte, noe som spesielt har vært nyttig i analysearbeidet for å hjelpe oss å ha en viss 

konsistens. Refleksjonsloggen har særlig vært nyttig for å kunne gå tilbake og se på initielle 

inntrykk og observasjoner, og for å kunne følge opp gamle tanker og løse tråder. Siden vi i dette 

prosjektet er to studenter, har det også vært nyttig å kunne skrive notater og spørsmål til 

hverandre i dette dokumentet de gangene vi ikke fysisk har sittet sammen. Slik har vi også lettere 

kunnet gå tilbake og se på vår egen tolkningsprosess. 

Vi vil gjennom oppgaven begrunne metodevalg vi har gjort, og forsøke å synliggjøre 

fremgangsmåten vår og tolkningene vi har gjort av datamaterialet. For å gjøre analysen mer 

transparent for leseren vil vi vise hvordan funnene kan knyttes til datamaterialet gjennom bruk av 

visualiseringer og sitater. Fordi oppgavens problemstilling også har et sterkt praktisk element ved 

at den undersøker spørsmål som USIT vil kunne dra nytte av, er det viktig for oss å kunne gå i 

detalj, noe som også er årsaken til at oppgaven er blitt noe omfangsrik med hensyn til sidetall. 

Resten av dette kapittelet vil brukes til å redegjøre for prosessen og metoder for datainnsamling 

og analyse, før vi mot slutten av kapittelet vil reflektere over etiske spørsmål og problemstillinger 

knyttet til vår rolle og begrensninger ved prosjektet.  

3.2 Prosessoverblikk 

Forsøket på å finne, forstå, forklare og forbedre har involvert mange aktiviteter som er blitt gjort 

både iterativt og i parallell. Vi har hatt behov både for å sette oss inn i metodologien, som var 

ukjent for oss fra før, og de tilhørende metodene, og videre gjøre empiriske undersøkelser for å 

besvare forskningsspørsmålene våre. Førstnevnte har gjort gjennom utforsking av litteraturen, 

intervjuer med tjenestedesignere og en SINTEF-forsker som har vært med å utarbeide CJML-

språket vi benytter i oppgaven, og ved å delta på faglige arrangementer og praktiske kurs i regi av 

tjenestedesignere. Mer enn første halvdel av prosjektet har vært preget av datainnsamling og et 

behov for å oppnå forståelse og få oversikt, mens vi i andre halvdel har jobbet med å identifisere 

noen problemområder som vi har beskrevet i større detalj og fremmet forslag til forbedringer av. 
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Gjennom Figur 3.1 og Figur 3.2 viser vi henholdsvis en lineær prosessoversikt og en illustrasjon 

av hvordan prosessen har vært iterativ, med veksling mellom aktiviteter av datainnsamling, 

analyse, idégenerering og leveranser.  

Figuren nedenfor viser prosessen vi har vært igjennom, med dens ulike aktiviteter, fokus og 

hendelser i henhold til tiden vi har hatt til rådighet. Hver linje i figuren representerer en 

aktivitetstype, eksempelvis «skriving», mens punktene angir en hendelse eller et fokus som var 

særlig relevant for arbeidet med denne aktiviteten i tidsrommet.  

 

Figur 3.1 Visuell oversikt over prosessen som viser når ulike aktiviteter og faser har hatt fokus, og hvordan de ofte 
er blitt uført parallelt. Hver av fargene samsvarer med en gitt aktivitetskategori. Delvis gjennomsiktig farge indikerer 
planleggingsaktiviteter i forkant av aktiviteten, eksempelvis forberedelser av materiale, utarbeiding av intervjuguide 
og lignende. 
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Mens de mettede fargene viser når aktiviteten har funnet sted, slik man eksempelvis kan se for 

den lyseblå linjen, «Intervjuer med studenter i samarbeid med USIT», indikerer delvis 

gjennomsiktig farge planleggingsaktiviteter i forkant av aktiviteten. Slike planleggingsaktiviteter 

kan være forberedelser av materiale til workshop, utarbeidelse av intervjuguide, gjennomgang av 

materiale i forkant av møter, vedlikehold av informantregister og avtalebok, utplukk og 

utsendelse av henvendelser til potensielle informanter og lignende.  

Noen av aktivitetskategoriene, «analyse», «skriving» og «undersøkelser av tjenestedesign som 

metodologi», er spesielle, i den forstand at de kan ses som pågående aktiviteter som strekker seg 

gjennom hele prosjektet. I henhold til Crang og Cook (2007) og Marshall og Rossman (2006) 

forstår vi analyse som en kontinuerlig prosess som innebærer alle valg man gjør, slik at denne 

linjen i figuren strekker seg over hele prosjektperioden. Derfor er denne linjen i figuren aldri 

blank, selv om det er perioder hvor vi ikke har arbeidet aktivt med analyse. Som figuren over 

uttrykker har vi imidlertid gjennom prosjektet hatt ulikt fokus for analysen. Dette vil beskrives 

nærmere i delkapittel 3.4. På samme som «analyse» er «skriving» en aktivitet som stort sett har 

blitt gjort prosjektet igjennom. Her markerer den mettede, lilla fargen, som det er mest av på 

vårparten av 2016, arbeid med tekst som inngår i selve masteroppgaven, mens den 

gjennomsiktige fargen som strekker seg over mye av den øvrige tidsperioden er mindre 

formalisert skrivearbeid. Vi har gjennom hele prosjektperioden ført prosjektdagbok, og mange av 

tankene, refleksjonene og bekymringene vi har skrevet om her har vært med å forme den øvrige, 

mer formelle skriveprosessen.  

Ut ifra figuren over kan man få et inntrykk av at prosessen har vært ryddig og forholdsvis lineær. 

Stickdorn (2011) bruker prosessmodellen The Double diamond, utviklet av the British Design 

Council, for å illustrere hvordan tjenestedesignprosessen består av divergerende og 

konvergerende trinn og fire hovedfaser; discover, define, develop, deliver. I figuren nedenfor har vi 

plassert de samme aktivitetene som i Figur 3.1 i henhold til hvor aktiviteten kan plasseres i denne 

prosessmodellen. Eksempelvis har vi plassert de fleste datainnsamlingsaktivitetene i den 

utforskende fasen, mens analyseaktiviteter og datainnsamlingsaktiviteter som er blitt gjort for å 

snevre inn oppgaven er plassert i den definerende fasen. I utviklingsfasen konvergerer figuren og 

prosessen igjen, ved at vi utforsker løsningsforslag for problemene som ble identifisert i den 

definerende fasen. I leveransefasen har vi hatt to aktiviteter: vi har levert en rapport til USIT om 

hvordan resultatene fra Studenthverdagsundersøkelsen (3.3.3) samsvarer med våre innledende 

studentintervjuer (3.3.2), og leveransen av masteroppgaven.  
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Stickdorn (2011, s. 126) påpeker at man i tjenestedesignprosessen gjerne beveger seg iterativt 

mellom undersøkelser, skapende aktiviteter, refleksjon og implementasjon. Som Figur 3.2 tydelig 

viser har også vår prosess vært iterativ. Pilene viser hvordan aktivitetene har informert hverandre 

og hvordan noen av aktivitetene har utløst behov for videre utforskning. Eksempelvis kan man se 

at den gule analyseaktiviteten «identifisere reelle brukerreiser» midt på figuren baserer seg på 

informasjon fra innledende studentintervjuer og fra RT-intervjuer (representert ved to piler fra 

hver av disse lilla datainnsamlingsaktivitetene inn mot den gule analyseaktiviteten). Videre kan vi 

se at analyseaktiviteten «identifisere reelle brukerreiser» utløste et behov for intervju med 

gruppeleder for GMT, representert ved en pil fra analyseaktiviteten til datainnsamlingsaktiviteten. 

 

Figur 3.2 Visuell oversikt over prosessen som viser hvordan de ulike aktivitetene kan plasseres i divergerende og 
konvergerende faser og hvordan prosessen har hatt en iterativ veksling mellom datainnsamling, analyse, 
idégenerering og leveranser. Pilene viser hvordan de ulike aktivitetene har informert hverandre og utløst behov for å 
gjennomføre andre aktiviteter. 

Stickdorn (2011, s. 125) viser til figuren The squiggle av Damien Newman for å illustrere hvordan 

designprosessen er ikke-lineær. Figuren minner svært mye om Sanders og Stappers (2008, s. 6) sin 

illustrasjon av the fuzzy front end, som viser hvordan den første fasen av designprosjekter kan ha en 
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kaotisk natur gjennom de mange aktivitetene som informerer og inspirerer utforskningen av 

designspørsmålet. Vi ser en tydelig parallell til vår egen designprosess, noe vi også tror Figur 3.2 

reflekterer. 

 

Figur 3.3 Sanders og Stappers (2008, s. 6) sin representasjon av hvordan designprosessens første fase kan ha en 
kaotisk natur i utforskningen av designspørsmålet. Vi ser en tydelig parallell til vår egen designprosess. 

3.3 Datainnsamling 

Dette delkapittelet beskriver de metodene som ble utført i kartleggingsfasen for å finne ut 

hvordan studentene bruker og opplever IT-tjenestene, og hvordan vi har gått frem for å tilegne 

oss informasjon om USIT og de aktuelle IT-tjenestene. 

Innsamlingen av materiale er blitt utført over en periode på syv måneder, fra august 2015 til og 

med februar 2016. For oversikt over når de konkrete metodene for innsamling ble brukt, se 

Figur 3.1.  
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Tabell 3.1 Oversikt over datainnsamlingsmetoder 

 

3.3.1 Generelt om intervjuene 

Vi har gjennomført semistrukturerte intervjuer med studenter i tre runder (se metode A, B og F i 

tabellen), og mener det er mest redelig å dokumentere disse tre hver for seg, da bakgrunn, 

rekruttering av deltagere og gjennomføring varierer. I tillegg har vi gjort intervju med leder for 

Gruppe for IT-support og driftssenter (metode D) og et ustrukturert intervju med leder for 

Gruppe for drift av meldingstjenester (metode E). Som Crang og Cook (2007, s. 60) poengterer, 
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kan intervju både være formelle og uformelle. Også uformelle intervjuer, i form av samtaler med 

UiO-ansatte og studenter, har informert vår forståelse av prosjektet.  

Som det fremgår av Figur 3.1 og Tabell 3.1 over, har vi også gjennomført intervjuer med forsker 

Ragnhild Halvorsrud fra SINTEF, Andrea Gasparini fra DESIGN-gruppen ved Institutt for 

informatikk ved UiO, tre tjenestedesignere fra Halogen og Kristian Collin Berge og Xin Li fra 

Edtech Foundry. Da disse intervjuene ble gjort for å gi oss en bedre forståelse av tjenestedesign 

som metodologi og hvordan undersøke bruksbehov, og således ikke inngår i datainnsamlingen 

knyttet til studentene og IT-tjenestene ved UiO, er ikke disse beskrevet nærmere i dette 

delkapittelet. Også disse intervjuene var semistrukturerte og ble dokumentert med lydopptak og 

notater.  

Intervju er en mye brukt metode i tilfeller der man ønsker å undersøke i dybden fremfor i 

bredden, og brukes gjerne for å undersøke behov, praksis, bekymringer, preferanser og 

holdninger hos de man intervjuer (Lazar, Feng, & Hochheiser, 2010).  

Intervjuets struktur kan plasseres på en skala fra ustrukturert, semistrukturert til strukturert, og 

hvilken struktur man velger avhenger av hva man ønsker å finne ut og hvordan man planlegger å 

analysere intervjuene i ettertid. En utfordring ved intervju som metode er hvordan samtalen med 

intervjuobjektet best skal legges opp: som forsker ønsker man å lede diskusjonen i retninger som 

er av interesse for prosjektet, noe som kan være særlig utfordrende om man bruker en 

ustrukturert form for intervju (Lazar mfl., 2010), men man vil unngå å «lede vitnet» (Goodwin, 

2011). Samtidig kan det åpne intervjuet sies å ligge nærmere en av de grunnleggende aspektene 

ved kvalitativ metode, i form av at et åpent intervju i større grad åpner opp for at informanten 

forteller om fenomenene man studerer fra sitt (emiske) perspektiv, og ikke slik forskeren ser 

fenomenet (det etiske perspektiv) (Marshall & Rossman, 2006, s. 101). I vår datainnsamling har vi 

valgt å utføre semistrukturerte intervjuer, hvor utgangspunktet er en intervjuguide som gir 

samtalen struktur og hjelper forskeren å berøre de mest sentrale temaene og spørsmålene, 

samtidig som formen gir anledning til å endre ordlyd og stille oppfølgingsspørsmål og å utforske 

nye emner som oppstår underveis (Benyon, 2013, s. 201; Lazar mfl., 2010). Denne muligheten til 

å umiddelbart følge opp uklarheter eller be om en utdypning er en av fordelene ved intervju som 

metode (Marshall & Rossman, 2006, s. 102). Fordi vi i våre intervjuer er interesserte i studentens 

perspektiv, har vi forsøkt å stille åpne spørsmål, typisk innledet av spørreord sin hva, hvordan og 

hvorfor. Blandford (2013) påpeker at man må være bevisst på at personers evne til å rapportere 
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om detaljer om egen hverdag er begrenset. Som beskrevet nedenfor, i tilknytning til de respektive 

intervjurundene, har vi derfor gitt studentene ulike «hjelpemidler» i form av blant annet et 

forenklet «kart» over IT-løsninger (Vedlegg C), som vi mente potensielt kunne hjelpe studentene 

med å snakke om IT-løsningene, som av en del kanskje oppleves som et noe abstrakt tema å 

samtale om. Noen av utfordringene vi hadde i forbindelse med intervju som metode vil vi 

komme tilbake til under delkapittel 3.5, hvor vi reflekterer over begrensninger og utfordringer 

ved datainnsamlingen. 

Intervjuene ble dokumentert med lydopptak og notater etter samtykke fra informantene. 

Walsham (1995) viser til at det i fortolkende studier er sentralt å «fange» informantenes 

fortolkninger på en effektiv måte. Lydopptak med påfølgende transkribering gir en mer fullverdig 

mulighet til dette enn notater alene. Ulempene ved dette er at noen informanter kan legge bånd 

på seg, spesielt dersom temaet er sensitivt, samt at transkribering er tidkrevende. Vi har 

transkribert studentintervjuene våre fullt ut, for å kunne gjengi innholdet i intervjuene slik at det 

uttrykker hva informanten sa, men har ikke alltid notert alle småord og pauser. For noen av de 

øvrige intervjuene, hvor innholdet var av mer teknisk karakter, har vi basert oss på egne notater 

og kun transkribert de mest sentrale delene. Da vi som regel begge to har vært til stede, har vi 

kunnet fordele rollene slik at én primært stiller spørsmål og den andre tar notater. For hvert 

enkelt intervju skrev vi refleksjonsnotater umiddelbart etter at intervjuet var ferdig. 

Refleksjonsnotatet bestod av en oppsummering fra intervjuet og hvilke inntrykk vi satt igjen med.  

3.3.2 Innledende intervjuer med studenter 

Dette delkapittelet beskriver hvordan vi har benyttet semistrukturerte intervjuer som et ledd i å 

forstå studentenes forhold til IT-tjenestene - sett fra studentenes perspektiv. 

Bakgrunn og formål 

Innledningsvis i prosjektet intervjuet vi studenter for å oppnå en bredere forståelse av 

studentenes forhold til IT-tjenestene. Ved å benytte IT-tjenestene og det digitale som ramme, 

ønsket vi å undersøke utfordringer, behov og savn studentene har knyttet til IT-tjenestene i 

studiehverdagen. Som resultat av intervjuene forventet vi et overblikk over studentenes 

nåværende situasjon - hvilke tjenester de tar i bruk, hvordan studentene opplever IT-landskapet 

på UiO, og de bakenforliggende årsakene til disse opplevelsene. Resultater fra intervjuene sier 

noe om hvor det gir verdi å gjøre endringer for studentene, og undersøkelsene la derfor et viktig 
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grunnlag for det videre arbeidet i masteroppgaven. Først når man har kunnskap og forståelse av 

studentenes nåværende situasjon og deres opplevelser, kan man begynne å identifisere muligheter 

for forbedring i det eksisterende tjenestetilbudet.  

Med intervjuene ønsket vi å besvare følgende spørsmål: 
• Hvilke IT-tjenester tar studentene i bruk i forbindelse med studiene? 

• Hvordan opplever studentene IT-tjenestene og hvilke utfordringer møter de på? 

• Hvilke forventninger har studentene til IT-tjenestene? 

• Hvilke uttrykte og skjulte behov har de? 

Deltagere 

Til sammen 14 studenter ble intervjuet i løpet av sommeren og høsten 2015. Sett under ett er 

intervjuene utført med 11 masterstudenter, 1 bachelorstudent, 1 enkeltemnestudent og 1 

årsenhetsstudent. Studentene tilhører følgende fagområder: nordiske studier, kjemi, biologi, 

medievitenskap, interaksjonsdesign, religion, lektorprogrammet, rettsvitenskap, og praktisk-

pedagogisk utdanning. 

For denne undersøkelsen benyttet vi et bekvemmelighetsutvalg. Studentene ble rekruttert enten 

gjennom bekjentskap med oss, eller ved brukerstøttes lokaler og ulike institutter på Blindern.  

Datainnsamling 

Studentene ble intervjuet enkeltvis. De åtte intervjuene som ble utført i samarbeid med USIT 

hadde en varighet på 20-30 minutter, mens de øvrige 14 intervjuene utført i forbindelse med 

masteroppgaven alene hadde en varighet på 45 minutter til halvannen time. Varighet på rundt én 

time er som regel tilstrekkelig for å komme i dybden på temaene man ønsker å undersøke 

samtidig som det er kort nok til at informanten ikke blir altfor sliten eller går lei (Crang & Cook, 

2007, s. 63).  

Vi gjennomførte både spontane intervjuer der studentene befant seg, og forhåndsavtalte 

intervjuer hvor studentene selv foreslo passende sted og tidspunkt. I de fleste tilfeller valgte 

studenten at intervjuet skulle gjennomføres i fellesområder på Blindern eller Forskningsparken 

eller på grupperom ved ulike institutter. Ifølge Crang og Cook kan steder hvor informanten ofte 

oppholder seg i arbeidssammenheng eller på fritiden skape gode rammer for intervjuet siden 

informanten da gjerne er mer komfortabel (2007, s. 65). Samtidig kan universitetets områder og 
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lokaler tenkes å stimulere samtalen og gjøre det enklere for studenten å komme på momenter, 

siden dette er en del av konteksten IT-løsningene inngår i. Noen få av informantene valgte å la 

seg intervjue hjemme hos seg selv. Her kunne det tenkes at det var lettere for informanten å 

relatere til de problemstillingene man kanskje møter når man skal bruke UiOs IT-løsninger 

hjemmefra, men vi kan ikke si at vi ser en slik tendens.   

Intervjuene som ble utført i samarbeid med USIT ble utført i Houstons lokaler på Blindern, 

mens de øvrige vekslet mellom studentenes hjem, fellesområder på Blindern og grupperom på 

ulike institutter.  

Intervjumalen ble kontinuerlig vurdert gjennom hele prosessen og malen ble revidert 3 ganger 

etter hvert som vi lærte mer om studiehverdagen. 

Intervjuenes fokus var på tre hovedtemaer, henholdsvis studiehverdagen, studierelatert 

informasjon og behov. Vi innledet intervjuene ved å utforske studentenes studiehverdag – hva de 

typisk gjør i løpet av dagen, hvordan og hvorfor. «Hvordan» handler om hvilke verktøy og 

tjenester studentene tar i bruk, enten om det er verktøy og tjenester som tilbys av USIT, eller om 

det er eksterne leverandører som for eksempel Google. Etter hvert fikk studentene utdelt et 

forenklet «kart» over IT-løsningene (Vedlegg C) med oversikt over de vanligste tjenestene som 

studenter ved UiO forholder seg til, slik at de kunne snakke om de enkelte tjenestene og hvilke 

erfaringer og opplevelser de har knyttet til disse. Kartet var et hjelpemiddel for at studentene 

skulle ha et overblikk over hvilke tjenester som er tilgjengelig for dem, og det hjalp oss å 

identifisere hvilke tjenester studentene ikke har kjennskap til. Videre ble studentenes opplevelse 

av informasjonsformidlingen på UiO utforsket, og vi snakket om hvordan studentene mottar og 

selv finner informasjon knyttet til studier og IT-tjenester. Intervjuene ble rundet av ved å snakke 

om hva studentene savnet i dagens tjenestetilbud og om de hadde noen konkrete ønsker eller 

oppfordringer til hva som kan gjøres annerledes i fremtiden.  

3.3.3 Intervju med studenter i samarbeid med USIT 

I forbindelse med masteroppgaven ble vi invitert til å delta i studenthverdagsundersøkelsen 

sammen med USIT, både som et ledd i egen datainnsamling, og som et bidrag i planleggingen og 

gjennomføringen av intervjuer. 

Bakgrunn og formål 
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Høsten 2015 samarbeidet vi med Webseksjonen ved USIT i en undersøkelse om studentenes 

bruk av USIT sitt tjenestetilbud. Bakgrunnen for denne undersøkelsen, heretter kalt 

studenthverdagsundersøkelsen, var at USIT etter avslutningen av et annet prosjekt innså at de hadde 

kunnskapshull knyttet til hvilke utfordringer studentene har i forbindelse med tjenestene USIT 

leverer, og hvilke eventuelle savn studentene har som burde dekkes. Gjennom intervjuer skulle 

undersøkelsen identifisere mangler i tjenestetilbudet med utgangspunkt i studentenes utsagn om 

de enkelte tjenestene og tjenestetilbudet i sin helhet, og ut ifra dette foreslå tiltak for hvordan 

tjenestene kan forbedres. Foruten et ønske om å bedre sin forståelse av studentenes opplevelse av 

tjenestene, var studenthverdagsundersøkelsen også et forsøk på å etablere kvalitative 

undersøkelser som metode for hvordan USIT skal forholde seg til brukere for å sikre at 

tjenestene de leverer er av høy kvalitet og relevans. 

For vår egen del hadde vi i tillegg til de ovennevnte formålene ytterligere motivasjoner for 

hvorfor vi ønsket å samarbeide med USIT om studenthverdagsundersøkelsen. Gjennom 

samarbeid ønsket vi å bidra med resultater og innspill fra den øvrige datainnsamlingen vår i 

forbindelse med den endelige rapporten som studenthverdagsundersøkelsen resulterte i, og 

samtidig utvide datagrunnlaget vårt med flere studentintervjuer. Å involvere seg med de ansatte i 

organisasjonen på et tidlig stadium kan vise seg å være verdifullt gjennom hele prosessen, tror vi, 

og gjennom dette samarbeidet ønsket vi å lære mer om arbeidsmetodene til USIT og stimulere 

videre samskaping utover studenthverdagsundersøkelsen, og slik få gehør for endringsforslagene 

presentert i kapittel 0. 

Gjennom intervjuene ønsket USIT å utforske følgende:  

• Hvilke IT-tjenester inngår i studentenes studiehverdag? 

• Hvilke IT-tjenester er studentene fornøyde med? 

• Hvilke IT-tjenester er studentene mindre fornøyde med? 

• Hva slags IT-tjenester ønsker studentene at universitetet skal tilby? 

Deltagere 

I studenthverdagsundersøkelsen ble 8 studenter intervjuet høsten 2015. 6 studenter ble rekruttert 

til å delta i undersøkelsen i nærheten av brukerstøttes lokaler på Blindern, mens 2 studenter ble 

rekruttert i Ole Johan Dahls hus i Forskningsparken. Studentene mottok insentiver i form av 

gavekort til bruk i bokhandleren Akademika på 300 kr som motivasjon til å delta i undersøkelsen. 
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Fra USITs perspektiv var et slikt insentiv nødvendig av ressursmessige hensyn for å unngå 

unødvendig tidsbruk knyttet til rekruttering av studenter. Implikasjoner av dette kommer vi 

tilbake til i 5.3.1. 

Av de 8 studentene som ble intervjuet var 2 masterstudenter, 5 bachelorstudenter og 1 

årsenhetsstudent. Studentene tilhører fagområdene: retorikk, statsvitenskap, Nord-Amerika-

studier, pedagogikk, praktisk-pedagogisk utdanning, historie og interaksjonsdesign.  

Datainnsamling 

Prosjektmedlemmene av studenthverdagsundersøkelsen ble delt inn i to grupper bestående av tre 

personer hver, slik at intervjuene ble gjennomført med tre intervjuere tilstede og en informant. 

Medlemmene av intervjugruppen fordelte seg over to forskjellige roller, henholdsvis 

hovedintervjuer eller biintervjuer. Sistnevnte rolle innebærer ansvar for notatskriving underveis, 

men en biintervjuer hadde også mulighet til å stille supplerende spørsmål til informanten. Med tre 

intervjuere til å følge med under intervjuet, ta notater og stille oppfølgingsspørsmål, kan 

hovedintervjuer fokusere på å holde flyten i samtalen med studenten fordi hun støttes av 

lydopptak og to andre intervjuere. Det kan også tenkes å ha mindre positive effekter. «Creating 

environments that encourages open conversation is easier said than done», skriver Lazar, Feng og 

Hochheiser (2010, s. 199) – når tre personer med bakgrunn innen IT vil høre hva du mener om 

IT-tjenestene som leveres av organisasjonen de jobber i, kan situasjonen kanskje oppleves 

ukomfortabel for enkelte. Hvor man velger å gjennomføre intervjuet kan også ha innvirkning på 

den frie samtalen. Seks av intervjuene ble utført i brukerstøttes lokaler hvor også andre personer 

oppholder seg, slik at intervjuet kan påvirkes av forstyrrende elementer som lyden av andres 

samtaler, eller bevegelsene til personer som kommer og går.  

Sammenlignet med de innledende studentintervjuene var studenthverdagsundersøkelsens 

intervjuer noe kortere, med varighet på 15-30 minutter, og gikk mindre i dybden enn de rundt 

timelange intervjuene vi hadde hatt tidligere.  Det første spørsmålet i intervjuets hoveddel søkte 

etter å finne ut hvilke IT-tjenester og systemer studentene tar i bruk i forbindelse med 

studiehverdagen, og om det er noen av disse studentene ikke kunne klart seg uten. I de 

påfølgende spørsmålene spørres studenten om hun benytter tjenester som ikke leveres av UiO og 

som hun mener dekker behovene hennes bedre enn lignende IT-tjenester ved universitetet gjør, 

og hvilke tjenester studenten er fornøyd med og mindre fornøyd med. I neste del av intervjuet 

ble studentene bedt om å rangere ulike IT-tjenester som tilbys av UiO i en tabell, på en skala etter 
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hvor fornøyde de er med tjenesten fra 1 – 5, hvor 5 er best. IT-tjenestene studenten ble bedt om 

å rangere var av ulike arter i form av fysiske rom, IT-løsninger og nettjenester, eksempelvis 

terminalstuer, trådløst internett, utskriftssystem, «forelesning på nett» og Mine Studier. For å 

rangere en IT-tjeneste plukket studenten opp et kort med tjenestenavnet på og plasserte den på 

tallet som best representerte hvor fornøyd studenten var med IT-tjenesten. Som stimuli til den 

videre samtalen om IT-tjenesten opplevde vi at tabellen fungerte godt, fordi når studenten holdt i 

kortet og skulle til å fysisk plassere den, heller enn å krysse av med penn på et papir, hendte det at 

studenten holdt papirlappen og snakket om tjenesten mens hun bestemte seg for hvor den skulle 

plasseres. Imidlertid ble denne delen av intervjuet misoppfattet av noen av informantene. For i 

stedet for å rangere etter grad av fornøydhet, var det noen som rangerte etter hvor godt de likte 

«konseptet» bak IT-tjenesten. Dermed kunne en IT-tjeneste bli rangert på tallet 5 helt uten at 

studenten hadde prøvd tjenesten. I den resulterende rapporten om 

studenthverdagsundersøkelsen ble studentenes rangering av IT-tjenestene brukt som 

utgangspunkt for kvantifisering, men fordi vi opplevde at studentenes rangeringer tidvis virket 

tilfeldige, har vi ikke benyttet tallene i vår analyse av disse intervjuene. Som avslutning på 

intervjuet ble studenten spurt om ønsker knyttet til universitetets IT-tjenestetilbud, og 

Intervjumalen og tabellen som ble brukt til å rangere IT-tjenestene kan ses i henholdsvis Vedlegg 

E og Vedlegg F.  

3.3.4 Intervju med studenter rekruttert via Request Tracker (RT) 

IT-brukerstøtte på UiO benytter saksbehandlingssystemet Request Tracker (RT) til å behandle 

henvendelser relatert til IT. En henvendelse opprettes i systemet ved at en person sender e-post 

til brukerstøtte, eller manuelt av en saksbehandler dersom personen henvender seg via telefon 

eller personlig oppmøte. I dette delkapittelet beskrives metodene benyttet for innsamling av data 

knyttet til studenthenvendelser som er blitt gjort til Houston brukerstøtte gjennom RT.  

Intervjuene ble gjennomført i perioden 10. desember 2015 til 9. februar 2016, med hovedvekt av 

intervjuene i januar. I utgangspunktet skulle vi gjerne begynt denne intervjuprosessen tidligere, 

siden denne runden av intervjuer resulterte i en stor datamengde som måtte analyseres bare et par 

måneder før oppgaven opprinnelig skulle leveres, men av praktiske, juridiske og forskningsetiske 

grunner tok det tid før vi fikk muligheten til å gjøre dette. Vi igangsatte prosessen for å få 

tillatelse fra USIT til å kontakte studenter som hadde henvendt seg via RT allerede i første 

halvdel av september 2015. Henvendelsen vår gikk via Gruppeleder for SDS, som også har 
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ansvaret for den aktuelle RT-køen, til sjefen for Seksjon for klientnær drift, juristene ved USIT og 

IT-direktøren. Etter dialog med juristene fikk vi etter hvert klarsignal, under forutsetning at vi 

meldte prosjektet til Norsk samfunnsvitenskapelige datatjeneste (NSD) og behandlet 

datamaterialet i samsvar med deres retningslinjer. Meldeskjema ble registrert hos NSD 29. 

september 2015 og prosjektet ble godkjent 17. november 2015. På dette tidspunktet var vi 

opptatte med planlegging, gjennomføring og senere analyse av workshopen med brukerstøtte, 

beskrevet i delkapittel 3.3.7, og deretter rapport-leveranse til USIT i forbindelse med vårt bidrag 

til Studenthverdagsundersøkelsen (3.3.3) som skulle leveres før 4. desember. De første e-

postutsendelsene fra oss til studenter via RT ble gjort 7. desember 2016. For etiske vurderinger 

og videre refleksjon, se delkapittel 5.3.1.  

Bakgrunn og formål 

I tilfeller der en student opplever problemer eller har spørsmål relatert til IT i studiehverdagen, 

kan studenten henvende seg til IT-brukerstøtte. Som delkapittel 0 om workshopen beskriver, 

utforsket vi saksbehandlers perspektiv da vi undersøkte deltagernes opplevelser og tanker rundt 

studentenes henvendelser. I RT-undersøkelsen snakker vi direkte med studentene. Vi undersøker 

dermed det samme problemområdet som i workshopen med førstelinjen, men med formål om å 

få studentens beskrivelse av konkrete IT-relaterte problemer vedkommende har hatt, heller enn 

systemkontekst og «det større bildet», som var tanken i forbindelse med workshopen. 

Både gjennom workshopen med førstelinjen og observasjon fra egen arbeidshverdag ser vi at det 

er noen typer henvendelser som går igjen når studentene henvender seg til brukerstøtte. De 

ansatte i førstelinjen rangerte brukerkonto- og passordproblematikk som det mest dominerende 

problemområdet, både ut ifra mengden henvendelser og fordi de mener å se «systematiske 

svakheter» knyttet til hvordan dette håndteres i dag. Dette fikk oss til å tenke at kartlegging og 

bedre forståelse av bakgrunnen for henvendelsene studentene gjør gjennom RT kan hjelpe 

studentene ved UiO i dobbel forstand. Som vi vil redegjøre for i kapittel 5, utgjør antall 

passordrelaterte saker en tredjedel av sakene løst i Houston førstelinje. Klarer man å frigjøre deler 

av denne tiden, ville førstelinje heller kunne bruke ressursene sine på å bistå brukere med mer 

komplekse problemer.  

Formålet med å snakke med disse studentene var todelt: vi kunne lære mer om hvilke problemer 

de henvender seg med, og vi kunne få kunnskap om hvordan de går frem for å løse disse 

problemene. Dermed kan vi potensielt få indikasjoner om hvilke IT-løsninger som studentene 
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har problemer med og eventuelt forbedringspotensial ved disse, og vi kan få innsikt som kan 

hjelpe oss å forbedre prosessen studentene går gjennom for å løse problemene sine. Forstår man 

bedre hvorfor studentene velger å henvende seg til Houston og hvilke «inngangsportaler» 

(kontaktpunkter, i tjenestedesigntermer) de bruker for å finne Houstons kontaktinformasjon, kan 

man potensielt optimalisere disse kontaktpunktene slik at studentene finner informasjonen de 

trenger allerede her og ikke lenger vil ha behov for å kontakte brukerstøtte.  

En annen motivasjon vi hadde for å gjennomføre denne datainnsamlingsrunden var at vi ønsket 

et høyere detaljnivå på studentenes beskrivelse av IT-relaterte problemer enn det vi fikk gjennom 

de mer generelle studentintervjuene vi hadde gjort. Her kunne vi kontakte studenter i forbindelse 

med en konkret hendelse som var nær i tid. Tid er en relevant faktor ved datainnsamling, både 

for detaljnivået og autentisiteten skyld, både fordi detaljer fort svinner hen og fordi man kan 

huske en opplevelse annerledes i ettertid enn slik den forløp (Crang & Cook, 2007).  

Ved å ta utgangspunkt i henvendelser som var sendt via e-post kunne vi i større grad nå studenter 

vi ellers ville slitt med å komme i kontakt med fordi de sjelden eller aldri befinner seg fysisk nær 

Blindern. Eksempelvis kunne vi enklere nå studenter som av fysiske grunner sjelden er til stede, 

studenter som på grunn av jobb eller familie ikke befinner seg daglig på Blindern og 

fjernstudenter i andre deler av landet. Vi tenkte at disse gruppene trolig kunne gi oss verdifull 

innsikt, fordi man gjerne er mer avhengig av at de digitale løsningene og informasjonskanalene er 

gode når man ikke har mulighet til å være fysisk tilstede.  

Vi ønsket å utforske følgende spørsmål: 

• Hva er det som gjør at studentene henvender seg til brukerstøtte? Hva lurer de på? Er det 

noen typer henvendelser som går igjen? 

• Hva tenker og gjør studentene i forkant av henvendelsen? Hvor befinner de seg, fysisk og 

digitalt?  

• Hvordan finner studentene frem til brukerstøtte?  

• Hvilke IT-løsninger benytter studentene seg av i studiehverdagen, hvorfor og hvordan?  

• Hvordan holder de seg oppdatert på informasjon i studiehverdagen? Har de noen tanker 

rundt dette? 

• Hvilke forventninger har de knyttet til IT-løsningene og UiO?  
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• Hvilke eventuelle savn eller ønsker har studentene? Har de noen behov som ikke blir 

oppfylt i dag?  

Særlig var vi nysgjerrige på å lære mer om det tredje spørsmålet i forbindelse med henvendelser 

hvor utfordringen kan løses ved bruk av selvbetjeningsløsninger, veiledninger og informasjon 

tilgjengelig på nettsidene. De tre siste temaene ble utforsket også gjennom de innledende 

intervjuene beskrevet i 3.3.2 og ble tatt med også i denne runden, slik at vi kunne fortsette å 

undersøke hvordan studentene bruker og opplever IT-løsningene i studiehverdagen. 

Deltagere 

Rekruttering til RT-undersøkelsen foregikk ved at vi sendte ut forespørsler til studenter på e-post, 

totalt 167 henvendelser. De først 46 e-postene ble sendt manuelt. Dette krevde at vi gjennomgikk 

alle henvendelsene i RT for den dagen, sjekket opp hver enkelt bruker i 

brukeradministreringsverktøyet Bofh for å bekrefte om vedkommende var student, og manuelt 

opprettet og sendte e-post til vedkommende. Denne fremgangsmåten var svært tidkrevende, og 

med den lave svarprosenten vi hadde (omtrent syv prosent), ble det et ressursspørsmål om vi 

kunne tillate oss å bruke så mye tid på dette. Vi syntes imidlertid at de få intervjuene vi hadde fått 

til nå hadde et større detaljnivå og et tydeligere fokus enn de tidligere studentintervjuene våre, og 

ønsket derfor å gjennomføre flere intervjuer av denne typen. Vår dobbeltrolle i form av å også 

være IT-ansatte ved UiO medfører en del utfordringer (se delkapittel 5.3.1, men i dette tilfellet 

fikk den et positivt utslag ved at vi hadde kontakter ved USIT som kunne hjelpe oss. En god 

hjelper gjorde datainnsamlingsprosessen vår betraktelig mer effektiv ved å gi oss to script vi 

kunne kjøre: et som hentet ut nylige studenthenvendelser som var blitt markert som «løst» i 

saksbehandlingssystemet og et som sendte ut en gitt tekst (Vedlegg I) fra en gitt avsender til en 

gitt mengde e-postadresser. En egen mal ble benyttet i tilfeller der studenten hadde henvendt seg 

på engelsk (Vedlegg J). Scriptet for uthenting baserer seg på UiO-brukernavnet som de Houston-

ansatte har registrert for den aktuelle henvendelsen, og sjekker om vedkommende er student. 

Scriptet returnerer e-postadressen kun for de som utelukkende har student-tilknytning i systemet, 

slik at studenter som også har en ansatt-tilknytning blir filtrert bort. Også emne-feltet til 

henvendelsen returneres, for å hjelpe med å avgjøre om henvendelsen fra oss skal sendes på 

norsk eller engelsk. E-post med forespørsel om å stille til intervju ble således sendt til samtlige av 

disse studentene.  
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Da det er en utfordring å skaffe nok informanter til å delta i et masterprosjekt, lot vi studentene 

selv velge intervjuformen som passet dem best: «[Intervjuet] krever ingen forberedelser fra din 

side, og kan også gjøres over telefon, om det passer best for deg. Hvis du befinner deg i utlandet 

er også e-post en mulighet». En av studentene spurte om intervjuet kunne gjøres på e-post, noe vi 

svarte ja til. På bakgrunn av de 167 utsendte forespørslene ble 13 intervjuer gjennomført, derav 7 

intervjuer via telefon, 5 ved oppmøte og 1 over e-post. Deltagerne studerte innenfor 

fagområdene rettsvitenskap, pedagogikk, språk, kunsthistorie, litteratur, psykologi, økonomi og 

naturforvaltning. De er fra 26 til 61 år gamle og to tredjedeler av dem er kvinner. En mer detaljert 

oversikt kan ses av tabellen i Vedlegg M. 

Datainnsamling 

I denne undersøkelsen benyttet vi semistrukturerte intervjuer for innsamling av data. Se Vedlegg 

G for intervjuguiden samtalen tok utgangspunkt i. Intervjulengden varierte mellom 20 min og 1 

time, og generelt var det oppmøte-intervjuene som hadde lengst varighet. Intervjuene tok 

utgangspunkt i de situasjonene som studentene befant seg i da de henvendte seg til brukerstøtte. 

Da vi sendte ut henvendelsene senest et par dager etter studentens henvendelse, og i noen tilfeller 

samme dag, var opplevelsene vi intervjuet studentene i forbindelse med relativt ferske. En fordel 

ved dette er at den som intervjues lettere husker detaljer dersom man snakker om en hendelse 

som tok sted i nyere tid (Blandford, 2013). I noen av tilfellene, særlig når informanten foretrakk å 

møtes ansikt til ansikt, kunne det imidlertid gå mer enn en uke fra studentens opprinnelige 

henvendelse til intervjuet ble gjennomført.  

Intervjuene ble utført ansikt til ansikt, gjennom telefon og via e-post. En av fordelene med ansikt 

til ansikt-intervjuer, i tillegg til fordelene beskrevet i 3.3.1, var at studentene fikk mulighet til å 

demonstrere situasjonen de hadde opplevd på en bærbar datamaskin eller en smarttelefon. Dette 

kunne virke oppklarende og gjøre oss mindre sårbare for misforståelser og vi fikk et bedre bilde 

av hvordan situasjonen hadde artet seg, hvordan studentene handlet og hvilke tanker de gjorde 

seg. I noen tilfeller benyttet studentene seg av muligheten til å vise til andre aspekter ved IT-

tjenestene som har frustrert dem og som ikke nødvendigvis var knyttet til en spesifikk situasjon 

eller henvendelse. Vi kunne også vise dem det forenklede kartet over IT-løsninger (Vedlegg C), 

for å støtte studenten i refleksjonsprosessen og som en hjelp for oss til å få synspunkter om 

mange av IT-løsningene. Ved telefonintervjuene hadde vi ikke mulighet til at studentene kunne 

demonstrere situasjonen for oss på skjerm. Vi kunne ha sendt dem kartet over IT-løsningene på 
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e-post i forkant av intervjuet, men tenkte faktisk ikke på dette som en mulighet. Som Lazar mfl. 

(2010, s. 204) påpeker, har telefonintervjuer en litt annen dynamikk enn samtaler ansikt til ansikt. 

Uten kroppsspråk å støtte seg på er det vanskeligere å vurdere den andres tilstand og respons. 

Kanskje legger man ikke merke til at informanten kjeder seg, er trøtt eller distrahert. Det er 

vanskelig å vurdere, uten å ha testet dette, men det kan tenkes at informantene ville syntes det var 

vanskelig eller kjedelig og gå gjennom hver av IT-løsningene som nevnes på kartet over telefon. 

Som vi vil komme tilbake til i slutten av metodekapittelet er det potensielt noen vanskeligheter 

knyttet til å bruke kartet i et intervju, for eksempel ved at studentene kan oppleve det som en 

form for test av kunnskapen deres om IT-løsningene. Kanskje ville denne effekten blitt forsterket 

over telefon, siden samtalen kanskje vil bære et større preg av oppramsing, IT-løsning for IT-

løsning, når man ikke har hverandres kroppsspråk å støtte seg på og til å gjøre samtalen mer 

smidig og interessant. Mange av de små nyansene i kroppsspråket vårt, både mimikk og holdning 

og andre ikke-verbale tegn, brukes, i alle fall slik vi opplever det, for å «hjelpe» samtalene vi har 

med andre og gjøre den sosiale situasjonen mer komfortabel for begge. Selv om vi opplevde 

telefonintervjuene som svært informative og ofte hyggelige, kommer vi ikke bort ifra at 

dynamikken faktisk er litt annerledes. Når vi hadde vært igjennom intervjuguiden, for eksempel, 

var det som regel ikke så mye mer å si. I et ansikt til ansikt-intervju går tiden på en måte 

langsommere – begge parter er innstilt på at det kan ta litt tid, man har fysisk forflyttet seg for å 

befinne seg nettopp i denne situasjonen, man har det nevnte kroppsspråket å lene seg på, til å 

gjøre det mer komfortabelt å dvele, selv om man ikke kommer på noe å si i øyeblikket, og det blir 

en annen ro til å komme på eventuelle oppfølgingsspørsmål. I et telefonintervju er det, etter vår 

erfaring, lettere å tolke stillhet som at samtalen er over, det kan nesten kjennes litt ubehagelig å 

skulle oppholde den andre lenger, når man ikke kommer på noe konkret å skulle si. Dermed ble 

disse samtalene kanskje avsluttet tidligere enn de ville blitt dersom intervjuet ble gjennomført 

ansikt til ansikt. Vi passet på å avslutte intervjuene våre, både telefonintervjuene og de 

gjennomført ved oppmøte, med å spørre om det var i orden at vi sendte noen 

oppfølgingsspørsmål dersom vi skulle finne ut at vi manglet informasjon eller kom på noe mer vi 

skulle spurt om. Dette ble i større grad gjort for telefonintervjuene enn for oppmøteintervjuene.  

Kanskje kan man også snu på nettopp dette med fravær av delt fysisk kontekst. Crang og Cook 

(2007, s. 82) skriver om viktigheten av at man utdyper transkriberingene sine med notater fra 

intervjuet, spesielt i de tilfelle hvor informantens utsagn ikke bærer tilstrekkelig mening når man 

gjennom transkriberingen bare har tilgang til det verbale. Eksempler er tilfeller der informanten 

sier ting som «elva hadde samme farge som gardinene der borte» eller peker på et kart og sier «jeg 
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pleide å bo der» . I telefonintervjuene har ikke vi og informanten de samme felles, visuelle 

referansene, og informanten vil kanskje derfor uttrykke seg mer spesifikt for å tydeliggjøre hva 

som menes.  

Et annet aspekt ved telefonintervjuer bemerket av Lazar mfl. (2010, s. 204) er det faktum at 

personen i andre enden potensielt kan være opptatt med noe helt annet, uten at vi har noen 

mulighet til å vite dette. Dette kan distrahere informanten eller gjøre at vedkommende kanskje 

ikke oppfatter hva vi spør om. Kanskje befinner informanten seg et sted eller sammen med 

andre, som gjør at vedkommende kanskje legger bånd på seg eller vektlegger hva hun vil si 

annerledes enn hun ellers ville gjort? Dette er dessverre vanskelig for oss å vurdere. En fordel ved 

intervjuene våre, sammenlignet med intervjuer hvor man typisk ringer en liste av potensielle 

informanter, er at våre intervjuer var planlagt på forhånd, til et tidspunkt informanten selv hadde 

sagt ifra at hun hadde tid. Forhåpentligvis har vi derfor ikke hatt altfor mange tilfeller der 

informanten egentlig var opptatt med noe helt annet mens hun snakket med oss. Et mer 

merkbart problem var derimot hvordan disse intervjuene er mer sårbare med hensyn til 

lydkvalitet, som kan påvirke kvaliteten på informasjonen. Ved noen intervjuer var lyden såpass 

dårlig at vi måtte be informanten gjenta svarene sine flere ganger. Dette kan prege samtalen 

negativt og gjøre at informanten kanskje ønsker å avslutte intervjuet tidligere og derfor ikke 

forteller like utdypende som hun ellers ville gjort.  

En mulig fordel ved telefonintervjuer, nevnt av Lazar mfl. (2010, s. 204), er at informanten 

potensielt er mer villig til å snakke om sensitive tema over telefon enn ansikt til ansikt. De fleste 

ville kanskje ikke omtalt informasjon om en students bruk av IT-løsninger som spesielt sensitivt, 

men når intervjuet handlet om IT-problemer vedkommende har, og derfor på sett og vis kan 

tolkes til å handle om egne begrensninger, er det mulig at dette er en relevant faktor likevel. Vi 

kan imidlertid ikke si at vi har lagt merke til noen merkbar forskjell mellom telefonintervjuene og 

intervjuene gjort ansikt til ansikt med hensyn til hvor «utleverende» informanten har virket. 

Som beskrevet i delkapittel 3.3.1 ble det foretatt lydopptak og transkribering av alle intervjuer, 

med unntak av e-postintervjuet. For e-postintervjuet ble det benyttet en egen, noe forkortet 

intervjuguide (Vedlegg H), siden vi antok at informanten ville oppleve det som krevende og 

kjedelig å skulle skrive svar til en lang rekke av spørsmål, slik at vedkommende kanskje ville 

unnvære å svare. E-post er et asynkront medium. På den ene siden kan dette gi rom til at 

informanten får reflektert mer over spørsmålene, men det kan også gjøre terskelen for å svare 
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høyere, siden man kanskje ikke føler seg forpliktet til å svare i samme grad som når noen snakker 

til deg på telefon eller ansiktet til ansikt (Lazar mfl., 2010, s. 205). En av informantene som hadde 

sagt ja til å delta hørte vi aldri noe mer fra, til tross for oppfølgingsmelding. En annen informant 

svarte etter at vi hadde sendt oppfølgingsmeldingen, men påpekte at hun hadde en del å gjøre for 

tiden, og svarene i intervjuet var nokså korte og inneholdt langt mindre informasjon enn de 

øvrige intervjuene. Som Lazar mfl. (2010, s. 205) poengterer kan e-post også være mindre rik 

informasjonskilde i den forstand at man verken har kroppsspråk eller auditive signaler som kan 

hjelpe forståelsen. Den aktuelle e-posten var likevel interessant, og selv om tilbakemeldingene var 

korte, var svarene konkrete. Vi kunne nok spurt om informanten hadde mulighet til å utdype 

noen av de kortere svarene, men ettersom hun hadde påpekt i svaret sitt at hun hadde mye å 

gjøre, takket vi bare for tiden hennes. Tonen hennes var imidlertid veldig vennlig, og hun takket 

for påminnelsen vi hadde sendt henne, så det er godt mulig at hun likevel ville vært villig til å 

svare på oppfølgingsspørsmål. Dermed burde vi nok heller formulert en høflig forespørsel som 

ga henne mulighet til å utdype, men med betoning av frivilligheten i å svare.  

3.3.5 Øvrige intervjuer 

Et aspekt ved tjenestedesign som fremheves av flere (Kimbell, 2011; Mager, 2009; Polaine mfl., 

2013; Stickdorn & Schneider, 2011), er hvordan man i tillegg til å se tjenesten fra brukerens 

perspektiv søker å forstå organisasjonens perspektiv. I en case-studie, som hun selv riktignok 

benevner som litt liten til å kunne generalisere på bakgrunn av, fant Kimbell at profesjonelle 

gjerne gjør dette gjennom intervjuer med ledere (Kimbell, 2011). I vårt prosjekt har vi 

gjennomført formelle intervjuer med leder for Gruppe for IT-support og driftssenter (SDS) og 

leder for Gruppe for drift av meldingstjenester (GMT), samt en ansatt ved HF studieinfo.  

Intervjuet med gruppeleder for SDS ble gjennomført som et semistrukturert 24. november 2015, 

med en varighet på 60 minutter, i etterkant av workshopen med brukerstøtte (3.3.5). Formålet 

med intervjuet var å potensielt få en bedre forståelse av dagens situasjon og hans perspektiv på 

hvorfor den er som den er, i tillegg til å presentere og få respons på noen av innspillene som ble 

gitt fra førstelinjen under workshopen. Vi var også nysgjerrige på å vite mer om 

beslutningsprosesser ved USIT og i hvilken grad han trodde hensynet til studentene var en del av 

beslutningsgrunnlaget – og i hvem som eventuelt kunne fortelle oss mer om dette. Intervjuguiden 

kan ses i Vedlegg K. 
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Intervjuet med gruppeleder for GMT ble gjennomført 15. juli 2016 som et ustrukturert intervju, 

med varighet på 80 minutter. Formålet med intervjuet var å få detaljkunnskap om 

studentautomatikken, som vi vil snakke mer om i oppgaven siden, og beslutninger gjort med 

hensyn til denne, samt bekrefte eller avkrefte vår egen tolkning av systemdokumentasjonen for 

studentautomatikken. Denne forståelsen var viktig for utformingen av tjenesteskisser (3.4.4). 

Informanten hadde fått tilsendt spørsmålene våre på forhånd, og intervjuet utviklet seg som en 

samtale rundt spørsmålene som kan ses i Vedlegg L. 

Intervjuet med en ansatt ved HF-studieinfo ble gjennomført 8. april 2016 som et ustrukturert 

intervju med varighet på 15 minutter. Formålet med intervjuet var å få en bedre forståelse av 

fakultetets informasjonsformidling mot nye studenter ved semesterstart, blant annet hva 

studentene informeres om og hvilke kanaler informasjonen formidles gjennom. Dette var 

nødvendig for å få et bedre overblikk over studentenes opptaksfase og for å undersøke hvordan 

studentenes informasjonsbehov rundt IT-løsningene eventuelt imøtekommes gjennom andre enn 

USIT.   

3.3.6 Uformelle intervjuer og informasjon gjennom egen arbeidshverdag 

I tillegg til disse forhåndsavtalte intervjuene har vi hatt fortløpende uformelle samtaler med leder 

for UiO-CERT og postmaster i GMT, som vi også har presentert funn, innspill og 

løsningsforslag for underveis. Han har svart tålmodig på spørsmålene våre og også tatt stilling til 

om tjenesteskissene våre og annet har reflektert virkeligheten. Som beskrevet i kapittel 0 og 7 har 

noen av disse løsningsforslagene blitt fulgt opp videre fra USIT sin side. Vi har også hatt noe 

dialog med ansatte i Gruppe for brukeropplevelse (UX), som vi også satt i prosjektgruppe med 

for Studenthverdagsundersøkelsen og planla og gjennomførte studentintervjuer sammen med 

(3.3.3). 

Som vi vil komme tilbake til i delkapittel 5.3.1 er det ikke uten betydning for prosjektet at vi 

begge er ansatt ved UiO i teknisk-administrative stillinger. Dette innebærer at veien til å diskutere 

masterprosjektet og IT-tjenestene med andre ansatte er kort. Vi har i tillegg holdt «kontor» i 

USIT sine lokaler, hvor vi har kunne bruke flerfoldige kvadratmeter på å henge opp 

datagrunnlaget vårt, noe som har ført til at flere ansatte har initiert samtaler med oss om 

prosjektet. Gjennom disse samtalene og vår egen arbeidshverdag har vi dermed tilegnet oss en del 



  64 

 

informasjon om systemer og prosesser på USIT, uten at dette har vært en formalisert 

datainnsamlingsprosess. 

3.3.7 Workshop med brukerstøtte 

Dette delkapittelet beskriver metodene benyttet i forbindelse med workshop som ble 

gjennomført 22. november 2015 med ansatte fra førstelinje IT-brukerstøtte ved UiO. 

Bakgrunn og formål 

For å få en bredere forståelse av hvilke IT-utfordringer studentene trenger hjelp til å løse, ønsket 

vi innspill fra førstelinje IT-brukerstøtte ved UiO, Houston, samt student-IT ved UiOs største 

fakultet, Det humanistiske fakultet (HF). Førstnevnte fungerer som primærkontaktpunkt både for 

studenter og ansatte med IT-frustrasjoner. Dermed er også førstelinjen en instans som vil være i 

stand til å tegne et større bilde av hva studentene opplever som problematisk, samtidig som de 

gjennom sin arbeidsdag kjenner hvor skoen trykker og fort får merke det når noe i IT-landskapet 

ikke fungerer optimalt. Førstelinjen besitter i tillegg en «dobbel domenekompetanse» da de 

fungerer som primært kontaktpunkt for IT-relaterte studenthenvendelser samtidig som de selv er 

studenter. De har til dels god innsikt i kompleksiteten i studenthenvendelsene, i form av hvilke 

systemer, aktører og bakgrunnsprosesser som er involvert, men har ikke eierskap til eller 

inngående detaljkunnskap om systemene. Vi tror dette kan være en fordel når man diskuterer 

endringsforslag og potensielle løsninger, siden man ikke nødvendigvis kjenner til hvilke 

innvendinger som finnes. Gjennom å involvere aktører som daglig svarer på studentenes IT-

relaterte spørsmål og høre om deres erfaringer håpet vi å få et mer holistisk perspektiv på IT-

tjenestene, med mulighet for å utforske hvorvidt det sekvensielle og det bevisførende prinsippet 

understøttes på en god måte slik dagens situasjon er.  

I tråd med det brukersentrerte og det samskapende prinsippet, som presentert i delkapittel 2.4.3, 

ønsket vi å involvere denne gruppen gjennom en co-creation workshop, som beskrevet av 

Stickdorn og Schneider (2011, s. 198). Denne type workshop er, ifølge forfatterne, en egnet 

metode for å involvere brukere av en tjeneste, som førstelinjen som nevnt er i dobbel forstand, 

med stort potensial for å raskt få nye perspektiver og utforske potensielle retninger for 

innovasjon. «Raskt» refererer her til de få timene workshopen som regel utfolder seg innenfor og 

hvor mye som gjerne skjer innenfor denne tiden. En utfordring med å arrangere workshoper er 
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imidlertid at de krever mye planlegging i forkant, både hva angår tid og logistikk, og at selve 

gjennomføringen kan oppleves som intensiv (Hanington & Martin, 2012).  

Vi hadde i vårt prosjekt behov for både å kartlegge dagens situasjon og å videre diskutere 

hvordan denne eventuelt kan bedres. Vi anså det derfor som hensiktsmessig å føre en todelt 

workshop. Første del av workshopen fokuserte på å kartlegge hvilke IT-utfordringer studentene 

kontakter førstelinjen for å få hjelp med, og i hvilken del av studieløpet problemene oppstår. 

Denne fasen bestod av tre aktiviteter for å hjelpe oss å samle data, beskrevet nærmere under 

Datainnsamling. Spørsmålene vi søkte å lære mer om gjennom disse var følgende:  

• Hvilke IT-utfordringer har studentene når de kontakter førstelinje brukerstøtte? 

• Er det noen utfordringer som dukker opp spesielt ofte?  

• Er det ulike grupperinger av studenter som har sine særegne utfordringer? 

• Hvilke systemer, tjenester, aktører, kontaktpunkter og bakgrunnsprosesser er involvert? 

• Hvordan opplever brukerstøtte disse henvendelsene?  

Workshopens andre del hadde som formål å sammen med deltagerne generere ideer og forslag 

som potensielt kan bidra til å bedre eventuelle utfordringer identifisert i den første fasen. 

Veiledende spørsmål i denne anledning var: 

• Hvilke endringer kan gjøres ved dagens situasjon for å gi studentene en bedre 

tjenesteopplevelse? 

Formålet med workshopen sett under ett ble dermed å få reell innsikt i hvilke IT-utfordringer 

studentene primært henvender seg med til førstelinjen, førstelinjens tanker rundt disse 

henvendelsene, kunnskap om hvilke systemer og aktører som samspiller innenfor 

problemområdet og sammen med deltagerne diskutere og lage løsningsforslag for hvordan IT-

løsningene og kontaktpunktene eventuelt kan optimaliseres. Slik ville man potensielt også kunne 

identifisere utfordringer på system- og organisasjonsnivå, og få en bedre forståelse av hvordan 

dagens situasjon kan justeres til brukernes beste.  

Deltagere 

Innspillene fra førstelinjen er et resultat av en workshop med fem ansatte fra Houston og to fra 

student-IT ved HF, inkludert forfatterne av denne oppgaven. Dette innebærer at en tredjedel av 

de daværende femten ansatte i Houston deltok, og samtlige av de ansatte ved HF student-IT. Alle 

ansatte i Houston og ved HF student-IT ble forespurt om å delta, og deltagerne ble rekruttert per 
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e-post. Polaine mfl. (2013, s. 60-61) anslår grupper av fire til seksten personer å være det ideelle 

antall deltagere for en workshop med brukere. Videre anbefaler forfatterne å oppfordre vennepar 

til å delta, med begrunnelsen at man da gjerne får en behagelig gruppedynamikk og at deltagerne i 

større grad tør være ærlige. Da Houston bare består av femten ansatte var deltagerne allerede 

godt kjent med hverandre, noe samtalene også bar preg av, både ved at de fløt lett og at 

deltagerne tilsynelatende ikke la skjul på hva de mente om de ulike temaene som ble tatt opp. 

Det ble vurdert hvorvidt det ville vært hensiktsmessig å invitere aktører som jobber med systemer 

vi antok ville bli diskutert eller ansatte med større beslutningsmyndighet, slik at disse kunne få 

innblikk i brukernes problemstillinger. Selv om dette nok kunne vært fruktbart, hadde vi Crang 

og Cook (2007, s. 96) sine advarsler i bakhodet om å være oppmerksom på maktbalansen og 

hvordan autoritetsfigurer kan virke begrensende på diskusjonen. Vi vurderte det dithen at det i 

denne omgang var viktigere å tilrettelegge for en fri diskusjon blant deltagerne, hvor de ikke 

trengte være bekymret for at systemansvarlige eller overordnede skulle komme med 

innvendinger.  Problemstillinger knyttet til rekruttering av deltagere til workshopen diskuteres i 

delkapittel 5.3.1, Refleksjon over metode.      

Datainnsamling 

Workshopen bestod av to faser med ulike aktiviteter som vi mente kunne hjelpe oss å besvare 

aspekter ved problemstillingen vår. Mens første fase primært hadde et kartleggingsfokus, var 

målet i den andre fasen å generere løsningsforslag for de mest presserende utfordringene som ble 

beskrevet i workshopens kartleggingsfase. Vi planla workshopen slik at den skulle inneholde 

aktiviteter både med divergerende og av konvergerende hensikt. Gjennomføringen av fasene tok 

henholdsvis halvannen time og to timer, med en spisepause imellom.  

Crang og Cook bemerker at stedet man velger som ramme for intervjuet kan påvirke samtalen, og 

at det kan være en idé å intervjue ansatte et annet sted enn i arbeidslokalene deres siden man da 

eksempelvis kanskje i større grad snakker fra organisasjonens ståsted enn sitt eget (2007, s. 65). Vi 

tror dette er verdt å ha i bakhodet også når samtalene inngår i en workshop, og valgte å 

gjennomføre workshopen et annet sted på Blindern. Da deltagerne også er studenter og godt 

kjent med de aktuelle lokalene, mente vi dette kunne være en komfortabel arena for samtale og 

diskusjon.  
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Figur 3.4 Figuren illustrerer hvordan de ulike fasene og aktivitetene i workshop-designet relaterer til hverandre. 
Resultatet fra hver enkelt aktivitet blir med inn i den neste, slik at vi beveger oss fra mange identifiserte utfordringer 
til generering av idéer rundt de utfordringene som ble høyest rangert av førstelinjen, til idégenerering og diskusjon. 

 Kartleggingsfase 

Tjenester er, som vi har sett på i kapittel 2 komplekse og dynamiske størrelser som inngår i større 

nettverk, hvor både tid, aktører, kanaler, kontaktpunkter og opplevelsen som samskapes i 

øyeblikket spiller inn. Kankainen mfl. (2012) beskriver hvordan denne kompleksiteten kan være 

en utfordring for designere og beslutningstagere i prosessen med å skape eller forbedre tjenester, 

og argumenterer for at man trenger metodiske fremgangsmåter som evner å favne denne 

kompleksiteten. Forfatterne foreslår videre at man bruker teknikker som søker å involvere flere 

av aspektene som er med å gjøre tjenester så komplekse, eksempelvis tidsperspektivet, 

samhandlingsperspektivet og nettverksperspektivet. I vårt workshop-design har vi forsøkt å 

utforme aktiviteter som vi mener kan hjelpe oss med å beskrive tjenestekompleksiteten knyttet til 

IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo gjennom følgende aspekter: 

• Brukernes perspektiv (i vid forstand, hvor både sluttbrukere og ansatte regnes som 

brukere av tjenesten) 

• Tidsperspektivet, de ulike fasene av tjenesteperioden 
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• Hvordan tjenestene inngår i et nettverk og kan spenne over ulike kanaler og 

kontaktpunkter 

• Samhandling aktørene imellom 

For å tilstrebe dette har vi søkt å skape en ramme som gjør det lettere for deltagerne å snakke 

sammen på tvers av erfaringer, skape et rikt helhetsbilde og felles forståelse, og å utforske 

løsningsrommet sammen, som beskrevet av Brandt (2006), med en nærmest spillbasert ramme 

for samtalen og håndfaste spill-elementer å interagere med (things-to-think-with). Tanken er at den 

spillbaserte rammen sammen med de håndfaste objektene hjelper med å strukturere 

designaktivitetene og fokusere deltagerne (Brandt & Messeter, 2004). Videre observerer Brandt 

(2006) at spillformatet ofte skaper en uformell og engasjerende atmosfære som tilrettelegger for 

kreativitet og åpen dialog. Viktigheten av en uformell atmosfære trekkes også frem av Stickdorn 

og Schneider (2011, s. 199).  

Kankainen mfl. (2012) bruker i sitt metodedesign en tidslinje tegnet over et stort stykke papir for 

å hjelpe deltagerne med å beskrive tjenestereisen. Tidslinjen sammenlignes med et spillbrett (game 

board) som man samles rundt. Scenariet deltagerne skaper i fellesskap inkluderer karakterer som 

har en rolle i tjenestereisen, tjenesteøyeblikk karakterene opplever, ulike tjenestekanaler (e-post, 

Facebook, etc.) karakterene benytter i forbindelse med tjenesten og interaksjonen karakterene har 

med hverandre. I tillegg anbefaler forfatterne at man tar med andre spillelementer som kan hjelpe 

med å støtte samtalene eller illustrere handlinger i historien. Dette kan typisk være fysiske 

tjenestebevis eller symboler som illustrerer ulike tjenestekanaler knyttet til tjenesten, som 

mobiltelefon eller datamaskin. Tanken er, som beskrevet av Brandt (2006), å skape en ramme 

som gjør det lettere for deltagerne å snakke sammen på tvers av erfaringer og å utforske 

løsningsrommet sammen. Kart hvor brukeren er i fokus, inndelt i faser spredt over en tidslinje, 

ble også trukket frem av tjenestedesignerne vi intervjuet som en metode de gjerne brukte for å få 

oversikt. Slike kart kan lages sammen med de involverte aktørene, forteller designerne, og gjerne 

detaljeres gjennom flere runder. 

Som påpekt av Sanders og Stappers (2008, s. 9) kan det for noen deltagere være vanskelig å tro at 

de kan være kreative og handle og oppføre seg deretter. Brandt mfl. minner om at for å 

tilrettelegge for deltagelse er det derfor viktig å gi deltagerne passende verktøy for at de skal 

kunne uttrykke seg kreativt (Brandt, Binder, & Sanders, 2013). For å stimulere 

samskapingsprosessen er det av betydning at man gir deltagerne en ramme og materialer som 

strukturerer prosessen, men det er samtidig viktig at disse elementene ikke virker for begrensende 
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eller kompliserende (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 198). I vårt workshop-design har vi bygget 

rammen med utgangspunkt i det nevnte tidslinjekonseptet foreslått av Kankainen mfl. (2012), 

sammen med egen-designede spillelementer for å representere aktører, systemer og fysiske steder 

som vi har kalt kontekstkort (Bilde 3.1og Bilde 3.2). 

 

Bilde 3.1 Kontekstkortene vi lagde til workshopen med brukerstøtte, ment for å skape en tydeligere ramme for 
deltagerne og for å fasilitere kreativitet og samskaping. 

 

Bilde 3.2 Eksempel på ferdig utfylte kontekstkort. 

Det finnes flere «ferdig-designete» pakker med spillelementer som vi kunne fremfor å designe 

vårt eget materiale, eksempelvis Simon Clatworthys AT-ONE touch point cards, en kortstokk med 

kort som representerer brukeropplevelser representert ved uttrykksikoner, i form av smilefjes, 

med beskrivelser og kontaktpunkter illustrert ved foto av reelle kontaktpunkter. Etter grundigere 

diskusjon av deltagergruppen og hvordan vi best kunne engasjere dem, besluttet vi likevel at det 

trolig var mer hensiktsmessig om vi laget spillmaterialet selv. Fordi deltagerne i vår workshop 
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allerede har god kjennskap til domenet som skulle beskrives, altså IT-tjenester ved UiO og 

studentenes henvendelser om disse, mente vi det kunne virke distraherende og ta opp 

unødvendig med tid dersom deltagerne til stadighet måtte bla gjennom en bunke kort for å finne 

et bestemt kontaktpunkt eller en følelse. Med tre forhåndsbestemte kategorier – aktører, systemer 

og fysiske steder – håpet vi å fokusere deltagerne til å konsentrere seg om disse tjenesteaspektene. 

Samtidig som kortene tydelig indikerer kategori og slik sett gjør det enklere å få overblikk over 

informasjonen på tidslinjebrettet, ble de med hensikt designet slik at deltagerne enkelt skulle 

kunne modifisere dem og bruke dem slik de selv ønsket. Mens system- og stedkortene kunne 

skrives på, var aktørkortene bevisst utformet med «blankt» ansikt, slik at deltagerne selv kunne 

tegne på fjes, legge til snakkebobler eller lignende. Polaine mfl. (2013, s. 60) anbefaler at man 

oppmuntrer deltagerne til å uttrykke seg gjennom tegning og kollasjer, og argumenterer for at det 

ofte kan være stimulerende for kreativiteten å uttrykke seg ikke-verbalt, samtidig som det er 

gunstig for samskapingsprosessen og gruppedynamikken når man gir deltagerne flere medier å 

uttrykke seg gjennom. Vi håpet i tillegg at vi kunne oppnå noen av de samme effektene 

Kankainen mfl. (2012) beskriver, hvor man gjennom å skape narrativer og å beskrive brukerne 

som gjennomgår scenariet, kan få et sterkere engasjement for disse aktørene og deres opplevelser 

i forbindelse med tjenestene. 

 

Figur 3.5 Deltagerne identifiserte IT-problemer og plasserte dem på tidslinjen som var delt inn i tre faser: 
opptaksfase/ny student, aktiv student og ferdigstudert. Her benyttet de også kontekstkortene (Bilde 3.1) for å tydeliggjøre 
konteksten rundt IT-problemet. For de øvrige aktivitetene, se Figur 3.4. 

Vi valgte å dele tidslinjen inn i tre faser, henholdsvis opptaksfase/ny student, aktiv student og 

ferdigstudert. Det er flere grunner til at nettopp disse tre fasene ble valgt: for det første følger det 

konvensjonene vi ser i mange andre tjenestedesignprosjekter, eksempelvis beskrevet i Polaine 

mfl. (2013) og Stickdorn og Schneider (2011), hvor man fremstiller tjenesteløpet sekvensielt fra 

første gang brukeren er i kontakt med tjenesten frem til sluttfasen. Samtidig visste vi av erfaring 
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fra vår ansatthverdag ved førstelinje brukerstøtte at studentene har ulik tilgang til IT-systemene 

basert på hvilken av disse fasene de rent teknisk befinner seg innenfor. Siden disse tekniske 

fasene slik bestemmer hvilke muligheter studentene har for å bruke IT-tjenestene, virket det 

hensiktsmessig å dele opp tjenesteløpet i henhold til nettopp disse fasene. Dette er også faser 

workshop-deltagerne er godt kjent med gjennom sin ansatthverdag.  

Etter anbefalinger fra blant annet tjenestedesigner Ted Matthews (2015) og Crang og Cook 

(2007, s. 97), hadde vi gitt deltagerne en relatert oppgave på forhånd, slik at de raskere skulle 

komme inn i fokusmodus ved workshopens start. Dette kan hjelpe deltagerne med bedre å forstå 

fokuset for workshopen samt trigge refleksjon. Videre var dette ment å fungere som en 

oppvarmingsaktivitet i workshopen, som et forstadium til aktivitet nummer to. Slik kunne vi sette 

deltagerne i gang uten å innledningsvis introdusere for mange regler og føringer som potensielt 

kunne virket begrensende eller forvirrende. Oppgaven vi hadde bedt dem tenke på var følgende: 

Er det noen studenthenvendelser du får i jobben som du mener kunne vært løst uten at 
studenten måtte tatt kontakt med brukerstøtte? 

Workshopens første aktivitet, med en varighet på 10 minutter, var å skrive ned nettopp disse 

erfaringene på postit-lapper.  
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Bilde 3.3 Tidslinjen fra workshopens andre aktivitet hvor deltagerne plasserte IT-problemer i den fasen hvor 
studenten typisk henvender seg med IT-spørsmål, og brukte kontekstkortene for å tydeliggjøre hvilke systemer, 
aktører og steder som var knyttet til IT-problemet. 

Workshopens andre aktivitet handlet om å sette IT-utfordringene fra fase 1 inn i kontekst, både 

med hensyn til tidsforløp (den overordnede tjenestereisen) og hvilke systemer, aktører og 

eventuelt fysiske kontaktpunkter som er involvert i problemstillingen. I første omgang 

introduserte vi deltagerne for tidslinjekonseptet, hvor vi hadde tegnet opp en tidslinje for et 

typisk studieløp på et stort ark, delt inn i de tre nevnte fasene opptaksfase/ny student, aktiv 

student og ferdigstudert. Deltagerne ble så bedt om å plassere postit-lappene med IT-utfordringer 

fra første aktivitet i den tjenestefasen hvor studenten typisk henvender seg med dette problemet. 

Når dette var gjort introduserte vi det kontekstuelle aspektet, hvor deltagerne identifiserte 

relaterte systemer, aktører og kontaktpunkter for de forskjellige problemområdene. Vi hadde, 

som tidligere nevnt, på forhånd designet dedikerte kort for dette formålet (Bilde 3.1).  

Inntil dette punktet hadde deltagerne fått konsentrere seg om å uttrykke eget perspektiv, i form 

av gule postit-lapper. Aktør-kortene som nå ble introdusert tilrettela for å uttrykke synspunkter 

hos andre aktører, som studiekonsulenter, jurister og ulike grupper av studenter. 
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Problemstillinger, slik de formodentlig ses fra studentenes perspektiv, ble notert på rosa postit-

lapper.  

Kartleggingsfasen ble avsluttet med en konvergerende tredje aktivitet hvor hver av deltagerne 

valgte ut to til tre problemer de mente var mest problematiske og plasserte disse på en skala 

titulert «hvor brenner det mest?». Denne aktiviteten var ment å virke fokuserende i forkant av 

den etterfølgende idégeneringsfasen, hvor deltagerne diskuterte konkrete løsningsforslag for de 

mest presserende problemene. For å tydeliggjøre hvilket perspektiv som lå til grunn, videreførte 

vi fargesystemet fra forrige aktivitet, hvor gule lapper ble brukt for å uttrykke 

førstelinjeperspektiv og rosa lapper brukt for studentperspektiv. 

  

 

Bilde 3.4 Førstelinjens rangering. Første fase av workshopen ble avsluttet med en konvergerende aktivitet hvor alle 
workshop-deltagerne valgte ut de utfordringene de syntes var mest problematiske, og rangerte dem ved å plassere 
dem i sirkelfiguren, hvor problemene som «brenner mest» plasseres nærmest midten. Rosa lapper indikerer 
studentperspektiv, gule lapper uttrykker førstelinjens tanker. 
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 Idégenereringsfase 

I andre del av workshopen diskutere de ansatte konkrete løsningsforslag i forbindelse med de 

nevnte utfordringene. Denne aktiviteten tok utgangspunkt i problemene som hadde blitt 

beskrevet som mest presserende gjennom den forrige aktiviteten, men for å ikke lukke 

løsningsrommet unødig mye, understreket vi at det også var mulig å komme med løsningsforslag 

for problemstillinger vi ikke hadde diskutert i første fase. Fasen ble avrundet med felles diskusjon 

av de ulike løsningsforslagene.  

Å ta med noe som deltagerne kan tegne på og fylle ut kan være til stor hjelp, både for å fokusere 

diskusjonen og skape engasjement blant deltagerne, og fordi det ofte etterlater deg med håndfaste 

beskrivelser av deltagernes ideer (Polaine mfl., 2013, s. 71). Vi hadde på forhånd utformet idéark 

for denne fasen, inspirert av lignende materiale vi hadde blitt presentert for under AT-ONE 

workshop med Simon Clatworthy og Ted Matthews og under mini-workshop om tjenestedesign 

med Astrid Twenebowa Larssen fra Halogen. Idéarkene oppfordret deltagerne til å tegne og 

forklare ideen, til å beskrive hvilket problem ideen løser og hva som skal til for å sette ideen ut i 

livet. I tillegg ber vi deltagerne rangere på en skala fra en til ti hvor stor verdi ideen har for 

studenter, hvor stor verdi ideen har for førstelinjen og hvor god magefølelse man har for idéen. 

Ved å oppfordre til å visualisere ideen får den en mer fysisk manifestasjon, samtidig som 

skapende aktiviteter, hva Brandt mfl. (2013) refererer til som the making of things, er drivere for å 

kollektivt utforske og uttrykke fremtidsvisjoner, og dermed også støtter fortellende aktiviteter 

(telling). Ifølge Clatworthy (2013) kvalifiserer ikke det å sette seg ned og snakke om en fremtidig 

situasjon som prototyping, siden man ikke har noen representasjon av den fremtidige situasjonen. 

Derimot vil det å spille gjennom (enact) et tenkt fremtidsscenario eller å tegne skisser kunne 

defineres som prototyping, siden kommunikasjonen da blir fascilitert eller mediert av en delt 

representasjon. Slike felles representasjoner kan også fungere som boundary objects (Star, 1989), 

som kan hjelpe deltagerne å snakke sammen på tross av ulike kompetanser og forståelser.  
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Bilde 3.5 Idéark fra fase 3 hvor deltagerne kan utforme løsningsforslag for problemene de identifiserte i fase 2. 

3.3.8 Studie av digitale kontaktpunkter og systemdokumentasjon 

Ifølge Jackson og Hansen (2015) er manglende domenekompetanse et problem ved 

tjenestedesignprosjekter, noe som igjen kan få implikasjoner for hvilke problemer man klarer å 

identifisere og hvilke løsningsforslag man kommer med. Selv om vi gjennom ansatthverdagen vår 

har noe kjennskap til UiOs IT-løsninger, har vi gjennom prosjektet hatt behov for å tilegne oss 

detaljkunnskap om deler av disse systemene og prosessene. Som et ledd i prosessen med å få et 

holistisk perspektiv på tjenestene, et perspektiv hvor både forgrunnsprosessene og 

bakgrunnsprosessene vurderes med tanke på hvordan disse får implikasjoner for brukeren, mente 

vi det var relevant å se nærmere på de primære kontaktpunktene USIT har ut mot studentene og 

på noen av bakgrunnsprosessene som er med å legge føringer for hvordan studentene kan bruke 

IT-løsningene. Dette behovet ble i praksis trigget av studentintervjuene og workshopen med 

brukerstøtte, hvor det dukket det opp flere momenter vi fikk behov for å undersøke videre. 

Et problem som gikk igjen både i studentintervjuene og som fikk mye fokus under workshopen 

var knyttet til prosessen med å skifte passord og mengden studenter som unnlater å gjøre dette, 
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med den konsekvens at de mister tilgangen til IT-løsningene. På bakgrunn av dette ville vi 

undersøke prosessene knyttet til passordbytte og informasjonsformidlingen til studentene i 

forbindelse med dette. Fra ansatthverdagen på USIT og student-IT har vi allerede noe innsikt i 

hvilke systemer som berører studentene og kommunikasjonen ut mot denne brukergruppen. 

Gjennom uformelle og formelle intervjuer med USIT-ansatte fikk vi bekreftet antagelsene vi satt 

med fra egen arbeidshverdag om at den primære informasjonskanalen fra USIT ut mot 

studentene er studentens interne UiO-epost. I noen tilfeller, som når studenten for første gang 

får opprettet en brukerkonto ved UiO, benyttes også SMS. På bakgrunn av dette valgte vi å 

gjennomgå maltekstene som sendes ut til studentene gjennom disse kanalene, og som således kan 

ses som et sentralt digitalt kontaktpunkt i forbindelse med passordskifte. Maltekstene for 

tekstmeldingen og e-posten med pålegg om passordskifte kan ses i Vedlegg N. Vi har videre sett 

på dokumentasjon for utsendelsen av disse e-postene, blant annet for å undersøke frekvens i 

passordvarslene, samt dokumentasjon for selvbetjeningsløsninger studentene kan bruke hvis de 

skulle ha glemt passordet sitt eller de må sette nytt fordi brukerkontoen er blitt låst som følge av 

manglende passordbytte. Kildene vi primært har sett på her er følgende: («Passordskiftevarsling», 

2013, «Spesifikasjon for passordvarslingtjenesten», 2015, «Teneste for Gløymd passord og 

uthenting av brukarnamn», 2015) 

Et annet problem beskrevet av førstelinjen, og til dels gjennom noen få studentintervjuer, var 

knyttet til den automatiske utstedelsen av brukerkontoer til nye studenter. Ved å se på 

systemdokumentasjon knyttet til dette håpet vi å få bedre kjennskap til bakgrunnsprosessene for 

noen av disse systemene og hvordan disse eventuelt legger føringer for studentens prosess med å 

få tilgang til brukerkontoen sin. Dokumentasjonen vi har sett på er primært relatert til 

systematikken som administrerer studentenes UiO-brukerkonto og for utsending av SMS til 

studentene. Kildene vi primært har sett på her er følgende: («Avvikling av brukarar», 2015, 

«Oppretting av studentbrukarar», 2015, «Prosessar og utplukksreglar for studentautomatikken», 

2016, «Teneste for utsending av velkomst-SMS til nye brukarar», 2013) 

Datamaterialet består her i notater. Den videre analysen av datamaterialet har bidratt til 

forståelsen vår av brukerreisene og således diskusjonen i kapittel 5 samt fremstillingen av 

tjenesteskisser. Forståelsen vi tilegnet oss rundt studentautomatikken har også vært sentralt i 

utarbeiding av den forventede brukerreisen (kapittel 0).  
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3.3.9 Tjenestesafari 

Tjenestesafari er en metode der deltageren forsøker å gjennomgå en tjeneste slik en kunde eller 

bruker opplever den (Stickdorn & Schneider, 2011, s. 154). En tjenestesafari skal gi deltageren 

førstehåndserfaring av en tjeneste, og typisk i bøker om tjenestedesign anbefales det at man 

opplever andre tjenester – gjerne innenfor helt andre bransjer enn organisasjonen hvor 

tjenestedesignprosjektet foregår hører til (Polaine mfl., 2013, s. 58). Dette skal ifølge Stickdorn og 

Schneider (2011, s. 154) kunne hjelpe med å utvikle en forståelse for hvilke felles behov brukerne 

eller kundene av tjenesten har og hvilke felles problemer de støter på. Fordi en tjenestesafari 

handler om å sette seg i brukerens sko og se tjenester fra et annet perspektiv enn 

tjenesteleverandørens, kan metoden ifølge Polaine mfl. (2013, s. 59) styrke deltagernes empati 

med de menneskene det designes for, og bidra til nye ideer nyttige for både redesign og 

nyutvikling av tjenester.  

Vår tilnærming til tjenestesafari er i dette prosjektet noe annerledes enn den som er beskrevet i 

bøker om tjenestedesign. Vi har kun i liten grad har undersøkt tjenester levert av andre 

tjenesteleverandører, slik Stickdorn og Schneider (2011) og Polaine mfl. (2013) beskriver i sin 

presentasjon av metoden. Denne litteraturen beskriver dessuten metoden med utgangspunkt i 

tradisjonelle tjenestenæringer, som kafébesøk, og Stickdorn og Schneider snakker om å oppleve 

tjenesten «in the wild» (2011, s. 155) og at de som gjennomfører safarien helst bør ha med 

lydopptaker, kamera eller andre verktøy for å dokumentere opplevelsene.  

Slik vi oppfatter det er imidlertid kjernen i metoden at man forsøker å leve seg inn i rollen som 

bruker og selv forsøker å oppleve tjenesten gjennom deres øyne. Tjenestesafarier i vårt prosjekt 

innebærer utforsking av «tjenesten UiO leverer til studentene», hvor vi forsøker å gå gjennom de 

prosessene som studentene beskriver i intervjuene og ser på de ulike kontaktpunktene prosessene 

består av.  

Jamfør Crang og Cook (2007, s. 14) forstår vi verden som at vi alle er preget av våre 

forforståelser og at ingen informanter sitter med noen «sannhet» som enkelt reflekterer 

virkeligheten – men vi har alle intersubjektive sannheter. Vi mener ikke at vi gjennom 

tjenestesafari som metode oppriktig kan gjenoppleve en students opplevelser – 

tjenesteopplevelser er som tidligere nevnt subjektive og unike, og kan således ikke reproduseres – 

men vi tror likevel at tjenestesafari som metode kan informere vår forståelse av interaksjonen 

man som bruker har med tjenestegrensesnittet. 
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Vi har gjennomført tre digitale tjenestesafarier, som ble dokumentert gjennom skjermbilder og 

notater.  

Safari 1: Hvordan er prosessen med å få tilgang til IT-tjenestene som ny student 
ved UiO? 

I dette scenariet går vi inn i rollen som en student som nettopp har mottatt velkomst-SMS fra 

UiO, og som klikker på lenken i tekstmeldingen for å finne ut hvordan han skal få tilgang til 

brukerkontoen han nettopp har fått beskjed om at han har fått.  

Motivasjonen vår for å gjennomføre denne tjenestesafarien har vært todelt: på den ene siden ville 

vi forsøke å sette oss i studentens sko, jamfør Stickdorns brukersentrerte prinsipp (2011, s. 36) og 

selv følge brukerreisen gjennom kontaktpunktene beskrevet i studentenes historier i forbindelse 

med brukerreisen «tilgang til IT-tjenester». Gjennom denne prosessen, hvor vi gikk fra 

kontaktpunkt til kontaktpunkt og forsøkte å «orientere oss» som om vi var nye studenter ved 

UiO som fulgte prosessen for å få en operativ brukerkonto, kunne vi også se på hvilken sekvens 

av kontaktpunkter UiO og USIT legger opp til at studenten skal følge, eksempelvis gjennom 

instruksjoner som blir presentert underveis. Tjenestesafariene bidro på denne måten til at vi fikk 

en mer detaljert forståelse av hvordan brukerreisen ser ut fra studentens perspektiv hvis man 

følger «sporene» som legges ut av UiO og USIT i form av lenker og instruksjoner. Erfaringene 

våre herfra kunne vi så se i sammenheng med den planlagte brukerreisen, beskrevet i 4.3.1, og 

støttet oss i den videre analysen av brukerreisene. Blant annet har dette hjulpet oss med analysen i 

kapittel 5, hvor vi har forsøkt å vurdere hvorvidt kontaktpunktene støtter brukeren i å 

gjennomføre brukerreisen slik den er lagt opp til fra UiO og USIT side, eller om kontaktpunktene 

mangler tilstrekkelig bevisføring, jamfør Stickdorns fem prinsipper for tjenestedesign.  

Safari 2: Hvordan kan man via nettsidene finne ut hva man gjør når man ikke får 
logget inn?  

I dette scenariet gikk vi inn i rollen som en student som ikke får logget inn, selv om hun er 

ganske sikker på at hun taster rett passord, og som vil finne hvordan hun kan få tilgang igjen. 

Noen av studentene i datamaterialet vårt uttrykte vegring mot å kontakte brukerstøtte for hjelp, 

og vi ville undersøke hvordan nettsidene støttet å løse slike problemer på egenhånd. Strategien til 

denne studenten er å forsøke å løse problemet sitt med utgangspunkt i forsiden til uio.no og de 

sentrale sidene om IT-tjenestene.  
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Safari 3: Hvordan får man tilgang til IT-tjenestene når man har glemt passordet 
sitt?   

Denne undersøkelsen ble gjort i forlengelsen av studentintervjuene vi gjorde på bakgrunn av RT-

henvendelser (3.3.3). Her utforsket vi hvordan man som student orienterer seg på nettsidene når 

man ikke får logget seg inn på en IT-løsning. I motsetning til scenariet over forsøker denne 

studenten å orientere seg ved å lete etter «glemt passord»-løsninger i forbindelse med 

innloggingssidene.  

3.4 Analyse 

Et utsagn vi gjennom prosjektet har kommet til å identifisere oss stadig mer med, er Michael 

Agars betegnelse av analyse som «maddingly recursive» (Agar 1986 s. 29, gjengitt i Crang & Cook 

2007, s. 145). I dette delkapittelet vil vi beskrive hvordan analysen av datamaterialet har blitt en 

iterativ tolkningsprosess hvor vi stadig har gått tilbake til datamaterialet vårt og har forsøkt å 

forstå meningsinnhold og sammenhenger samt å se datamaterialet fra ulike perspektiver. 

I en analyse går man nøye og kritisk gjennom datasettet for å identifisere sammenhenger og 

mønstre (Crang og Cook, 2007). Etter de innledende studentintervjuene (3.3.2 og 3.3.3) hadde vi 

en relativt stor mengde empirisk materiale, og det var nødvendig med en systematisk 

gjennomgang for å få oversikt. I dette delkapittelet vil vi presentere hvordan vi har analysert 

datamaterialet vårt. Resultater fra analysen vil deretter presenteres i kapittel 4 og 5. Som Braun og 

Clarke (2006) understreker i sin artikkel om tematisk analyse, er åpenhet rundt hvordan analysen 

har foregått og hvilke antakelser som ligger til grunn nødvendig for at andre skal kunne forstå 

resultatene og sammenligne disse med andre studier. 

Under vil vi kort beskrive hva tematisk analyse er og hvordan vi har benyttet denne tilnærmingen 

til å analysere de innledende intervjuene vi utførte med studenter i perioden høsten 2015. 

Deretter vil vi beskrive hvordan bruken av visualiseringer har vært en viktig del av den analytiske 

prosessen. 

3.4.1 Analyse gjennom tematisk kategorisering 

«Thematic analysis is a method for identifying, analysing and reporting patterns (themes) within 

the data», skriver Braun og Clarke (2006, s. 79). Forfatterne påpeker at tematisk analyse 

involverer flere valg som bør gjøres eksplisitt (Braun og Clarke 2006), blant annet hvilken 
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tilnærming man har benyttet og hvilket nivå analysen ble foretatt på. Identifisering av temaer eller 

mønstre i datamaterialet kan gjøres med en induktiv tilnærming hvor identifiserte temaer er sterkt 

knyttet til data i seg selv, eller en deduktiv tilnærming der analysen drives av forskerens teoretiske 

eller analytiske interesse (Braun og Clarke 2006). Analysen kan utføres på et semantisk eller 

eksplisitt nivå, eller på et latent eller fortolkende nivå (Boyatzis i Braun og Clarke 2006). 

Det er Braun og Clarkes (2006) retningslinjer som ligger til grunn for vår tematiske analyse. Crang 

og Cook (2007, s. 132-133) påpeker, er analyse en kontinuerlig prosess som begynner så tidlig 

som når forskningsspørsmålene for studien utformes. Forskeren er ikke objektiv eller «ren» – 

forforståelser og tidligere erfaringer vil prege hva man ser etter og hvordan man tolker det man 

ser. Spørsmålene man stiller informanten bestemmer i stor grad hva du kommer til å finne ut 

(Myers, 1977) og hvordan du transkriberer og bearbeider materialet vil påvirke hvilke funn som 

tas med videre i prosessen. Da den innledende datainnsamlingen ble foretatt, lå det ingen 

spesifikk problemstilling til grunn som guidet vår analyse av datamaterialet. Transkriberingen av 

lydopptak kan sees på som en del av prosessen der man gjør seg kjent med datamaterialet. Dette 

hadde vi gjort underveis, som regel umiddelbart etter at intervjuet var gjennomført. I tillegg 

hadde det blitt skrevet refleksjonsnotater fra hvert enkelt intervju underveis. Dermed hadde vi 

allerede noe følelse med datamaterialet og noen ideer til initielle kategoriseringsmuligheter. 

Et tema i vår analyse forteller noe om dagens tilstand og hvordan studentene opplever IT-

tjenestene i studiehverdagen, og følgelig oppdaget vi både positive og negative ladede temaer i 

analysen. Videre er det ikke nødvendigvis antall forekomster som bestemmer om et tema er mer 

avgjørende enn et annet, men hvorvidt temaet fanger noe viktig om data i relasjon til 

problemstillingen (Braun og Clarke 2006). Siden vi gjennom problemstillingen har et mål om å 

identifisere og beskrive IT-utfordringer studentene opplever, for så å kunne foreslå forbedringer, 

var vi interesserte i å identifisere negative aspekter ved dagens situasjon samt 

forbedringsmuligheter, men hva dette rent konkret ville innebære, skulle bestemmes av hvor 

datainnsamlingen og analysen ledet oss. En induktiv tilnærming til analysen ble derfor benyttet, 

men etter hvert som vi oppdaget noen tilbakevendende temaer, begynte vi å undersøke disse 

grundigere samtidig som vi beholdt bredden i intervjuene fordi vi ikke ønsket å begrense 

mulighetsrommet. Da vi ikke hadde nok grunnlag for å kunne si noe om hva som ligger bak 

informantenes uttalelser, valgte vi å holde analysen til et semantisk nivå, slik at fokuset lå på 

informantenes eksplisitte uttalelser.  
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Crang og Cook (2007, s.143-144) foreslår bruk av code sheets for å beskrive og klargjøre hva som 

menes med kodene for å sikre konsistens i hvordan kodene benyttes (omtalt i Lazar mfl. (2010) 

som intra-koder relabilitet), men diskuterer ikke konsistens mellom kodere. Da vi var to som hver 

for oss skulle analysere datamaterialet, var det viktig for oss å sikre konsistens i analyseprosessen, 

og vi opprettet derfor et internt veiledningsdokument med koder og tilhørende farger som skulle 

benyttes under analysen. De første kriteriene for kodingen ble dannet ved at vi gikk igjennom 

noen av intervjuene og skrev ned stikkord på postit-lapper, før vi gikk igjennom intervjuene og 

lappene i fellesskap og diskuterte hvilke kategorier dette kunne gi oss. Inspirert av en tematisk 

mapping interaksjonsdesigner i Edtech Foundry, Xin Li, viste oss under intervjuet med henne, 

brukte vi noen ganske brede kategorier (Tabell 3.2). Vi innså imidlertid at postit-lappene kunne 

virke begrensende på prosessen siden de fort tar opp mye fysisk plass, slik at det kan bli lite 

oversiktlig på et så tidlig steg i analysen, de faller ofte ned fra veggen og kan bli borte, og man er 

avhengig av å fysisk være på samme sted som lappene for å jobbe med dem. Dermed besluttet vi 

å flytte sorteringsprosessen over i Trello9, et samhandlingsverktøy som i utgangspunktet er 

beregnet for prosjektorganisering (Bilde 3.6). Trello kan kanskje best sammenlignes med en 

digital oppslagstavle, hvor man kan opprette små kort med informasjon, fargekode disse og fritt 

flytte dem mellom kategorier. I tillegg til at vi kunne nå datamaterialet uavhengig av fysisk 

lokasjon, var det nyttig å kunne søke på bestemte ord og å kunne filtrere etter de ulike kodene. 

Samtlige intervjuer ble analysert individuelt, og etter hvert som koder og temaer ble utviklet, 

oppdaterte vi veiledningsdokumentet og foretok en ny runde med koding av datamaterialet. Da 

vår studie har en fortolkende tilnærming, kan man muligens se eventuelle variasjoner i resultatene 

fra kodeprosessen som utgangspunkt for iterativ fortolkning. Selv opplevde vi at slike tilfeller av 

ulik koding som stimulerende for den pågående samtalen vi hadde om analysen. I tillegg til ett 

Trello-brett per intervju opprettet vi et Trello-brett som hadde et mer teknisk fokus ved at 

sitatene fra samtlige intervjuer ble sortert i henhold til hvilken IT-løsning sitatet handlet om. Vi 

opprettet også et Trello-brett som hadde samme inndeling som de individuelle intervjuene, men 

som samlet sitatene fra samtlige informanter.  

                                                
9 www.trello.com 
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Bilde 3.6 Postit-lapper og det digitale verktøyet Trello ble benyttet i prosessen med å kategorisere dataene våre. 
Skjermbildet viser et Trello-brett for et studentintervju som er under utarbeiding. 

Tabell 3.2 Kolonner og fargekoder for sortering av data i Trello 

Kolonner benyttet for sortering Fargekoder  
o Hovedfunn (vår tolkning) 
o Personalia 
o Ønsker 
o Studiestart/semesterstart 
o Planlegging og informasjon i 

studiehverdagen 
o Studiehverdagen 
o Samarbeid 
o Tilgang til spesifikk programvare 
o Tilgang hjemmefra 
o Øvrige verktøy/tjenester 
o Ukategorisert 

o Gul → Eksplisitte behov 
o Lilla → Implisitte behov 
o Blå →  Positiv opplevelse / liker 
o Rød → Negativ uttalelse 
o Grønn  →  Idé/ønske/visjon 
o Oransje → Teknisk tjeneste (UiO) 
o Rosa → Ekstern tjeneste 
o Svart → ikke hørt om / ikke kjent med  

 

Det var et poeng for oss å kunne skille mellom hva som var direkte utledet fra intervjuet og hva 

som var våre egne tolkninger, slik at vi eksempelvis brukte gule markører for å markere hva 

studenten eksplisitt hadde sagt under intervjuet at hun hadde et behov for, mens en lilla markør 

indikerte at dette var et behov vi ut ifra våre tolkninger hadde utledet fra intervjuet. Et eksempel 

på en slik tolkning kunne være at studenten eksplisitt sier at hun skulle ønske webmail.uio.no var 

raskere og «ikke så så gammeldags ut», som således markeres med gult, men at vi oppretter et lilla 
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kort som sier at studenten har behov for informasjon om at mail.uio.no, som bør svare til hennes 

behov, er blitt lansert. 

I begynnelsen var brettene ganske enkle: vi fikk sammenfattet hvilke tjenester studenten brukte i 

forbindelse med de ulike aktivitetene, eksempelvis aktiviteten å levere oppgave, og til dels om de 

hadde et positivt eller negativt inntrykk av tjenesten. Etter hvert som skriveprosessen fremskred, 

og spesielt i forbindelse med rapporten vi skulle avgi til USIT i desember 2015, merket vi at 

brettene ikke inneholdt nok informasjon: vi hadde kanskje forenklet for mye, vi måtte 

kontinuerlig gå tilbake til intervjuene og lese dem på nytt. En lapp kunne fortelle oss at studenten 

bruker Facebook til samarbeid, men hva fortalte dette oss? Det ble nødvendig å gå tilbake og se 

på hva studenten egentlig sa og se sitatet i intervjuets kontekst. Gradvis ble Trello-brettene mer 

komplekse, med en utstrakt bruk av sitater og enda flere kombinasjoner av fargekoder. Å 

navigere brett for brett ga imidlertid ikke den oversikten vi følte vi trengte. Vi hadde et behov for 

å kunne se Trello-brettene for de ulike studentintervjuene foran oss samtidig, ved siden av 

hverandre. Dette tok analysen et steg videre.  

3.4.2 Analyse gjennom visualisering 

En av de mest fremtredende karakteristikkene ved tjenestedesign er som tidligere nevnt bruken 

av visualiseringsteknikker for å beskrive tjenesten som skal (re)designes (Blomkvist mfl., 2010; 

Kimbell, 2009a; Segelström & Holmlid, 2009). Ifølge Segelström og Holmlid (2009, s. 6) er det to 

hovedaspekter ved bruken av visualiseringer i den tidlige fasen av designprosessen: «visualizations 

are either used as tools for translating raw data into insights (such as conceptual mapping) or as a 

way of communicating insights (such as customer journeys)10.» Slik bidrar bruken av 

visualiseringer til å brygge bro mellom datamaterialet og det Segelström og Holmlid kaller «actual 

design work». Kirsh (2010) har undersøkt hvordan eksterne representasjoner støtter det kognitive 

i kreative prosesser, hvor han blant annet finner at eksterne representasjoner fungerer som felles 

referansepunkter som støtter diskusjon og at de kan gjøre det lettere å forholde seg til og forstå 

kompleks informasjon ved at den kan representeres på ulike måter. Kirsh bruker et matematisk 

eksempel, som også Segelström og Holmlid (2009) gjenbruker, for å underbygge hvordan re-

representasjoner kan brukes for å fascilitere forståelse og løse mentale oppgaver: det er enklere å 

                                                
10 Vår oppfattelse og erfaring, som vi vil komme tilbake til, er at brukerreiser både kan brukes som analytisk linse for 
datamaterialet og som et verktøy for å kommunisere funn. 
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løse x = √2209-5 hvis √2209 re-representeres til 47, slik at det endelige regnestykket blir x = 47-5. 

Visualiseringer er altså mer enn verktøy for å skape oversikt – selv om de også brukes med dette 

formålet – de er også analytiske verktøy for fortolkning og forståelse av datamaterialet. I dette 

delkapittelet vil vi beskrive analyseprosessen vår og dens steg relativt kortfattet, ettersom 

hovedvekten av analysen, i form av studentenes faktiske brukerreiser, vil presenteres i kapittel 4. 

Hvordan brukerreiser har blitt brukt som analytisk verktøy vil diskuteres i 5.  

Fra tekst til eksterne representasjoner 

Vi avsluttet forrige delkapittel med hvordan vi hadde et behov for å kunne se Trello-brettene 

med analyserte studentintervjuer ved siden av hverandre. Heller enn å se hvert enkelt brett på 

små skjermer, skrev vi dem ut på papir, plasserte dem på store papirruller og hang dem opp i 

arbeidslokalene våre. Slik bidro den fysiske manifestasjonen av analysen vår til å starte samtaler 

og diskusjon om prosjektet med ansatte i organisasjonen. Det var også svært nyttig for oss å «leve 

blant analysen», da det ga oss mulighet til å bli ordentlig kjent med innholdet i datamaterialet. 

Trello-brettene besto i stor grad av direkte sitater fra studentene, og ved å skrive dem ut var de nå 

blitt statiske; vi kunne ikke lenger flytte rundt på sitat-kortene. Analysen gikk nå inn i en ny 

runde, hvor vi i større grad tolket studentenes utsagn og så etter sammenhenger og mønstre. I 

første omgang benyttet vi fargekodete postit-lapper for å fremheve ulike aspekter ved intervjuet, 

men som vi vil komme tilbake til i kapittel 7, hvor vi diskuterer tjenestedesign som tilnærming, 

ble ikke enkeltstående lapper med tekst tilstrekkelig for å skape oversikt og kommunisere med 

datamaterialet og oss selv, og vi begynte å visualisere tolkningene våre i stedet. I en ny iterasjon 

av analysen så vi etter såkalte brukerreiser (3.4.3) og søkte å se prosessene studentene 

gjennomgikk for å nå sine mål fra studentens perspektiv. Slik skjedde det at vi gikk fra å lage 

tekstlige beskrivelser av de IT-relaterte erfaringene til studenten til å tegne enkle, uttrykksfulle 

tegneseriestriper for å klargjøre vår tolkning av studentens fortellinger.  
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Bilde 3.7 Den fysiske manifestasjonen av analyseprosessen vår, «Veggen», ble til gjennom flere iterasjoner av analyse. 

 

Bilde 3.8 Utsnittet fra «Veggen» som viser hvordan postit-lapper ble benyttet for å illustrere små episoder fra 
studentenes interaksjon med IT-løsningene. 
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Inspirert av tjenesteskissene beskrevet av Shostack (1984) og Polaine mfl. (2013), skapte vi en 

egen organiseringsform for visualiseringene som mest kan beskrives som en kombinasjon av 

storyboard, som beskrevet av Rogers, Sharp og Preece (2011), og en forenklet variant av 

tjenesteskisser (se 3.4.4). Heller enn å ha ett felt for hvert system og aktør, som i tjenesteskisser, 

forenklet vi visualiseringen til å strekke seg over to parallelle, horisontale felt, slik at studentens 

opplevelser og tanker kunne avbildes på den nederste linjen, mens kontaktpunktene og objektene 

studenten interagerte med eller som var relevante for historien ble avbildet på linjen over (Bilde 

3.9).  

Slik gikk veggen vår (Bilde 3.7) fra å inneholde kategorisert tekstlig informasjon til også å vise 

enkeltstående skisser som fremhevet en tanke, et ønske eller en frustrasjon, til å etter hvert 

visualisere hele episoder fra studentens studiehverdag. 

 
Bilde 3.9 Utsnitt fra «Veggen» som viser todelingen mellom studentens perspektiv (rosa) og systemene som inngår i 
historien (blått). Den grønne lappen indikerer et ønske som ble utledet fra denne historien. 

Bilde 3.9 viser et eksempel på de tjeneste- og storyboardinspirerte visualiseringene våre av 

brukerreiser. Todelingen viser studentens perspektiv i rosa og systemene som inngår i historien i 

blått. Denne studenten synes webmail.uio.no har et «gammeldags, dårlig interface». De blå 

lappene viser en bakgrunnsprosess for studenten er blitt flyttet til det nye e-postsystemet, 

mail.uio.no, men ikke mottar noen informasjon om dette. Studenten fortsetter derfor å bruke den 

gamle løsningen og tenker at «jaja, det er vel bare sånn det er ...». Den grønne lappen indikerer et 
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ønske vi har utledet fra historien: «Bedre webmail. (Egentlig ønske: info om nye/forbedrete 

tjenester».  

Et forsøk på å identifisere personas 

Ifølge Stickdorn og Schneider (2011) brukes personas ofte som et verktøy i tjenestedesign for å 

utforske og få økt forståelse for hvem brukerne er. Personas er fiksjonelle personer identifisert 

gjennom en analyse av datamaterialet hvor man forsøker å finne kategorier av brukere. Gjennom 

en ny runde analyse forsøkte vi å identifisere slike kategorier av studenter med hensyn til hvilke 

uttalelser de kom med om IT-løsningene, hvilke eksplisitte og implisitte behov de hadde knyttet 

til IT-løsningene og i studiehverdagen generelt. Dette ble gjort ved at hver av oss gjennomgikk 

samtlige intervjuer og markerte i et omfattende Excel-skjema hvorvidt studenten hadde negative, 

positive eller nøytrale utsagn om de ulike IT-løsningene eller om de ikke kjente til løsningen, samt 

personalia som alder, tilhørighet og antall studieår ved UiO. De spesifikke problemene studenten 

hadde med IT-løsningen ble også kategorisert. Skjemaet hadde omkring 130 datapunkter per 

intervju som skulle markeres med verdi. Dette var et svært tidkrevende arbeid og vi innså etter 

altfor lang tid at arbeidet heller ikke var så givende. Datamaterialet vårt er av kvalitativ natur og 

det ble vanskelig å skulle vurdere og sette verdier for utsagn. Intervjuene våre var i tillegg 

semistrukturerte og kan vanskelig sammenlignes. Dermed ble denne runden ganske fruktesløs.  
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Bilde 3.10 Utsnitt av skjermbilde underveis i arbeidet med å identifisere personas gjennom et Excel-skjema.  

Analyse – sammenstilling av perspektiver på studentenes IT-problemer 

I et mellomtrinn i analyseprosessen sammenstilte vi ulike perspektiver knyttet til IT-løsninger 

studentene snakket om i datamaterialet. Vi kategoriserte utsagnene i henhold til tjeneste og brukte 

fargemarkører for å skille mellom hva studenten uttalte, hva de ansatte sa under workshopen, hva 

vi identifiserte som muligheter og såkalte smertepunkter, og øvrige observasjoner vi hadde. Dette 

mellomtrinnet hjalp oss med å identifisere hvilke IT-problemer vi hadde de rikeste beskrivelsene 

av, og hjalp oss å se hvordan de ulike synspunktene informerte og kolliderte med hverandre.  
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Bilde 3.11 En sammenstilling av ulike perspektiver på studentenes IT-problemer hjalp oss å se hvordan de ulike 
synspunktene i datamaterialet informerte og kolliderte med hverandre, og å identifisere hvilke IT-problemer vi hadde 
de rikeste beskrivelsene av. 

3.4.3 Brukerreiser 

I vårt prosjekt har brukerreiser blitt benyttet både som hjelp til å fokusere analysen vår og som en 

metode for å identifisere og beskrive IT-relaterte problemer studentene ved UiO opplever. 

Brukerreiser, eller Customer Journey, er en veletablert visualiseringsteknikk innen tjenestedesign, og 

reise-metaforen er ifølge Clatworthy (2013) et av de viktigste teoretiske konseptene i 

tjenestedesign siden den gir et perspektiv og en teknikk for å beskrive og oppsummere tjenester. 

Brukerreiser viser brukerens interaksjoner med tjenesten og tjenesteleverandøren, hvor man 

følger brukeren gjennom de ulike kontaktpunktene som hun interagerer med inntil hun har nådd 

sitt mål, og ofte vil en brukerreise også vise stegene brukeren foretok seg både før og etter selve 

tjenesteprosessen (Kankainen mfl., 2012; Segelström & Holmlid, 2011). Slike reiser kan utformes 

både ut ifra en allerede eksisterende tjeneste, eller i en designprosess som et verktøy for å skape 

nye tjenester (Koivisto, 2009, s. 143). I tråd med det brukersentrerte prinsippet skal en 

brukerreise vise tjenesteprosessen fra brukerens perspektiv – det er hva brukeren ser og opplever 

som er i fokus (Clatworthy 2013). Dermed vil eksempelvis automatiserte bakgrunnsprosesser ikke 
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inngå i denne visualiseringen, fordi slike prosesser ikke er synlige for brukeren. Følstad mfl. 

(2013, s. 33) har ut ifra sin litteraturgjennomgang av brukerreiser følgende beskrivelse:  

«A customer journey is a process which a customer goes through to achieve a specific goal, 
involving one or more service providers. Customer journeys concern the customer experience 
and may include touchpoints, steps, and actions. Touchpoints are the points or moments of 
interaction or communication between the customer and a service provider. Steps are sections 
of the customer journey. Actions are the customers' activities which may or may not involve an 
interaction with a service provider» 

Ifølge Crosier og Handford (2012) er brukerreiser en egnet teknikk til å identifisere «svikt» i 

tjenesteprosessen, og kan slik hjelpe med å rette oppmerksomheten mot hvor det bør gjøres 

endringer. Som et ledd i å besvare Delspørsmål I i problemstillingen vår, har vi analysert intervjuer 

vi har hatt med studenter gjennom visualisering av brukerreiser for å undersøke hvordan 

teknikken støtter oss i å identifisere og beskrive studentenes IT-relaterte utfordringer i 

studiehverdagen. Teknikken tjener imidlertid flere formål i dette masterprosjektet. I tillegg til å 

benyttes som en form for analyse, vil vi gjennom brukerreiser vise hvordan vi tror at den 

nåværende situasjonen kan endres til det bedre. 

Customer Journey Modelling Language 

Til tross for den utstrakte bruken av brukerreiser innen tjenestedesign, påpeker Halvorsrud mfl. 

(2014) at det mangler et presist, entydig og formelt språk for slike visualiseringer. Gjennom 

forskningsprosjektet VISUAL ble Customer Journey Language (CJML) utviklet. Under et besøk hos 

SINTEF i september 2015 intervjuet vi et av forskningsprosjektets medlemmer, Ragnhild 

Halvorsrud, om tjenestedesign generelt, forskningsprosjektet VISUAL og om råd til prosessen 

for vår egen masteroppgave. I samtalen trakk hun frem hvordan det finnes svært mange 

definisjoner av tjenestedesign og at disse til dels er sprikende, og at det nettopp er dette spriket 

som er forskningsprosjektets utgangspunkt. Videre fortalte Halvorsrud at de trolig skiller seg ut 

fra praktiserende tjenestedesignere, fordi der tjenestedesignere typisk bruker bilder, illustrasjoner 

og elementer som kommuniserer emosjoner, forsøker VISUAL å visualisere den «ideelle», 

tiltenkte brukerreisen sett fra systemets side og sammenligne dette med hvordan brukerreisen 

faktisk arter seg for en bruker. I motsetning til brukerreiser utformet av praktiserende 

tjenestedesignere er CJML, ifølge Halvorsrud, en mer modellbasert og standardisert versjon av 

brukerreisen, som blant annet skal støtte analyse av eksisterende tjenester gjennom en felles 

terminologi og med utstrakt bruk av visualiseringer. Slik er notasjonen også ment å forenkle 

kommunikasjon på tvers av avdelinger (Halvorsrud mfl., 2014). 
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CJML - terminologi og syntaks 

I de påfølgende kapitlene vil vi presentere samtlige brukerreiser visualisert med CJML som vi har 

benyttet i masterprosjektets analyse. Vi vil derfor først redegjøre for notasjonens tilhørende 

terminologi og syntaks, slik at denne formen for analyse gjøres forståelig for USIT og andre 

lesere av denne oppgaven11. 

I CJML modelleres brukerreiser som en sekvens av kontaktpunkter og handlinger en bruker går 

gjennom for å nå et konkret mål (Halvorsrud mfl., 2014). Notasjonens grunnleggende elementer, 

kontaktpunkter og handlinger, vises i figuren under sammen med spesialsymboler som binder disse 

elementene sammen, samt indikerer brukerreisens begynnelse og slutt (Halvorsrud mfl., 2014). 

Som beskrevet i kapittel 2 er et kontaktpunkt et punkt der det forekommer kontakt mellom 

tjenesteleverandør og bruker (Clatworthy, 2011; Halvorsrud mfl., 2014), og i CJML illustreres et 

kontaktpunkt som en sirkel sammen med et symbol som indikerer kanalen som kontaktpunktet 

formidles gjennom, eksempelvis e-post, SMS eller en nettside. Fordi CJML skiller mellom 

forventede og faktiske (reelle) brukerreiser finnes det to typer kontaktpunkt: forventet (fra 

tjenesteleverandørens side) og ad-hoc. Et kontaktpunkt av typen ad-hoc vises kun i brukerreiser 

som tar for seg brukerens faktiske interaksjon med tjenesten.  

 

Figur 3.6 Grunnleggende elementer i notasjonen CJML, oversatt fra Halvorsrud mfl. (2014). 

                                                
11 Mer detaljerte beskrivelser av notasjonen, syntaksen og prosjektet VISUAL finnes på prosjektets nettsider: 
http://visualproject.org.  
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Ved å benytte ulike farger viser kontaktpunktets grenselinje hvem som initierer kontaktpunktet 

(Halvorsrud mfl., 2014). For enkelthetens skyld har vi valgt å begrense oss til to ulike 

initiativtakere: student og universitetet, og vi skiller derfor ikke mellom UiO og USIT i 

brukerreisene. Som vi viser i Figur 3.7 under, markeres kontaktpunkter der en student er 

initiativtaker som gul, mens en grønn grenselinje indikerer at det er UiO eller USIT som initierer 

kontaktpunktet. Et kontaktpunkt kan ha status som fullført, manglende eller feilende. Under arbeidet 

med brukerreisene har det for oss ikke vært entydig hvilken betydning som ligger i de ulike 

statusene av et kontaktpunkt, da disse mangler videre beskrivelser i dokumentasjonen, og vi har 

derfor valgt å tolke disse på en måte som passer vårt prosjekt.  

Et manglende kontaktpunkt, i vår forståelse, betyr at kontaktpunktet inngår i den forventede 

reisen fra tjenesteleverandørens side, men at dette kontaktpunktet ikke forekommer i studentens 

faktiske brukerreise. Et feilende kontaktpunkt i vår analyse kan bety teknisk svikt i en IT-løsning 

som forhindrer studenten å gjennomføre kontaktpunktets formål, men fordi brukerreiser er ment 

til å utgangspunkt i brukerens perspektiv, kan et feilende kontaktpunkt også reflektere 

studentenes negative utsagn om det konkrete kontaktpunktet uten at det foreligger en teknisk 

svikt som hindrer studenten å oppnå sitt mål. 

 

 

Figur 3.7 Beskrivelse av kontaktpunkter i CJML, tilpasset fra Halvorsrud mfl. (2014). Kontaktpunktets grenselinje 
indikerer initiativtaker og kontaktpunktets status, og symbolene innenfor sirkelen representerer 
kommunikasjonskanal og konkrete IT-tjenester. 
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Figur 3.7 over viser typiske kontaktpunktsymboler som brukes i masteroppgaven. Et symbol 

representerer kommunikasjonskanal eller konkrete IT-løsninger. I brukerreiser som i større grad 

handler om studentens tilgang til IT-løsningene heller enn opplevelsen av en konkret IT-løsning, 

bruker vi bærbar datamaskin som kontaktpunktsymbol, som en abstrahering, siden det ikke er 

den konkrete IT-løsningen som er av betydning, men representasjon av teknisk tilgang til IT-

løsningen. Som anbefalt av Halvorsrud mfl. (2014), bruker vi merkelapper sammen med et 

nummer over kontaktpunktenes titler (eksempelvis «E-post» eller «Studentweb») for å indikere 

kontaktpunktets status, slik at vi enklere kan referere til enkelte kontaktpunkter i beskrivelser av 

brukerreiser. Merkelappene vi bruker er T (Touchpoint), E (Expected), A (Ad-hoc), M (Missing) og F 

(Failing). 

For å understøtte analyse av eksisterende tjenester gjennom skillet mellom forventede og reelle 

brukerreiser har CJML ulike typer visninger: enkel sekvensiell visning og avviksvisning (Halvorsrud 

mfl., 2014).  

 Enkel sekvensiell visning 

En brukerreise kan visualiseres sekvensielt ved at kontaktpunktene plasseres etter hverandre 

horisontalt, noe som egner seg dersom man ønsker å visualisere en brukerreise der 

tjenesteleverandør ikke nødvendigvis har en forventet prosess som brukeren skal gjennom, eller 

dersom man skal visualisere hypotetiske brukerreiser. Figur 3.8 viser hvordan en brukerreise 

med enkel sekvensiell visning kan se ut. 

 

Figur 3.8 En brukerreise kan visualiseres sekvensielt ved at kontaktpunktene plasseres etter hverandre horisontalt. 

 
 Avviksvisning 

Hvis det foreligger en planlagt brukerreise fra tjenesteleverandørens side kan man benytte 

avviksvisningen, slik at den reelle brukerreisen kan undersøkes i lys av den forventede 
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brukerreisen (Figur 3.9). Kontaktpunkter plassert over den horisontale avvikslinjen representerer 

tjenesteleverandørens forventede kontaktpunkter, mens andre kontaktpunkter som ikke inngår i 

den forventede brukerreisen (ad-hoc) plasseres under avvikslinjen sammen med manglende og 

feilende kontaktpunkter. Dersom et kontaktpunkt i den forventede brukerreisen mangler eller 

feiler, skal kontaktpunktet i tillegg plasseres over avvikslinjen som grå symboler (Halvorsrud mfl., 

2014).  

 

 

Figur 3.9 Dersom det foreligger en forventet sekvens av kontaktpunkter fra tjenesteleverandørens side kan CJML 
sin avviksvisning være til nytte i analyseringen av eksisterende tjenester. 

I CJML kan et kontaktpunkt som av direkte konsekvens følger et annet plasseres vertikalt, som 

vist i Figur 3.9 hvor Astrid går til billettskranken (kontaktpunkt A1) for å hente billetten sin fordi 

billettautomaten (kontaktpunkt F1) ikke virker.   
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En vurdering av hvorvidt CJML har vært hensiktsmessig for å identifisere og beskrive 

studentenes IT-relaterte utfordringer i studiehverdagen i vårt prosjekt vil gjøres i kapittel 7.  

3.4.4 Tjenesteskisser 

Tjenesteskisser er, ifølge Wetter-Edman (2011), et av få verktøy innen tjenestedesign som både er 

veldokumentert og tatt i bruk både innenfor markedsføringsfeltet for tjenester og innenfor design-

grenen av tjenestedesign. Som nevnt i bakgrunnskapittelet har teknikken sitt opphav innenfor 

markedsføring og administrasjon av tjenester, og ble introdusert av Shostack (1984). Som den 

engelske betegnelsen, service blueprint, hinter om er tjenesteskissen inspirert av arkitektoniske 

skisser, og fungerer som en form for oversiktskart over hvordan tjenesten er ment å fungere 

(Polaine mfl., 2013; Segelström, 2010). Hensikten er, ifølge Wetter-Edman (2014) å gi en 

oversikt over forholdet mellom forgrunns- og bakgrunnsprosessene som er involvert i 

tjenesteleveransen. Tjenesteskisser kan brukes både for å dokumentere eksisterende tjenester og 

for å utforske mulige endringer i eller helt nye tjenester (Forlizzi & Zimmerman, 2013). Denne 

representasjonen av tjenesten kan, ifølge sistnevnte, hjelpe med å skape og opprettholde en delt 

forståelse av tjenesten i designteamet, og brukes også for å kommunisere med og involvere de 

forskjellige aktørene som er involvert i tjenesteleveransen. 

I Shostack sin opprinnelige variant hadde tjenesteskissen kun to dimensjoner – forgrunn og 

bakgrunn – hvor hensikten var å skille mellom forgrunnsprosessene som kunden kan se og 

bakgrunnsprosessene som er usynlige for kunden. Det finnes ingen standard for tjenesteskisser, 

ifølge Polaine mfl. (2013, s. 98), og detaljgraden varierer: tjenesteskisser kan brukes som et 

verktøy for å kartlegge og presentere hovedaktivitetene i en tjeneste eller de kan gi detaljerte 

forklaringer av elementer som inngår i tjenesten, både av systemer, ansatte, kunder og eventuelle 

andre aktører. I en mer detaljert variant av tjenesteskisser opererer Bitner, Ostrom og Morgan 

(2008) med fem dimensjoner som de mener er typiske for tjenesteskisser:  

• Brukerens handlinger: Handlinger brukeren gjør hvor hun ikke interagerer med 

tjenesten. 

• Forgrunnsprosesser: Direkte interaksjon mellom brukeren og tjenesteleverandøren via 

et kontaktpunkt. 

• Bakgrunnsprosesser: Handlinger tjenesteleverandøren gjør som ikke er direkte synlige 

for brukeren.  
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• Støtteprosesser: Handlingene som utføres av ansatte som ikke interagerer direkte med 

brukeren, men som må skje for at tjenesteleveransen skal kunne gjennomføres.  

• Fysiske bevis: Et fysisk bevis på tjenesteleveransen.  

 

I tidsskriftartikkelen «Service Blueprinting: Transforming the Student Experience», hvor Ostrom, 

Bitner og Burkhard (2011) anvender tjenesteskisser som verktøy for å redesigne 

studentopplevelsen ved høyere utdanningsinstitusjoner, opererer forfatterne med en sjette 

dimensjon, pain points, definert som «moments during the service 

that customers or university employees perceive to be annoying, challenging, or 

dissatisfying» (Ostrom mfl., 2011, s. 3). De splitter også forgrunnsprosesser i to: 

forgrunnsprosesser hvor kontaktpunktet brukeren interagerer med er digitalt («onstage 

technology actions») og forgrunnsprosesser hvor kontaktpunktet involverer ansikt-til-ansikt-

interaksjon  («onstage contact employee actions»). 

 
Figur 3.10 Tjenesteskisse fra Ostrom mfl. (2011) som gjennom syv dimensjoner viser studentenes prosess med å ta 
et emne ved Arizona State University. 

Vår egen notasjon basert på CJML 
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I vårt prosjekt har tjenesteskisser blitt brukt som metode for å lage en mer helhetlig 

representasjon av prosessen studentene går gjennom for å få tilgang til IT-løsningene. Som vi vil 

komme tilbake til i kapittel 5 legger bakgrunnsprosessene her føringer for hvordan studentens 

brukerreise kan gjennomføres. Tjenesteskissene er således et ledd i besvare Delspørsmål I fra 

problemstillingen, som et eksempel på hvordan tjenestedesign kan brukes for å beskrive IT-

problemer. Videre benytter vi tjenesteskisser i kapittel 0 for å visualisere hvordan en endring av 

bakgrunnsprosesser potensielt kan bidra til en forbedret brukerreise for studenten, hvilket kan ses 

som et bidrag til å hjelpe med å besvare Delspørsmål II. 

Vi har valgt å lage vår egen variant av tjenesteskisser, som inneholder færre dimensjoner enn 

Bitner mfl. (2011) sin variant, men flere enn Shostack (1984) sin todimensjonale versjon, enda vi 

visuelt i likhet med Shostack har en todeling av skissen mellom forgrunnsprosesser og 

bakgrunnsprosesser.  
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Figur 3.11 Vår variant av tjenesteskisser bygger videre på CJML-notasjonen og viser bakgrunnsprosessene som skjer 
i kulissene av brukerreisen. Figuren viser en utvidelse av brukerreisen i Figur 3.8, hvor Astrid kjøper togbillett. 

Siden vi hadde brukt CJML for å visualisere studentenes brukerreiser gjennom hele kapittel 4, 

mente vi det var hensiktsmessig å bygge videre på denne notasjonen når vi også skulle involvere 

bakgrunnsprosessene i representasjonen, da hensikten med visualiseringen i vårt tilfelle er 

klargjøring og dokumentasjon, som i en senere instans kan brukes for å kommunisere med  

USIT-ansatte om de aktuelle prosessene. VISUAL-prosjektet har utviklet et eget swimlane-diagram 
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som kan brukes for å vise flere aktører og systemer i samme diagram, og således kan minne om 

en typisk tjenesteskisse rent visuelt, men dette diagrammet inkluderer kun de entitetene som 

brukeren har direkte kontakt med, og viser således ikke bakgrunnsprosesser. Vi mener derimot at 

bakgrunnsprosessene er svært relevante for vårt prosjekt, da disse påvirker gangen i en del av 

brukerreisene direkte. Vi kunne valgt å modifisere swimlane-diagrammet heller enn CJML-reisene, 

men vi tror det er enklere å forstå hvordan bakgrunnsprosessene spiller inn i brukerreisene når vi 

viderefører en notasjon som er blitt brukt gjennom store deler av oppgaven. Vi mener en av 

fordelene ved vår variant er at skillet mellom forgrunnsprosessene brukeren deltar i, og 

bakgrunnsprosessene hun ikke ser, er svært tydelig. Det er også tydelig hvilke kontaktpunkter 

som støtter seg på bakgrunnsprosesser og hvilke som ikke på samme måte er avhengig av 

interaksjon med tekniske baksystemer. Siden CJML allerede uttrykker mange av dimensjonene 

gjennom sin notasjon, trengs ikke egne horisontale felt for å skille mellom eksempelvis brukerens 

handlinger og kontaktpunkter med direkte interaksjon: alle prosesser som er synlige for kunden 

vises gjennom CJML. Derimot har vi i valgt å gi mer plass til bakgrunnsprosessene og gi de ulike 

systemene hvert sitt horisontale felt, siden noen av løsningsforslagene våre innebærer endringer i 

kommunikasjonen mellom systemer i bakgrunnen. I tjenesteskisser vi har sett i litteraturen, 

eksempelvis Bitner mfl. (2011), er disse slått sammen til ett felt. Vår variant av tjenesteskisser kan 

således anses som en strategi for å tilpasse tjenesteskisser til et IT-dominert domene. 

3.5 Refleksjon over tilnærmingen  

I dette delkapittelet vil vi komme med noen refleksjoner over etiske spørsmål og begrensninger 

ved prosjektet. 

3.5.1 Etiske betraktninger 

Marshall og Rossman (2006, s. 82) er av den oppfatning at kvalitativ forskning alltid vil innebære 

et element av etiske vurderinger når den involverer andre mennesker. Crang og Cook påpeker at 

forskning bør være designet på et grunnlag som sikrer integritet ovenfor informantene. Et 

informert samtykke betyr at deltagere skal være fullt informert om formålet med studien, hva 

deltagelsen deres betyr, at deltagelsen er frivillig og at de uten konsekvenser kan trekke seg fra 

studien, hvordan og hvor lenge dataene vil oppbevares, potensielle risikoer som foreligger ved å 

delta, hvordan konfidensialiteten deres vil ivaretas og hvordan de kan få mer informasjon om 

studien (ESRC Research Ethics Framework, gjengitt av Crang & Cook, 2007, s. 29). 
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Samtykkeerklæringene vi har gitt deltagerne i vårt prosjekt i forkant av intervjuer og workshop 

kan ses i Vedlegg A og Vedlegg B. Som beskrevet under 3.3.4 er studien meldt til NSD 29. 

september 2015 og godkjent 17. november 2015. Et prosjekt er meldepliktig til NSD dersom det 

behandler personligopplysninger via datamaskinbasert utstyr, slik som video, lyd, bilder eller 

dokumenter på PC, minnepenn eller smarttelefon (NSD, 2015). I vårt prosjekt har vi kontaktet 

studenter på bakgrunn av en henvendelse de har sendt per e-post til brukerstøtte, og vi har måttet 

oppbevare e-postadresser for de som har samtykket til å delta i studien, blant annet for å kunne 

finne tilbake til den enkelte student dersom noen på et senere tidspunkt skulle velge å trekke seg. 

Disse opplysningene er blitt oppbevart i henhold til avtalen med NSD og holdt adskilt fra 

intervjumaterialet. Sistnevnte er blitt anonymisert i en slik grad at det ikke skal være mulig å 

gjenkjenne enkeltpersoner fra datamaterialet.  

En etisk problemstilling i vårt prosjekt har vært knyttet til våre mange hatter, i form av å være 

både UiO-ansatte og studenter og forskere som undersøker hva medstudenter synes om IT-

løsninger kolleger av oss kanskje har et eierforhold til. Dette vil, som nevnt under roller i 5.3.1, 

kunne ha implikasjoner for hvordan informantene forholder seg til oss. Samtidig kan man tenke 

seg at ansattrollen har implikasjoner for oss og hvordan vi forholder oss til forskningsspørsmålet, i 

den forstand at vi kanskje vokter oss for å skrive om negative aspekter ved IT-løsningene. 

Eventuelle effekter av ansattrollen har vi diskutert oss imellom flere ganger, men akkurat på dette 

punktet er vi ikke så bekymret for at rollen vår skal påvirke utfallet negativt. For det første mener 

vi at nettopp de negative opplevelsene studentene måtte ha i forbindelse med IT-løsningene må 

være av særlig interesse for USIT. For det andre har bevisstheten om at kolleger av oss potensielt 

kan komme til å lese oppgaven gjort det enda viktigere for oss å være grundige og å kunne 

begrunne påstandene våre med empiri. 

Videre blir det særlig viktig i innsideforskning, ifølge Greene (2014, s. 6), «that the researcher be 

as forthcoming about their own identity as necessarily relevant to the research». Dette innebærer 

for oss både at vi eksplisitt må redegjøre for rollene våre i masteroppgaven og overfor kolleger, 

medstudenter og informanter. Siden vi har holdt hus i USIT sine lokaler under perioden, hvor 

mye av den anonymiserte analysen vår har preget veggene, er nok en del USIT-ansatte klar over 

at masterprosjektet vårt handler om UiOs IT-løsninger, og vi har hatt mange samtaler med 

ansatte om prosjektet. Noen av samtalene har gitt oss bakgrunnsinformasjon om systemer eller 

ulike beslutninger som ligger til grunn for dagens situasjon. I de tilfellene hvor vi har ønsket å 

bruke informasjonen i oppgaven har vi eksplisitt spurt om samtykke til dette.  
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For studentenes del ble spørsmålet om roller kanskje særlig relevant da vi besluttet å kontakte 

studenter på bakgrunn av henvendelser de hadde sendt til brukerstøtte. I denne anledning var det 

et poeng å understreke for disse studentene at henvendelsen fra oss var uavhengig av deres 

opprinnelige henvendelse til brukerstøtte. Vi ville også gjøre det klart at deltagelse var helt 

frivillig. Dette virket særlig presserende å understreke i vårt tilfelle siden studentene som har 

henvendt seg til Houston i utgangspunktet ikke har samtykket til at e-postadressen deres kan 

benyttes til dette formålet. Henvendelsesmalen, som kan leses i sin helhet i Vedlegg I (engelsk 

versjon i Vedlegg J) spesifiserer blant annet at: 

«Om du ønsker å delta i et intervju, ønsker mer informasjon eller har spørsmål angående 
prosjektet, kan du svare på denne e-posten. Ønsker du ikke å delta, trenger du ikke gjøre noen 
ting. [...] Det bør nevnes at jeg [Martine] har en dobbeltrolle i denne situasjonen, i den forstand 
at jeg både er masterstudent ved UiO og ansatt i USIT. Jeg vil derfor understreke at disse 
rollene er separate, og at USIT ikke vil få noen informasjon om hvem som deltar i 
forskningsprosjektet. Opplysninger som kommer frem i forbindelse med forskningsprosjektet 
vil kun brukes i samsvar med forskningsformålet.» 

Gjennom dialog med juristene ved USIT, og som beskrevet i meldeskjema til NSD, ble det 

besluttet at henvendelsen skulle sendes fra Martines student-epostadresse ved UiO, heller enn 

hennes USIT-epostadresse, nettopp for å understreke skillet mellom disse rollene. Ved å sende 

fra en student-adresse heller enn en USIT-adresse, håpet vi at maktbalansen ville oppleves mer 

komfortabel for studentene. Samtidig står det i henvendelsesmalen at oppgaven skrives for USIT, 

og at utsendelsen er avklart med USIT. Vi ønsket med dette å understreke henvendelsens 

seriøsitet og fortelle de potensielle informantene at bidraget deres sannsynligvis vil bli lest av 

USIT, og at de dermed kunne ha en reell påvirkningsmulighet på egen situasjon. 

Konfidensialitetsproblematikk er typisk for innsideforskning (Greene, 2014). Ansatt-hatten betyr 

at vi har tilgang til informasjon både om arbeidsplassen, om systemene og studentene, siden vi i 

arbeidshverdagen behandler henvendelser fra studenter. Dette gjør at vi i noen tilfeller kanskje vil 

vite mer om et fenomen enn hva vi kan skrive i denne oppgaven. I tilfeller hvor denne 

informasjonen har vært av relevans, har vi gjort formelle intervjuavtaler med noen som er i 

posisjon til å snakke om temaene. I noen tilfeller vil det også være slik at Martine kan ha hjulpet 

eller i fremtiden kan komme til å hjelpe den samme studenten via RT som vi siden sender ut 

henvendelse til. Vi har søkt å møte denne problemstillingen gjennom henvendelsesmalen, som 

beskrevet over, og har hatt dialog om dette både med juristene og gruppeleder for SDS. En 

konsekvens kan imidlertid være at Martine allerede kjenner innholdet i studentens henvendelse, 

og dette kan potensielt oppleves som ubehagelig for intervjuobjektet. I tillegg til å være åpne om 
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egen identitet, slik Greene (2014) anbefaler, var vi tydelige både overfor studentene vi snakket 

med og USIT (med referanse til ansattes taushetsplikt) om at opplysningene som fremkommer av 

RT-saken holdes utenfor oppgaven, og at det kun er det transkriberte intervjuet som etter 

samtykke kan benyttes som datagrunnlag. Det forekom ingen tilfeller, som vi vet om, hvor vi på 

forhånd hadde kjennskap til informanten.  

En utfordring i forbindelse med å rekruttere informanter over internett, omtalt i «Ethics 

Guidelines for Internet-mediated Research» (British Psychological Society, 2013), er knyttet til 

informantens identitet. Som redegjort for under 3.3.4 bruker vi et script som ut ifra UiO-

brukernavnet knyttet til henvendelsen bekrefter hvorvidt vedkommende er student ved UiO. 

Siden disse brukernavnene manuelt registreres av de ansatte i førstelinjen, kan det imidlertid 

forekomme feil, slik at vi sender intervjuforespørsel til noen som ikke har henvendt seg til 

brukerstøtte. Vi har ikke fått noen indikasjoner på at dette har skjedd, og heller ingen negative 

tilbakemeldinger på henvendelsen vår.  

3.5.2 Refleksjoner knyttet til vår rolle og involvering 

Som nevnt i kapittelets innledning er det forskeren som er instrumentet i kvalitative studier 

(Marshall & Rossman, 2006, s. 72). Dette er tett knyttet til hva Crang og Cook (2007) kaller 

forskerens refleksivitet. Våre tidligere erfaringer, hvem vi er og hvor vi kommer fra, vil påvirke hva vi 

ser og hvordan vi tillegger verden mening. Dette gjelder ikke bare forskeren, men også 

informantene, som både danner svarene sine i intervjuene ut ifra hvem de og ut ifra hvordan de 

ser oss. Som formulert av Geertz (1973 s. 9, sitert i Walsham, 1995, s. 75):  

What we call our data are really our own constructions of other people's constructions of what 
they and their compatriots are up to.  

I tråd med det fortolkende paradigmet, som beskrevet under 3.1, kan vi ikke gi en objektiv 

fremstilling av verden, og det er heller ikke målet. Verken vi eller informantene våre sitter på 

sannheten – alt vi har er intersubjektiv forståelse, som Crang og Cook (2007, s. 37) kaller det, 

som oppstår i samtalen mellom informant og forsker. Den enkeltes «sannhet» er således heller 

«partial truths from specifically positioned actors» (Crang og Cook, 2007, s. 149).  

Som nevnt i introduksjonskapittelet er vi begge IT-ansatte ved UiO. Gitt Crang og Cook (2007) 

sitt standpunkt kan forskeren aldri starte med blanke ark, men våre ark er her åpenbart farget av 

vårt utgangspunkt. Dette vil ha implikasjoner både for hvordan vi tenker om prosjektet, 
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informantene og organisasjonen, og hva informantene tenker om oss. Som studenter og ansatte 

ved UiO kan vi sies å allerede være dypt involvert i feltet. Er det mulig å gjenfinne det ferske 

perspektivet på en situasjon flere år etter at man gikk inn i den? Vi tror ikke dette uten videre kan 

gjøres. For noen av intervjuene våre merket vi at vår arbeidshverdag fra IT-brukerstøtte påvirket 

hvordan vi forholdt oss til det informanten fortalte. Eksempelvis skjedde det at brukeren fortalte 

om hvordan e-posten hans plutselig en dag var «hulter til bulter», at den fortsatt var slik og at 

dette var irriterende. Dette var et ansikt til ansikt-intervju hvor det var en datamaskin i rommet, 

så Martine tok en titt på e-postprogrammet hans og løste problemet. Dette var mot slutten av 

intervjuet, men potensielt kan slike tilfeller skape avstand mellom oss og informanten ved å 

forsterke en form for maktbalanse i vår favør, hvor vi er den intervjuende part med forholdsvis 

god kjennskap til IT, mens studenten kan oppleve å reduseres til en som skal «svare for seg». Det 

er forbausende vanskelig å legge vekk brukerstøtterollen og den iboende trangen det kan gi til å 

forklare og søke løsninger. Etter hvert som vi fikk mer intervjuerfaring opplever vi selv at vi 

behersket intervjurollen bedre og ble flinkere til å stille oppfølgingsspørsmål og la 

brukerstøttehatten ligge hjemme. 

Innsideperspektivet har også vært til hjelp ved at vi har hatt en viss oversikt over aspekter ved 

tjenestene. En ekstern forsker ville kanskje ikke oppdaget e-postmalen for passordskifte eller 

måtte ha brukt mer tid for å forstå bakgrunnsprosessene som påvirker studentenes brukerreiser. 

Vi har også en litt annen kompetanse til å vurdere datamaterialet vårt, på godt og vondt. 

Eksempelvis ser vi at forsøket vårt i workshopen på å få de brukerstøtteansatte – som også er 

studenter – til å uttrykke ansattperspektiv gjennom gule postit-lapper og studentperspektiv 

gjennom rosa postit-lapper ikke var spesielt vellykket, siden vi kjenner igjen ansattperspektivet og 

begrepsbruken knyttet til brukerstøttejobben selv når det «feilaktig» er skrevet på en rosa lapp.  

Walsham (2006) diskuterer hvordan graden av involvering i «felten» kan gjøre forskeren for 

involvert med perspektivet til de man studerer – man mister det ferske perspektivet man hadde 

på situasjonen. I aksjonsforskning, hvor forskeren søker å bidra til løsninger på menneskers 

praktiske problemer i en virkelig situasjon, kan den involverte forskeren risikere å miste kritisk 

distanse til verdien av eget bidrag og således presentere det i et for positivt lys, skriver Walsham 

(2006, s. 322). Kan dette også være tilfellet for våre løsninger i vårt prosjekt? Som vi vil komme 

tilbake til i kapittel 7 har visualiseringene våre og brukerreisene hjulpet oss med å leve oss inn i 

studentenes perspektiv og få en forståelse for hvordan tjenesteleveransen kan se ut gjennom 
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deres øyne. Fordi forslagene våre for løsning bygger videre på det empiriske materialet mener vi 

at de kan ses som tilsvar til faktiske IT-problemer en del studenter opplever.  

3.5.3 Refleksjoner knyttet til metode 

Hovedvekten av datainnsamlingen vår har vært i form av semistrukturerte intervjuer. Som 

Walsham (1995) påpeker er god intervjuteknikk og sosiale ferdigheter viktige ferdigheter for å 

gjøre gode intervjuer, og intervjuets form og gjennomføring vil legge sterke føringer for hva man 

får ut av intervjuet. Som nevnt under delkapittelet om roller var noen av våre intervjuer preget av 

vår erfaringsbakgrunn som brukerstøtteansatte, og dette kan ha bidratt til at utfallet av intervjuet 

ble et annet enn dersom en forsker uten denne bakgrunnen eller med mer intervjuerfaring hadde 

gjennomført intervjuene. Fordi vi gjennom samtaler vi har hatt om prosjektet hadde lagt merke til 

at IT-tjenester for en del er et ganske abstrakt tema hvor man kanskje er usikker på hva begrepet 

innebærer, lagde vi et forenklet kart over IT-tjenestene ved UiO (vedlegg C) som vi brukte under 

studentintervjuene. Kartet var ment som en hjelp for samtalen ved at vi ba studenten om å tenke 

høyt om de ulike tjenestene, men i retrospekt kan det tenkes at kartet kan ha vært for definerende 

for hva som ble snakket om intervjuene, at det kunne bidra til at tjenester som ikke er nevnt på 

kartet heller ikke fikk noen plass i intervjuet eller – kanskje verst – at studentene opplevde 

gjennomgangen av kartet som en form for test hvor de muligens lot som om de kjente til IT-

tjenester, heller enn å innrømme at mange av tjenestene var ukjente for dem. Datamaterialet vårt 

viser imidlertid at studentene også snakket om sine opplevelser med IT-løsninger som ikke 

nevnes på kartet, som utskriftssystemet og trådløst nett. Ved noen tilfeller kunne det oppstå 

replikkutvekslinger hvor studenten kunne si ting som «VPN, ja. Det er kjekt», men hvor 

oppfølgingsspørsmål om hvordan vedkommende bruker tjenesten ble besvart med utsagn som 

«Hmm. Jeg har vel kanskje ikke brukt det? Jeg vet ikke helt». Vi håper at denne typen 

oppfølgingsspørsmål har hjulpet med å skape et mer reelt bilde av studentens opplevelser av IT-

løsningene.  

Utover dette er det dessverre vanskelig for oss å vurdere implikasjonene dette kartet kan ha hatt. 

En annen faktor som potensielt kan ha påvirket de intervjuene som ble gjennomført i samarbeid 

med USIT er bruken av insentiver. Dette kan tenkes å bidra til at informantene samtykker til å 

delta i studier de ellers ikke ville deltatt i eller påvirke informantens oppførsel ved at de ønsker å 

være ekstra «flinke». Vi opplevde imidlertid ikke at studentene i disse intervjurundene var mer 

eller mindre positive enn i de øvige intervjuene vi gjennomførte.  
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Det er videre et spørsmål om intervju som metode er tilstrekkelig for å kunne si hvordan disse 

studentene opplever IT-løsningene. Det kan innvendes at studentene rapporterer annerledes om 

sin bruk av IT-løsningene enn hvordan de faktisk bruker dem i studiehverdagen, og at vi kanskje 

burde observert hvordan studentene bruker IT i hva Marshall og Rossman (2006) omtaler som 

naturlig kontekst.Vi syntes det var vanskelig å se for oss hvordan vi skulle gjøre dette. Skulle vi 

sitte på datasaler eller lesesaler og observere hvordan studentene brukte datamaskinene sine? 

Dette virket både etisk betenkelig, praktisk vanskelig og potensielt ganske pinlig. En PC er 

nettopp det – en personlig datamaskin, med alt det kan innebære av personlige bilder, 

dokumenter og gjøremål man vil gjennomføre. Å studere en uvitende persons anvendelse av en 

datamaskin føltes tilsvarende det å studere personens privat sfære, enda konteksten fysisk sett 

ville vært det offentlige rom. Skulle vi spørre studenter rett ut om vi kunne få observere hvordan 

de brukte IT-løsninger i studiehverdagen sin? Dette ville kanskje vært mer etisk forsvarlig, siden 

den observerte da ville vært klar over at hun ble studert, men det ville reist andre spørsmål knyttet 

til hvordan vår tilstedeværelse påvirket deltageren. Hvor forhindret blir man i studiearbeidet sitt 

når man vet at noen titter en over skulderen? Og hvilken verdi kan man egentlig tillegge 

datamaterialet hvis den observerte endrer atferden sin? Hvordan kan vi som forskere kunne 

vurdere hvor utslagsgivende denne faktoren er?  

En metode vi derimot hadde lyst til å benytte oss av var dagbokstudier. Følstad mfl. (2013) viser 

til at retrospekt husker vi gjerne våre opplevelser annerledes enn hvordan vi opplevde dem 

underveis. De mener en «samtidig datainnsamling», slik dagbøker til dels kan tilby, kan være 

nyttige for å identifisere årsaker til at brukere avbryter brukerreiser og mulige 

forbedringspotensial tjenesteleveransen. Dagbokstudier kunne gitt studenten mer tid til å 

reflektere rundt bruken og opplevelsen av IT-løsningen og til å beskrive dette i egne termer. Et 

potensielt negativt aspekt ved denne metoden kan være at vi legger for mye ansvar på 

informantene (Crang & Cook, 2007, s. 78). Å få studentene til å følge opp dette over tid ville 

sannsynligvis vært slitsomt for dem, og for å få det til ville vi nok måttet lagt en del tid ned i å 

utforme dagbokstudien. Denne metoden ble følgelig ikke benyttet. Som Følstad mfl. (2013) 

referer til kan man hevde at så lenge opplevelsen i retrospekt er hva som husker og 

kommuniseres av brukeren, er kanskje ikke samtidig datainnsamling avgjørende.  
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3.5.4 Refleksjoner knyttet til utvalg 

Som det fremgår av «deltagere»-delkapittelet tilknyttet de respektive rundene med datainnsamling, 

kan vi ikke påberope oss å ha et representativt utvalg av studenter, selv om vi har en god 

kjønnsbalanse, relativt god spredning hva aldersgrupper angår og studenter fra seks av åtte 

fakulteter12. Datamaterialet vårt er imidlertid i stor grad preget av opplevelsene til studenter som 

oppsøker IT-brukerstøtte, både ved at omtrent halvparten av informantene våre tilhører denne 

gruppen og ved at det er denne gruppens erfaringer som indirekte omtales av førstelinjen og i 

statistikkene vi viser til i oppgaven. Det er også på bakgrunn av intervjuer med denne gruppen vi 

har kunnet lage hovedvekten av brukerreisene våre, siden det er i disse intervjuene vi har kunnet 

oppnå en detaljgrad vi mener er nødvendig for å visualisere brukerreiser. Siden forslagene våre til 

forbedringer baserer seg på analysen av dette datamaterialet, er det ikke sikkert at forslagene vil 

være relevante for den generelle studentmassen ved UiO. Som følge av rekrutteringsprosessen 

vår har vi heller ikke nådd de studentene som ikke benytter IT-løsningene; en forståelse av 

hvorfor de ikke gjøre dette kunne vært interessant. Beskrivelsene og løsningsforslagene våre er 

således kontekstuelle og begrenset i tid og omfang til å gjelde studentene vi har snakket med om 

IT-løsningene slik de var på daværende tidspunkt.  

Stake (2005, s. 451) anbefaler at man velger en case som har en viss representativitet (typicality), 

men at man søker mot de tilfellene det later til at man lære mest fra. Dette kan også bety å velge 

tilfellet som er mest tilgjengelig eller der man kan tilbringe mest tid. Heller enn å ha gjort et 

tilfeldig utvalg av informanter, med formål om å kunne generalisere for hele populasjonen, kan 

valget vi gjorde om å rekruttere studenter som oppsøker IT-brukerstøtte kanskje falle under hva 

Flyvbjerg (2006, s. 230) kaller «information-oriented selection: To maximize the utility of 

information from small samples and single cases. Cases are selected on the basis of expectations 

about their information content». Gjennom studiens problemstilling søker vi blant annet å 

besvare hvordan en tjenestedesigntilnærming kan brukes for å identifisere, beskrive og foreslå 

forbedringer knyttet til problemer studentene ved UiO opplever i forbindelse med IT-løsningene. 

Vi mener at det i denne anledning kan forsvares at studentene som oppsøker IT-brukerstøtte er 

viktige informanter vi kan lære mye av ved at de kanskje kan sies å ha de mest kritiske IT-

problemene, i den forstand at de søker hjelp for å løse dem. Selv om vi ikke uten videre kan si at 

                                                
12 En oversikt over informantene med institutt-tilhørighet, type studium, alder, kjønn og fullførte studieår ved UiO, 
se Vedlegg M. 
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den «typiske UiO-studenten» støter på problemene beskrevet gjennom brukerreisene våre, vet vi 

erfaringsmessig fra egen arbeidshverdag, og som underbygget gjennom 5.1.3, at det et stort 

volum av studenter som oppsøker brukerstøtte. Å få en økt forståelse for disse studentenes 

problemer kunne således bidra til bedring av både av situasjonen for disse studentene og USIT 

sin ressursutnyttelse. Som beskrevet i kapittel 2.2 er også tjenestetilbyderens perspektiv et viktig 

aspekt når man designer løsninger fra et tjenestedesignperspektiv. Som det fremgår av 3.3.4 er det 

videre en ganske stor diversitet med hensyn til alder, kjønn og studietilhørighet for studentene vi 

rekrutterte på bakgrunn av brukerstøttehenvendelsene. Dette kan kanskje tyde på at disse IT-

problemene er av en generell natur, og derfor viktige. Som vi vil beskrive i kapittel 5 ser vi at 

problemene vi beskriver gjennom brukerreisene kan ses som konkretiseringer av mer generelle 

IT-relaterte problemer studentene har13.  

En annen grunn til at disse studentene har fått en forholdsvis stor plass i datamaterialet er at de 

har vært en mer tilgjengelig gruppe enn den øvrige studentmassen ved at vi etter hvert fikk 

mulighet til å sende intervjuforespørsler per e-post. Det vil trolig være slik at studentene som har 

størst motivasjon vil være de som svarer, enten fordi de har særlig sterke meninger om IT-

løsningene eller fordi de potensielt føler en form for plikt til å bidra. Selv om enkelte av 

informantene våre selv var tydelige på at de hadde mye på hjertet etter å ha hatt negative 

opplevelser med IT-løsningene gjør ikke dette disse studentenes betraktninger mindre relevante i 

våre øyne. Tvert imot ser vi disse bidragene som eksempler på den sterke misnøyen som kan 

oppstå når IT-løsningene ikke innfrir brukerens forventninger, til en slik grad at det også preger 

studentens helhetsinntrykk av UiO. Således har slike intervjuer vært interessante innspill for å få 

en bedre forståelse av hvilke situasjoner studentene misliker, og som man dermed bør ta hensyn 

til ved design av UiOs IT-løsninger. 

 

                                                
13 Man kan tenke seg at det kan være «usynlige» grunner som gjør at denne gruppen oppsøker brukerstøtte, for 
eksempel kompetansemessige, og det er få studenter fra de mer teknologiorienterte studiene blant de vi har rekruttert 
via RT. Som vi kommer tilbake til i kapittel 5 uttaler studenter vi har snakket med fra disse studieretningene at de 
nødig oppsøker brukerstøtte. De vi har snakket med forteller imidlertid om de samme generelle IT-relaterte 
problemene som de øvrige studentene.  
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4 Studentenes brukerreiser 
I dette kapittelet vil vi bruke visualiseringsteknikker hentet fra tjenestedesign for å presentere 

resultater fra datainnsamlingen vår. Kapittelet er et ledd i å besvare Delspørsmål I i 

problemstillingen vår, «Kan vi bruke en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive utfordringer ved 

IT-løsninger for studentene ved Universitetet i Oslo, og eventuelt hvordan?». Som redegjort for i kapittel 3, vil 

vi benytte CJML-notasjonen for brukerreiser for å representere studentenes opplevelser i 

forbindelse med IT-løsningene. 

4.1 Universitetets tjenestepakke 

I bakgrunnskapittelet beskriver vi Koivisto (2009) sin presentasjon av et rammeverk hvor han 

identifiserer to komponenter ved tjenesten: tjenesteleveranseprosessen og resultatet. Resultatet er 

hva brukeren ønsker å oppnå gjennom tjenesten; hva Vargo og Lusch (2004) ville kalt verdien av 

tjenesten. Kjernetjenesten er den egentlig tjenesten som leveres og som skal støtte brukeren i oppnå 

sine mål og få sitt behov møtt; støttetjenester supplerer og understøtter denne tjenesteleveransen. 

Basert på dette rammeverket, med utgangspunkt i Figur 2.2, har vi laget følgende modell av 

universitetets tjenestepakke i tilknytning til studentene: 

 
Figur 4.1 Modell for tjenesten UiO tilbyr studentene. Kjernetjenesten UiO tilbyr er undervisning, og studentens mål 
for tjenesteleveransen er kompetanse i form av utdanning. For å nå målet må studenten gjennomføre mange ulike 
aktiviteter. IT-løsningene er støttetjenester som hjelper studentene i denne prosessen. 
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Figur 4.1 over kan ses som en overordnet modell for tjenesten UiO tilbyr studentene. Tidslinjen 

strekker seg fra venstre til høyre og viser tjenesteleveranseprosessen, hvor målet studentene 

ønsker å oppnå er en kompetanse, i form av utdannelse. Kjernetjenesten i denne leveransen er 

undervisningen UiO tilbyr studenten. Tjenester kjennetegnes imidlertid ved at brukeren i mer 

eller mindre grad er involvert i tjenesteleveranseprosessen (Vargo & Lusch, 2004). Studenten må 

selv delta i undervisningen og gjennomføre ulike aktiviteter for å kunne oppnå verdien av 

tjenesten. I Vargo & Lusch (2008) sine termer vil undervisningen UiO tilbyr være et verdiforslag 

som først får reell verdi når studenten interagerer med tjenesten. Således samskapes verdien i 

møtet mellom studenten og UiO. De fargede sirklene i modellen representerer de ulike 

aktivitetene studentene må gjennomføre for at tjenestens verdi skal realiseres ved at studenten får 

seg en utdanning. Eksempler på dette kan være å lese pensum, følge undervisning og levere 

oppgaver. Noen av disse aktivitetene kan representeres lineært, eksempelvis må studenten søke 

opptak før hun kan ta eksamen. Aktivitetene knyttet til kjernetjenesten undervisning, derimot, lar 

seg ikke sekvensere like enkelt. Her vil det være store variasjoner i den enkeltes studiehverdag, 

blant annet knyttet til hvilke emner man tar og hvordan man selv foretrekker å strukturere 

studiearbeidet sitt. Disse aktivitetene har vi identifisert ut ifra datainnsamlingen beskrevet i 

kapittel 3. Studentenes aktiviteter er strukturert i henhold til de samme tjenestefasene som er 

beskrevet i delkapittel 3.3.7 under «Datainnsamling»: opptak, aktiv student og ferdigstudert. 

I vår modell karakteriserer vi IT-løsningene som støttetjenester. De støtter kjernetjenesten 

undervisning ved å tilby studenten verdiforslag som kan forenkle prosessen for å nå målet om 

utdanning. Dette ved at IT-løsningene kan forenkle aktivitetene studenten må gjennomføre, 

eksempelvis ved at studenten ikke må være fysisk til stede for å levere enn oppgave eller for å få 

tak i studierelatert informasjon.  

For at studentene skal kunne benytte seg av dette verdiforslaget forutsettes det imidlertid at de 

har tilgang til IT-løsningene. Som Figur 4.1 illustrerer har studenten i utgangspunktet ikke tilgang 

til disse. Hun får først tilgang når opptaksaktivitetene, som å søke opptak og siden 

semesterregistrere seg, er gjennomført. Videre mister studenten denne tilgangen ved studieløpets 

slutt.  
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4.2 Avgrensning  

Som det fremgår av kapittel 1, er det IT-løsningene som har vært rammen for datainnsamlingen. 

Det er disse digitale støttetjenestene vi undersøker i denne oppgaven, ved å se på hvordan 

studentene går frem for å kunne nyttiggjøre seg av IT-løsningene og hvordan IT-løsningene 

brukes i forbindelse med aktivitetene studentene må gjennomføre for å bestå emner og fullføre 

utdanningsløpet sitt. Som nevnt over vil ikke studentene kunne benytte seg av IT-løsningene før 

de har fått tilgang til disse. Således blir det å ha tilgang til IT-tjenestene et minstekrav for å kunne 

benytte seg av hva USIT tilbyr. Brukerkontoen studenten får tildelt ved semesterstart er på 

mange måter det første møtet studenten har med IT ved UiO. Allerede her skapes 

førsteinntrykket av IT-tjenestene. Vi har i vår oppgave derfor vektlagt prosessen studenten må 

gjennom for å få og for å opprettholde tilgang til IT-tjenestene. Denne prosessen og variasjonene 

av den har vi visualisert gjennom brukerreiser. Disse vil vi presentere fra og med 4.3. 

Datamaterialet vårt viser at det er flere utfordringer knyttet til brukerreisene studentene har i 

denne forbindelse som sannsynligvis er med på å forme studentenes opplevelser av IT-tjenestene.  

Videre har vi hatt et ønske om å undersøke hvordan IT-løsningene støtter aktivitetene studenten 

må gjennomføre i forbindelse med å ta emner. Som nevnt under 4.1 er ikke aktivitetene knyttet til 

dette like sekvensielle, og vi har ikke i samme grad som for tilgang til IT-tjenester lykkes med å 

identifisere og visualisere brukerreiser forbundet med det å ta emner. Vi har ikke visualisert 

mange brukerreiser i denne forbindelsen og delkapittelet har ikke en like tydelig struktur og 

kontekst som tilgang til IT-tjenester. Vi velger likevel å presentere disse brukerreisene under 4.4 

fordi vi mener de forteller noe om forholdet mellom IT-tjenestene og kjernetjenesten 

undervisning, og om IT-relaterte problemer studentene opplever i forbindelse med å 

gjennomføre utdanningsløpet sitt.  

Brukerreisene kan ses som konkretiseringer av hva vi mener er mer generelle IT-relaterte 

utfordringer knyttet til studiehverdagen. Implikasjonene av disse brukerreisene vil vi diskutere i 

det påfølgende kapittelet, 5. 

4.2.1 Øvrige kommentarer til modellen 

Som det fremgår av kapittel 1, er det IT-tjenestene som har vært rammen for datainnsamlingen. 

Dermed vil det naturlig være mange typiske studentaktiviteter som er en del av studieløpet, men 

som ikke vil være beskrevet i denne oppgaven, eksempelvis å engasjere seg i studentforeninger 
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eller å dra på utveksling. Det vil også være sentrale aspekter ved den «tjenesten UiO leverer til 

studenten» som ikke beskrives i datamaterialet, som kvaliteten på undervisningen eller ulike 

undervisningsformer.  

Det vil heller ikke være slik at alle UiO-studenter gjør alle aktivitetene som Figur 4.1 viser. 

Eksempelvis vil aktiviteten levere bachelor-/master-/Ph.D. under fasen ferdigstudert gjøres av disse 

programstudentene, og ikke av enkeltemnestudenter. Vi har valgt likevel å inkludere denne i 

figuren, siden vi mener dette gir et mer fullstendig bilde av studieløpet. Det kan også diskuteres 

hvor representativ aktiviteten å hente ut filer og e-post er for studenter flest. Ingen av studentene vi 

har intervjuet snakker om akkurat dette, og erfaringsmessig fra arbeidshverdagen vår i førstelinje 

brukerstøtte er det heller ikke mange henvendelser i forbindelse med dette. Dette er imidlertid en 

av de få IT-relaterte aktivitetene studentene gjør i denne fasen, og kan sies å markere 

avslutningen på brukerkontoforholdet studenten har til UiO. Når fokuset for oppgaven er IT-

tjenestene, velger vi derfor å inkludere denne aktiviteten i figuren.  

Videre kan det diskuteres hvorvidt man kan si at masterstudenter eller Ph.D.-studenter tar emner, 

siden de i siste delen av studieløpet gjerne ikke følger et undervisningsopplegg. Likevel mener vi 

at figuren gir en adekvat fremstilling, siden også selve masteroppgaven er definert som et emne 

med en gitt emnekode, og ut ifra UiOs beskrivelse av emner som «byggeklosser i 

studieprogrammet»14. Aktiviteter som skrive oppgave og lese pensum er like relevante for disse 

studentene. 

  

                                                
14 http://www.uio.no/studier/om/studier-og-grader/emne/ 
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4.3 Brukerreise 1: Tilgang til IT-tjenestene 

Brukerreisen tilgang til IT-tjenestene viser hvordan studenter får og opprettholder tilgang til IT-

tjenestene gjennom studieløpet - fra studenten har fått opptak til studieplass ved UiO til 

studenten har fullført eller avsluttet studiet. Vi vil i dette delkapittelet først presentere den 

forventede brukerreisen, slik reisen ifølge våre undersøkelser legges opp til fra UiO sin side, før vi 

presenterer reelle brukerreiser studenter ved UiO har fortalt oss om i intervjuene. For 

beskrivelser og skjermbilder for de ulike kontaktpunktene i brukerreisene, se Vedlegg N.              

4.3.1 Forventet brukerreise 

Figur 4.2 viser den forventede brukerreisen for tilgang til IT-tjenestene. Reisen viser sekvensen av 

kontaktpunkter studenten møter i forbindelse med å få tilgang til IT-tjenestene (Delreise 1), å 

opprettholde tilgangen til IT-tjenestene (Delreise 2) og avslutningsvis beskjed om at man ikke 

lenger har en studenttilknytning til UiO og dermed mister tilgang til IT-tjenestene (Delreise 3).  

Med «forventet brukerreise» mener vi brukerreisen slik den legges opp til å være fra UiO sin side, 

i form av systematiserte prosesser og den informasjonen UiO velger å formidle til studenten. De 

systematiserte prosessene legger føringer for rekkefølgen til kontaktpunktene i brukerreisen, for 

eksempel ved at man må semesterregistrere seg før man får tilgang til IT-tjenestene, mens den 

konkrete informasjonen som formidles peker studenten i retning av de neste tiltenkte 

kontaktpunktene fra UiO sin side, eksempelvis ved at velkomst-SMS-en studenten mottar 

inneholder en lenke til en nettside med ytterligere informasjon og henvisninger. 

Informasjonen i visualiseringen er innhentet fra ulike kilder. Fra egen ansatthverdag kjente vi til 

hovedlinjene i den forventede brukerreisen, men for verifisering av denne informasjonen har vi 

som beskrevet i delkapittel 3.3.8 satt oss inn i systemdokumentasjon15 og den konkrete 

informasjonen som formidles til studenten i form av masseutsendte e-poster og nettsider man 

spesifikt ber studentene lese. Vi har også gjennomført intervjuer med leder for Gruppe for IT-

support og driftssenter og med leder for Gruppe for drift av meldingstjenester. I tillegg har vi 

                                                
15 Primært tilknyttet SMS-tjenesten og systematikken som administrerer studentbrukerkontoer 
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hatt formelle og uformelle intervjuer med flere ansatte fra USIT som jobber med de involverte 

systemene og med ansatte fra HF studieinfo og Knutepunktet. Teknikken tjenestesafari (3.3.9) 

har også til dels hjulpet oss med å forstå den planlagte reisen. 

 

Figur 4.2 Den forventede brukerreisen for tilgang til IT-tjenester. Brukerreisen består av tre delreiser som svarer til 
de tre nevnte hovedfasene vi har definert for studieløpet; opptak, aktiv student og ferdigstudert. Reisen viser 
sekvensen av kontaktpunkter studenten møter i forbindelse med å få tilgang til IT-tjenestene (Delreise 1), å 
opprettholde tilgangen til IT-tjenestene (Delreise 2) og avslutningsvis beskjed om at man ikke lenger har en 
studenttilknytning til UiO og dermed mister tilgang til IT-tjenestene (Delreise 3). Merk at Delreise 2 gjentar seg årlig. 

Delreise 1: opptak 
I den forventede brukerreisen mottar studenten en velkomst-SMS (T1) med brukernavn for UiO-

brukerkontoen sin og henvisning til nettsiden uio.no/nybruker16, heretter kalt velkomstsiden 

(T2). På velkomstsiden blir studenten bedt om å lage et passord for brukerkontoen ved hjelp av 

SMS-tjenesten (T3), og opplyst om at man må semesterregistrere seg og betale semesteravgiften 

før man kan bruke andre IT-tjenester ved UiO enn Studentweb. Omtrent tre dager etter at 

studenten har gjort dette i Studentweb (T4) vil studenten kunne logge inn på IT-tjenestene (T5). 

Merk at denne brukerreisen ser noe annerledes ut for enkeltemnestudenter, da automatikken 

behandler disse brukerkontoene noe annerledes.  

 
 
 
 
                                                
16 Skjermbilde av denne finnes i Vedlegg N. 
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Delreise 2: aktiv student 
Omtrent ett år senere mottar studenten en e-post med pålegg om passordskifte17 (T6), som sier at 

studenten av sikkerhetsgrunner må sette et nytt passord for å opprettholde tilgangen til IT-

tjenestene. Studenten logger inn på brukeradministrasjonssiden Brukerinfo (T7) og setter nytt 

passord. Dette er så gyldig ett år frem i tid, når studenten mottar en ny e-post med pålegg om 

passordskifte.  

Delreise 3: ferdigstudert 

Studenten mottar en e-post, «Varsel om sperring av din brukerkonto ved UiO», som sier at 

studenten ikke lenger har noen gyldig tilknytning til UiO og at brukerkontoen derfor vil bli 

sperret innen 30 dager.  

4.3.2 Smertepunkter for forventet brukerreise: tilgang til IT-tjenestene 

Ut ifra kartleggingsfasen ser vi at det er knyttet mange vanskeligheter til flere av kontaktpunktene 

i den forventede brukerreisen for tilgang til IT-tjenestene. Slike suboptimale kontaktpunkter betegnes 

                                                
17 E-posten finnes i Vedlegg N. 
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av noen tjenestedesignere som pain points eller smertepunkter (Clatworthy, 2008).  Figur 4.3, 

Figur 4.4 og  

Figur 4.5 tar utgangspunkt i den forventede brukerreisen presentert i forrige delkapittel og viser 

kommentarer og opplevelser studentene og de førstelinjeansatte vi har intervjuet har hatt i 

forbindelse med de ulike kontaktpunktene. Figurene gir således en oversikt over en del av de IT-

relaterte utfordringene som fremgår av datamaterialet vårt. Vi presenterer dem her for å gi leseren 

en form for disposisjon over problemene som vil utdypes gjennom presentasjonene av 

studentenes brukerreiser i resten av kapittelet, og for å vise hvordan datamaterialet vårt 

inneholder negative studentopplevelser knyttet til samtlige av kontaktpunktene i den forventede 

reisen.  
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Figur 4.3 Her vises Delreise 1: opptak. Figuren tar utgangspunkt i den forventede reisen, og gir en sammenfatning 
av hvilke utfordringer studentene har i møte med de ulike kontaktpunktene i delreisen. 
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Figur 4.4 Her vises Delreise 2: aktiv student. Figuren tar utgangspunkt i den forventede reisen, og gir en 
sammenfatning av hvilke utfordringer studentene har i møte med de ulike kontaktpunktene i delreisen. 
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Figur 4.5 Her vises Delreise 3: ferdigstudert. Figuren tar utgangspunkt i den forventede reisen, og gir en 
sammenfatning av hvilke utfordringer studentene har i møte med de ulike kontaktpunktene i delreisen. 

I de påfølgende delkapitlene vil vi presentere reelle brukerreiser fra Delreise 1 og Delreise 2 basert 

på studentintervjuene, hvor vi vil gi konkrete eksempler på hvordan de reelle brukerreisene 

avviker fra den forventede reisen som UiO legger opp til. Kun to av studentene i vårt materiale 

var i den siste delen av studieløpet, ferdigstudert, men de hadde ennå ikke kommet så langt i denne 

fasen at de hadde mottatt noen beskjed om at brukerkontoene deres ville bli avviklet (Delreise 3 i 

brukerreisen tilgang til IT-tjenester). Dermed har vi ingen reelle brukerreiser å illustrere fra 

Delreise 3. 
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4.3.3 Delreise 1 – Ny student trenger tilgang til IT-tjenestene 

I dette delkapitlet vil vi presentere reelle brukerreiser fra Delreise 1: opptak, som omhandler 

hvordan nye studenter får tilgang til IT-tjenestene, og vise hvordan disse brukerreisene avviker 

fra den forventede reisen (Figur 4.2). 
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Student opplever problemer fordi hun får utdelt en uferdig brukerkonto 

 

Figur 4.6 Figuren viser studentens reelle brukerreise i møtet med UiOs IT-tjenester som ny student. Studenten 
opplever her at noen av kontaktpunktene feiler, som følge av å ha blitt tildelt en uferdig brukerkonto, noe som leder 
til forvirring hos studenten. 
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Studenten mottar SMS med brukernavn, og setter passord samme dag. Etter å ha 

semesterregistrert seg og betalt semesteravgift forsøker hun å finne ut hva UiO-epostadressen 

hennes er, siden hun har lest at man blir tildelt e-postkonto. På UiOs sider finner hun ut at man 

kan sjekke dette via Brukerinfo, under fanen «E-post». Når hun logger inn på Brukerinfo finner 

hun imidlertid ikke denne fanen. Hun blir forvirret og tenker at det er noe galt, og at hun må 

kontakte IT-support. Hun søker på «support» på UiO sin forside, men synes det er vanskelig å 

finne frem. Etter hvert går hun tilbake til Studentweb, hvor hun finner en mulighet for å sende e-

post til brukerstøtte (Houston). Hun spør Houston hva e-postadressen hennes er. Det er utenfor 

Houston sine åpningstider, så de svarer ikke før dagen etter, når de sier at hun kan sjekke dette på 

Brukerinfo. Hun forsøker dette på nytt, og denne gangen er informasjonen plutselig der. 

 Utdypning og våre kommentarer 

I denne brukerreisen blir den forventede reisen utvidet med mange ekstra kontaktpunkter, hvor 

studenten er innom flere steg for å løse det hun opplever at er et problem med brukerkontoen. 

Som beskrevet i kapittel 5 blir studentene utdelt såkalt ubygde kontoer ved studiestart som kun 

fungerer for innlogging på Studentweb, og ikke for noen av de øvrige IT-tjenestene. Studenten 

har i denne brukerreisen fulgt alle instruksjoner om passord, registrering og betaling, og hun har 

funnet frem til en veiledning som forteller henne hvordan hun kan finne e-postadressen sin. Når 

hun følger veiledningen oppdager hun imidlertid at den ikke stemmer overens med hva hun ser 

på skjermen, og tenker derfor at noe må være galt. Årsaken til dette, rent teknisk, er at hun med 

en ubygd brukerkonto ikke har tilgang til funksjonaliteten hun leter etter. Når hun så får beskjed 

om å gjøre akkurat det samme av Brukerstøtte noen dager etterpå og det da fungerer, blir hun 

forvirret.  

Selv om det fremgår av velkomstsiden at man ikke får tilgang til andre IT-tjenester enn 

Studentweb inntil man har semesterregistrert seg og betalt semesteravgiften, er det ikke 

nødvendigvis intuitivt for studenten at det vil gå flere dager fra hun betaler til hun faktisk får 

tilgang, da dette ikke sies i klartekst. I tillegg er det misvisende når velkomstsiden opplyser at man 

kun får tilgang til Studentweb, enda man faktisk har tilgang til Brukerinfo også. Dermed kan 

studenten kanskje trekke den slutningen at ettersom hun faktisk får logget inn på Brukerinfo, har 

hun sannsynligvis også fått tilgang til de øvrige IT-tjenestene. Studentens forvirring øker 

ytterligere når brukerstøtte noen dager senere ber henne gjøre nettopp det samme hun selv har 

forsøkt på, men denne gangen med vellykket resultat. Siden man ikke sender studentene noen 

bekreftelse idet de får full tilgang, er det fra studentens side ikke skjedd noe nytt siden forrige 
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gang hun gjorde et forsøk på å få tilgang. Det kan nok også diskuteres hvorvidt man kan forvente 

at studenten ut ifra informasjonen på velkomstsiden skal kunne trekke slutningen at hun ikke har 

fått noen e-postadresse ennå, og at opplysninger om dette derfor ikke vil være tilgjengelig i 

henhold til veiledningene som ligger ute. Det å få tildelt et brukernavn, som studenten jo har 

mottatt, og å få utdelt en e-postadresse henger i mange tilfeller tett sammen. Ut ifra tidligere 

erfaringer vil kanskje studentene tenke at det er slik ved UiO også.  

 Kommentarer til visualiseringen 

I denne brukerreisen har vi markert studenten som initiativtager til langt flere kontaktpunkter enn 

hva vi har markert for universitetet. Dette fremhever hvordan det ofte er opp til studentene å 

komme seg gjennom prosessen ved at de må gjennomføre de stegene som skal til for at man i 

systemet skal bli ansett som «aktiv student», og dermed også få tilgang til de øvrige IT-tjenestene. 

Et viktig aspekt som ikke kommer tydelig frem i denne brukerreisen er hvordan 

bakgrunnsprosessene påvirker studentens opplevelse. Fordi brukerreiser tar utgangspunkt i 

brukerens perspektiv, inngår ikke de usynlige bakgrunnsprosessene i visualiseringen da disse er 

«usynlige» for brukeren. Vi har derfor sett oss nødt til å legge inn ytterligere forklaringer i 

kontaktpunktenes tekster, fordi vi mener at bakgrunnsprosessene kan belyse mulige årsaker til 

hvorfor brukerreisen arter seg slik den gjør, og fordi de kan bidra i identifiseringen av 

forbedringsmuligheter i den forventede brukerreisen. 

Det siste kontaktpunktet, IT-tjenester (E5), er i virkeligheten brukeradministrasjonssiden 

Brukerinfo, men vi har valgt å abstrahere denne til en mer generell referanse for å indikere at 

studenten nå har tilgang til IT-tjenestene. 
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Student mottar ikke velkomst-SMS og dermed heller ikke IT-relatert 
informasjon 

 

Figur 4.7 Figuren viser studentens reelle brukerreise i møtet med UiOs IT-tjenester som ny student. Blant 
utfordringene studenten opplever, er at hun ikke har mottatt velkomst-SMS-en, som kan ses som en «døråpner» til 
den øvrige informasjonen. 
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Studenten (30) tar doktorgrad ved et annet universitet, men tar som en del av dette emner ved 

UiO som innpasses i hennes utdanningsplan ved det andre universitetet. Da dette er en egen, 

manuell søknadsprosess, er det studiekonsulenten ved UiO som registrerer studentens UiO-

emner i Felles Studentsystem, og studenten benytter altså ikke Studentweb for dette.  

Fordi studenten ikke er registrert med norsk mobilnummer i Studentweb, mottar hun aldri noen 

velkomst-SMS med brukernavn, og hun får ikke vite om velkomstsiden uio.no/nybruker. Når 

hun vil bruke Fronter får hun derfor ikke logget inn. Via innloggingsportalen (Feide) trykker hun 

«Glemt brukernavn og passord?» og velger «Send e-post til brukerstøtte» (Houston). Etter e-

postutveksling med brukerstøtte sender de henne et passordark i posten. Passordarket spesifiserer 

at «første gangen du logger deg inn, må du skifte passord», og henviser henne til Brukerinfo. 

Studenten logger inn på Brukerinfo, men opplever at hun bare får feilmeldinger når hun forsøker 

å lage det nye passordet. Til slutt gir hun opp. Fordi det auto-genererte passordet hun mottok i 

posten er komplisert og vanskelig å huske, har hun passordarket fysisk med seg for å kunne logge 

inn på IT-tjenestene. 

 Utdypning og våre kommentarer 

Denne studentens brukerreise har mange avvik fra den forventede reisen. Siden hun ikke har 

norsk mobilnummer, mottok hun aldri noen velkomst-SMS og dermed ingen informasjon om 

brukernavn og passord. Studenten etterlyser i intervjuet informasjon om brukerkonto og IT-

tjenester som e-post, og påpeker det problematiske ved at UiO allerede har kommunisert med 

henne via én kanal (hennes e-postadresse), for så å skulle sende viktig informasjon til UiO-

epostkontoen hennes, som hun ikke vet at eksisterer:  

«Den type informasjon hadde vært veldig fint å fått, for eksempel i en e-post. Sånn når jeg nå 
har søkt opptak om å bli en sånn der hospitant på UiO for å ta fag, så har jo dette skjedd via e-
post. Kanskje noen gjør det via vanlig post, jeg vet ikke, jeg gjorde det ikke, men det hadde 
vært veldig fint å brukt den samme kanalen, tenker jeg. Når man allerede har fungerende 
kontakt for å sende den typen informasjon, slik at man er sikker på at vedkommende får denne 
informasjonen.» - Kvinne (30),  hospitant ved MN (Student #31) 

Det er et problem i seg selv at studenten ikke mottar noen velkomstmelding som introduserer 

henne til IT-tjenestene og forteller henne at hun har fått en brukerkonto. I tilfeller hvor 

studenten allerede har kommunikasjon med UiO gjennom en annen kanal, som sin private e-

postadresse, forsterkes problemet, siden studenten da antar at den relevante informasjonen blir 

gitt gjennom denne kanalen. Dermed går hun heller ikke aktivt ut selv for å søke informasjon, 

inntil hun støter på problemer i form av å ikke kunne logge på Fronter, og finner ut at hun må 



125 

 

kontakte brukerstøtte. Som hun gir uttrykk for i intervjuet: hvordan skal man ane at man ikke har 

fått tilstrekkelig med informasjon når man ikke vet hva man burde ha visst om? Hvordan vet man 

at man burde ha søkt etter informasjon om hvordan lese UiO-epost, dersom man ikke har tenkt 

over muligheten for at UiO automatisk tildeler deg en e-postkonto hvor de sender deg viktig 

informasjon?  

Selv om studenten er helt ny og brukerreisen hennes finner sted innenfor Delreise 1: opptak, er det 

momenter ved denne delreisen som hypotetisk sett kan ha implikasjoner for Delreise 2: aktiv 

student. Som vi ser av Delreise 2 mottar man årlig en e-post med pålegg om passordskifte. Når vi i 

intervjuet kommer inn på hvorvidt studenten benytter student-epostkontoen sin, er hennes 

respons: «Eh. Hm. Hvor ligger den? Hvordan får jeg adgang til den?». Videre sier hun:  

«Ja, for det er jo litt fint hvis jeg på en måte får sånne meldinger [pålegg om passordbytte-
epost], at jeg for det første kanskje har fått informasjon om at jeg har en sånn epostkonto, 
haha, og for det andre hvordan jeg da får adgang og kommer inn på den epostkontoen.» - 
Kvinne (30), hospitant ved MN (Student #31) 

Med mindre studenten får vite om denne e-postkontoen gjennom andre kanaler, vil hun trolig gå 

glipp av informasjon om obligatorisk passordskifte, og dermed antagelig unnlate å skifte passord, 

med den følgen at hun vil miste tilgang til IT-tjenestene inntil passordet blir byttet.  

Et annet avvik vi ser i denne studentens Delreise 1, er kontaktpunktet hvor hun skal sette nytt 

passord gjennom Brukerinfo, etter å ha blitt oppfordret til dette gjennom passordbrevet hun 

mottok. Studenten forteller at hun til slutt ga opp å skifte passordet sitt: 

«Jeg ga opp. Det fungerte jo det andre passordet, så da … [hun ler]. Da orka jeg ikke styre mer 
med det. Det viktigste for meg er at jeg kommer inn og får sett på de forelesningsnotatene og 
den type ting, så hvis det er noen andre som får lyst til å se på forelesningsnotater, så må de da 
bare gjøre det, hvis de har veldig lyst til å finne ut hva passordet mitt er.» - Kvinne (30), 
hospitant ved MN (Student #31) 

Studenten syntes det var vanskelig å si hva konkret som hadde gått galt med passordbyttet, annet 

enn at hun fikk feilmeldinger. Hun husket imidlertid ikke hva feilmeldingene sa, men tror det 

handlet om at passordet hun forsøkte å lage ikke oppfylte kravene. Når passorddialogen (eller de 

bakenforliggende kravene) blir for kompliserte, slik at brukeren ser seg nødt til å ha passordet på 

papir, svekker dette paradoksalt nok IT-sikkerheten.  
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 Kommentarer til visualiseringen 

Av plasshensyn viser visualiseringen ikke at det gikk flere e-poster frem og tilbake mellom 

studenten, veileder og studiekonsulent. Det gikk også flere e-poster frem og tilbake mellom 

studenten og Houston IT-support.   

Over avvikslinjen vises de kontaktpunktene vi har identifisert som forventede kontaktpunkt fra 

UiO sin side. Alle andre kontaktpunkt havner under avvikslinjen, men det er ikke ensbetydende 

med at alle kontaktpunkter under avvikslinjene er avvik av negativ betydning. I tolkningen av en 

brukerreise der man opererer med forventet og faktisk brukerreise må en ta helheten i 

betraktning, og da særlig de kontaktpunktene som enten mangler eller feiler, og de påfølgende 

kontaktpunktene (ad hoc-kontaktpunktene markert med A i Figur 4.7).  
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Student får utdelt brukerkonto berørt av en gammel karantene 

 

Figur 4.8 I denne brukerreisen tar det studenten opptil en måned å få tilgang til IT-tjenestene. Dette skyldes flere 
uheldige omstendigheter, eksempelvis at mobiltelefonen hans ble ødelagt slik at han mistet velkomst-tekstmeldingen 
med informasjon om brukerkonto og lenke til velkomstsiden, og at SMS-tjenesten var nede som følge av en teknisk 
feil på tjenesten. Studenten forsøker å følge anbefalinger av ansatte ved studieinfosentrene og brukerstøtte, men fordi 
brukerkontoen hans var berørt av en 14 år gammel karantene, fungerte ikke disse anbefalingene. 

Studenten (47) mottar en velkomst-SMS fra universitetet med brukernavn og lenke til 

velkomstsiden, men etter det han kaller «en telefonkræsj» kort tid etter, mister han denne. Fordi 

han ønsker å logge seg inn på Studentweb for å semesterregistrere seg og betale semesteravgift, 

oppsøker han informasjon om brukernavn og passord på egenhånd, blant annet ved å lete etter 

og lese informasjon på nettsidene til fakultetet han tilhører. Han ringer til fakultetets 

informasjonssenter og får beskjed om å ta kontakt med den lokale brukerstøtten for studenter 

(Student-IT). Da dette var i julen 2015, var Student-IT stengt, og studenten når derfor ikke frem 

på telefonen. Når han etter jul endelig får kontakt med den lokale brukerstøtten, får han beskjed 

om å lage seg et passord ved hjelp av SMS-tjenesten. På denne tiden var SMS-tjenesten rammet 

av en teknisk feil og det tok derfor mange forsøk over flere dager før studenten fikk laget seg et 

passord. Til tross for at studenten til slutt lykkes med å sette passord ved hjelp av SMS-tjenesten, 

får han likevel ikke logget seg inn på Studentweb. Gjennom innloggingsportalen til Studentweb 
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(Feide) finner han nettsidene til sentral brukerstøtte (Houston), og han bestemmer seg for å ringe 

dem. I samtalen med Houston får han vite at brukerkontoen hans var sperret som følge av et 

dataangrep i 2002, hvor man av IT-sikkerhetsmessige grunner valgte å sette alle brukerkontoer i 

karantene.  

Den ansatte i Houston oppretter en sak i RT og forhører seg med UiOs IT-sikkerhetsgruppe for 

tillatelse til å oppheve karantenen. Når karantenen blir opphevet, får studenten beskjed på e-post, 

og han får omsider logget seg inn på Studentweb. Noen dager etter at han gjennomførte 

semesterregistrering og betalte semesteravgift ble brukerkontoen hans ferdigbygget, slik at han 

fikk tilgang til de øvrige IT-tjenestene. Det tok omtrent en måned fra han mottok velkomst-SMS 

til han fikk en fullverdig brukerkonto. 

 Utdypning og våre kommentarer 

Studenten mener at det er kritikkverdig at universitetet tildeler ham en brukerkonto som det ikke 

er mulig å benytte, uten at han blir opplyst om at brukerkontoen er sperret, om årsaken, eller 

hvordan han kan løse problemet: 

 «Joda, det [brukernavnet] fikk jeg jo på SMS. Og da med åpenbart den gamle accounten. Den 
burde de kanskje ha sett at var sperra, da. Har jeg tenkt i mitt stille sinn. [...] Jeg tenker at sånne 
systemer gir varsler da. Når du tildeler en brukerkonto til noen og det er en sperring på det, så 
burde det liksom dukke opp en liten trekant eller noe sånt: denne er sperret. [...] Det er kanskje 
ikke så relevant lenger å ha den sperren. Det virker litt som om det er mange systemer som 
ikke samsnakker, og det kommer så tydelig til uttrykk. Det skaper jo forvirring hos brukerne.» - 
Mann (47), langtidsstudium ved JUS (Student #35) 

Det tok nesten en måned fra studenten mottok velkomst-SMS med brukernavn til han fikk 

operativ brukerkonto. Brukerreisen, som er preget av en rekke uheldige hendelser, som at 

studenten mistet velkomst-SMS-en og at SMS-tjenesten var rammet av teknisk feil, er nok ikke 

representativ for hvordan studenter flest opplever introduksjonen til IT-UiO. Dette betyr 

imidlertid ikke at students synspunkter knyttet til IT-tjenestene er mindre relevante. Imidlertid er 

det trolig slik at de negative opplevelsene studenten har hatt i forbindelse med å få tilgang til IT-

tjenestene har farget inntrykket hans av IT ved UiO. Da vi kontaktet studenten på bakgrunn av 

hans henvendelse til brukerstøtte, var responsen hans at han gjerne ville stille til intervju da dette 

var et tema han mente mye om.  

Generelt uttrykker studenten frustrasjon over det han beskriver som et fragmentert IT-UiO, hvor 

han opplever at de ulike enhetene og systemene ikke snakker godt nok sammen: 
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«Inntrykket er jo at det er rotete, først og fremst. I den forstand at det virker så fragmentert, 
sånn at den ene hånda vet ikke hva den andre driver med. Student-IT kunne ikke hjelpe meg 
med passordproblemet, og det var helt tilfeldig at jeg dunket borti noen som kunne hjelpe 
meg. De sendte ikke meg videre til riktig instans. Og det er jo så, ikke sant, det er et eller annet 
med forventningene til en tjenesteleverandør av denne karakter, at de skal sørge for at den type 
infrastruktur fungerer, sånn at de som skal bruke tjenestene har nytte og glede av det, da. Og 
det, synes jeg – det var dårlig. Det var rett og slett for dårlig. Men, det er ikke noe å si på 
serviceinnstillingen, hjelpsomheten og folks velvilje for å prøve å få det til å virke og sånn. Folk 
er jo flinke og gjør så godt de kan. Så jeg tenker at dette er systematisk eller systemisk type 
utfordring. Man har fragmentert disse tjenestene tilsynelatende, kanskje de henger sammen, 
hva vet jeg. De virker fragmenterte, i hvert fall.» - Mann (47), langtidsstudium ved JUS 
(Student #35) 

Denne studenten havnet i et særtilfelle der han til tross for om han hadde fulgt den forventede 

brukerreisen (Delreise 1) likevel ikke ville nådd målet om å fullføre registreringen i Studentweb, 

fordi han ikke ville fått opphevet sperren uten at noen ansatte i brukerstøtte hadde blitt bevisst på 

at han hadde den. Dermed måtte han selv oppfatte at noe var galt og sørge for å komme i 

kontakt med noen som kunne hjelpe han. Imidlertid kunne han fullført registreringen i 

Studentweb uten at karantenen ble opphevet, fordi Studentweb også tillater innlogging med 

fødselsnummer og en PIN-kode som man får tilsendt på e-post. Vi spurte aldri hvorfor han ikke 

benyttet seg av denne muligheten. Det kan tenkes at han i mottakelsen av brukernavnet på SMS 

fikk inntrykk av at det var denne han måtte bruke til å logge seg inn på Studentweb, slik at han 

ikke anså PIN-kode som et alternativ fordi han hadde fått utdelt brukernavn. Likevel, hvis 

studenten hadde fullført semesterregistrering og betaling gjennom å logge seg inn med 

fødselsnummer og PIN-kode, ville han likevel ikke fått tilgang til IT-tjenestene fordi en karantene 

av denne typen må oppheves manuelt. 

 Kommentarer til visualiseringen 

Når en student skal minnes tilbake på en serie hendelser som har hendt over en lengere 

tidsperiode vil det være utfordringer knyttet til gjengivelsen av situasjonen, og dermed 

brukerreisens korrekthet. Eksempelvis vet vi ikke hvor mange ganger han benyttet seg av SMS-

tjenesten uten hell, men studenten forklarte at dette var flere ganger over en periode på tre dager. 

I tillegg, fordi hans brukerreise utspilte seg over nesten en hel måned, var det en utfordring å få 

plass til hele brukerreisen på én side, og en tidslinje som indikerer når i brukerreisen de ulike 

kontaktpunktene fant sted måtte vike fordi det ikke var plass. Av samme årsak var vi også nødt til 

å forenkle kontaktpunktet der studenten til slutt hadde et vellykket passordskifte med SMS-

tjenesten (E2) – her finnes det egentlig ytterligere to kontaktpunkter hvor studenten mottar SMS 

med engangskode og hvor han benytter denne til å sette seg et passord. 
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Oppsummering av Delreise 1 – Ny student trenger tilgang til IT-tjenestene 

I Delreise 1: opptak  har vi visualisert og presentert samtlige brukerreiser som studenter har bidratt 

med i intervjuer. Datamaterialet for disse brukerreisene ble innhentet ved å intervjue studenter 

som har vært i kontakt med brukerstøtte, og som dermed hadde spesifikke utfordringer å snakke 

om. Av de tre brukerreisene vi nå har presentert er to av dem spesielle tilfeller som ikke kan sies å 

representere den alminnelige introduksjonen studentene får til UiOs IT-tjenester. I tillegg 

foregikk datainnsamlingen kort tid etter at SMS-tjenesten var rammet av teknisk feil, slik at 

Student #35 sammen med de andre spesielle og uheldige omstendighetene fikk en unødvendig 

lang brukerreise og en lite positiv introduksjon til universitetets IT-tjenester. Denne 

visualiseringen domineres av feilende kontaktpunkter og kan slik gi et skjevt inntrykk av IT-

tjenestene, UiO og USIT.  Hadde vi snakket med nye studenter ved semesterstart som ikke hadde 

vært i kontakt med brukerstøtte, ville vi også kunne presentert brukerreiser der studenten uten 

hindringer kommer seg gjennom prosessen med å få tilgang til IT-tjenestene. 

Den første brukerreisen (Student #29) viser hvordan brukerkontobyggingen for studenter ved 

universitetet kan skape forvirring, og i egen arbeidshverdag er vi kjent med henvendelser knyttet 

til nye brukerkontoer som tilsynelatende ikke fungerer fra studentenes perspektiv. I den neste 

brukerreisen (Student #31) mottar studenten ingen velkomst-SMS og får derfor ingen 

introduksjon til IT-tjenestene ved UiO fordi hun ikke har norsk mobiltelefonnummer. Ved 

studiestart er det alltid noen studenter som ikke mottar velkomst-SMS. Som regel må studentene 

kontakte brukerstøtte på eget initiativ og møte opp personlig fordi de ikke kan benytte seg av 

SMS-tjenesten til å sette passord. Videre opplever den sistnevnte studenten vanskeligheter med å 

skifte passordet hun fikk tilsendt i posten. Passorddialogen i Brukerinfo og passordkravene ved 

UiO har vært et tilbakevendende tema i intervjuer med studenter, og flere forteller at de har brukt 

lang tid og opptil flere feilende forsøk på å skifte passord.  

  



131 

 

4.3.4 Delreise 2 – Aktiv student vil opprettholde tilgang til IT-tjenestene 

I dette delkapitlet vil vi presentere reelle brukerreiser fra Delreise 2: aktiv student, som omhandler 

hvordan studenter opprettholder tilgang til IT-tjenestene, og vise hvordan disse brukerreisene 

avviker fra den forventede reisen hvor studenten mottar e-post om at passordet må skiftes innen 

en gitt tidsfrist (Figur 4.2). I tillegg vil vi vise brukerreiser som tilhører et annerledes scenario enn 

det årlige passordskiftet: studenter som glemmer påloggingsinformasjonen sin og slik ikke får 

logget seg inn på en av IT-tjenestene. For slike brukerreiser gjelder ikke den forventede 

brukerreisen i Delreise 2, men den forventede brukerreisen består her av ett kontaktpunkt: IT-

tjenestene, som symboliserer at studenten har tilgang til IT-tjenestene.  
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Student glemmer påloggingsinformasjon 

 

Figur 4.9 Studenten glemmer brukernavn og passord, og brukerreisen viser prosessen han gikk gjennom for å 
gjenopprette tilgangen sin til IT-tjenestene.  
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Studenten (45) ønsker å logge seg inn på Studentweb, men etter flere forsøk på å logge seg inn 

med ulike brukernavn og passord, innser han at han har glemt påloggingsinformasjonen sin. Han 

benytter seg så av «Glemt brukernavn og passord?»-alternativet på innloggingssiden til 

Studentweb (A1). Her finner han e-postadressen til brukerstøtte (A2), og han sender dem en e-

post hvor han ber om hjelp til å finne ut hva brukernavnet hans er, og til å lage et nytt passord. 

Brukerstøtte henviser studenten til en nettside hvor han kan hente ut brukernavnet sitt og til 

SMS-tjenesten hvor han kan sette nytt passord. Studenten henter brukernavnet sitt og setter et 

nytt passord før han logger seg inn på Studentweb. 

 Utdypning og våre kommentarer 

I intervjuet påpeker studenten at man gjerne har mange ulike brukernavn og passord knyttet til 

ulike tjenester, hvor det i noen tjenester kreves at man skifter passord jevnlig, og at det derfor kan 

være utfordrende å huske disse: 

«Generelt er det en problemstilling knyttet til at man har masse brukernavn og passord i mange 
sammenhenger, og man blir ofte tvunget til å bytte passord flere steder og skal tenke smart i 
forhold til dette. Da er det lett å gå i surr i dem. Og så blir man litt i beit.» – Mann (45), PhD 
ved UV (Student #24) 

Dette resulterer i at studenten lager egne strategier for å unngå den situasjonen at man glemmer 

passordet sitt, noe som potensielt svekker IT-sikkerheten:  

«Nei, den siste fadesen er at jeg nå har skrevet det ned på en gul lapp og gjemt det i en skuff. 
Jeg vet ikke om det er helt etter boka.» – Mann (45), PhD ved UV (Student #24) 

Et spørsmål vi gjennom datainnsamlingen har håpet å belyse er hvordan det har seg at studentene 

finner frem til kontaktinformasjonen til brukerstøtte, men ikke til selvbetjeningsløsningen SMS-

tjenesten hvor de kan sette et nytt passord på egenhånd. Da vi spurte om han hadde forsøkt å 

søke via Google eller UiOs nettsider for å finne selvbetjeningsløsningene til UiO, svarte han:  

«Kan jeg snu på spørsmålet? Fra ett perspektiv kunne jeg gjort dette, men fra et annet 
perspektiv kunne jeg spurt hvorfor det ikke er noen lenke til den tjenesten for å lage nytt 
passord på den siden.»  – Mann (45), PhD ved UV (Student #24) 

Som det fremgår av brukerreisen, benyttet studenten seg av «Glemt brukernavn og passord?»-

alternativet på innloggingssiden, hvor man har valget mellom å gå til brukerstøtte sine nettsider, 

sende e-post til brukerstøtte, eller å besøke Brukerinfo. Ingen av lenkene henviser til 

selvbetjeningsløsningen SMS-tjenesten. Han sier:  
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«Noen nettsteder er veldig flinke – ‘har du glemt passordet ditt?’, og så er det en lenke under. 
Sånt er fint.» – Mann (45), PhD ved UV (Student #24) 

Det er gjerne idet man forsøker å logge inn på en IT-løsning at man innser å ha glemt 

påloggingsinformasjonen sin. Når informasjonen under «Glemt brukernavn og passord?» ikke 

henviser til SMS-tjenesten kan det tenkes at flere vil anta at det ikke finnes en slik 

selvbetjeningsløsning, fordi den ikke henvises til der man kanskje ville forventet det mest. 

 Kommentarer til visualiseringen 

I denne brukerreisen har vi ikke utformet en forventet brukerreise for hvordan universitetet 

legger opp løpet i tilfeller der studenter har glemt påloggingsinformasjonen sin. Dette er fordi IT-

løsningene, avhengig av hvilken innloggingsportal som benyttes (eksempelvis Weblogin eller 

Feide), gir flere alternativer for hvordan en bruker kan gå frem for å gjenopprette tilgang til IT-

tjenestene. Sånn sett finnes det ikke kun én forventet brukerreise, men flere alternative sekvenser 

av forventede kontaktpunkter. Videre, når studenten glemmer påloggingsinformasjonen sin, er 

dette et avvik fra normalsituasjonen hvor studenten allerede har tilgang til IT-tjenestene, og vi har 

derfor satt den forventede brukerreisen til å bestå av ett kontaktpunkt som symboliserer denne 

tilgangen. 

I brukerreisen er flertallet av kontaktpunktene plassert vertikalt da de kan sies å være direkte 

konsekvenser av hverandre. SMS-tjenesten er her forenklet til ett istedenfor tre kontaktpunkter, 

og innebefatter derfor både tekstmeldingen med engangskode som studenten mottar, og 

nettsiden der studenten skriver inn engangskode og setter nytt passord. Dette gjøres av hensyn til 

figurens størrelse og fordi studenten ikke nevnte at han opplevde problemer vedrørende denne 

delen av brukerreisen, slik at det sannsynligvis ikke ville hatt betydning for vår identifisering av 

utfordringer og forbedringsmuligheter. 

 Andre studenter med lignende brukerreiser  

Ytterligere tre studenter hadde glemt passordet sitt og kontaktet brukerstøtte for å be om hjelp til 

å gjenopprette tilgangen til IT-tjenestene (Se Vedlegg O). Den ene studenten, en kvinne på 61 år 

demonstrerte på en datamaskin hvordan hun hadde funnet frem til brukerstøtte, og i likhet med 

brukerreisen presentert over, hadde kvinnen funnet frem til brukerstøtte ved hjelp av «Glemt 

brukernavn og passord?»-alternativet på innloggingssiden, og samtlige av de tre studentene ble 

henvist videre til selvbetjeningsløsningen SMS-tjenesten. En av studentene skriver i et e-

postintervju:  
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«Prosessen var veldig lett. Jeg skrev bare om det jeg trengte, og jeg fikk rask tilbakemelding fra 
IT-support. Jeg tror det kan forbedres uansett. Etter min mening når det gjelder å gjenopprette 
passordet, kan det gjøres automatisk uten å skrive en e-post.» – Kvinne (38), nettopp ferdig 
med masterstudier ved SV (Student #32)  

Student får brukerkontoen sin sperret fordi hun ikke sjekker student-epost 

 
Figur 4.10 Figuren viser en brukerreise der studenten opplever å ikke lenger ha tilgang til IT-tjenestene fordi 
brukerkontoen hennes har blitt satt i en karantene som følge av at studenten ikke fulgte pålegget om å skifte passord. 
Studenten velger da å benytte seg av UiO sitt gjestenett en periode som en midlertidig løsning på problemet. 
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Studenten (26) opplever en dag i eksamensperioden at hun ikke får logget seg inn på noen av 

UiO sine IT-tjenester. For å få koblet seg til det trådløse nettet benytter hun seg av gjestenettet til 

UiO i en periode, slik at hun uten brukernavn og passord likevel har tilgang til internett på 

lesesalsplassen sin. Studenten, som ikke visste årsaken til den manglende tilgangen, fikk høre av 

en bekjent at brukerkontoen hennes trolig var blitt «sperret», altså satt i karantene, grunnet 

manglende passordskifte. Den bekjente mente også at det sannsynligvis finnes en 

selvbetjeningsløsning som studenten kan benytte seg av for å gjenopprette tilgangen til IT-

tjenestene. Etter samtalen søkte studenten på Google etter en slik selvbetjeningsløsning på UiO 

og hun fant etter hvert SMS-tjenesten, som hun da brukte til å sette seg et nytt passord slik at 

karantenen ble fjernet fra brukerkontoen hennes. 

 Utdypning og våre kommentarer 

Studenten ble tilsendt en e-post med pålegg om passordskifte, men da hun sjelden leser student-

eposten, forble e-posten ulest. Når fristen for passordskifte utløp, fikk hun brukerkontoen sin 

satt i karantene og kunne derfor ikke lenger logge seg inn med brukerkontoen sin. Ettersom hun 

ikke hadde lest e-posten, var hun ikke kjent med årsaken til den manglende tilgangen, og hun 

forteller at uvissheten rundt dette gjorde henne usikker. Hun forteller at hendelsen fant sted midt 

i en eksamensperiode og at den manglende tilgangen bidro til at hun følte seg mer stressa. Hun 

sier at hun hadde inntrykk av at hun var nødt til å møte opp fysisk hos Houston brukerstøtte for 

å få dette ordnet, og hun beskriver det som et ekstra tiltak ettersom lesesalsplassen hennes ikke 

var lokalisert i nærheten av brukerstøtte. Hun tok derfor i bruk UiOs gjestenett i en periode slik 

at hun fremdeles fikk benyttet seg av trådløst internett på lesesalsplassen sin. 

Studenten trekker frem flere momenter knyttet til student-eposten som kan forklare hvorfor hun 

en dag opplevde at hun var blitt utestengt fra å benytte seg av de adgangsbegrensede IT-

tjenestene. Om student-epostkontoen forteller hun at hun i liten grad benytter seg av denne. Hun 

mener at e-postadressen er for lang og vanskelig å huske, og at e-post som sendes dit sjelden er 

relevant for henne. Videre forteller hun at hun ofte mottar studierelatert informasjon både på sin 

private e-postadresse og på SMS. Således kan det hende at studenten har antatt at hun ikke 

trenger å holde seg oppdatert gjennom student-eposten fordi hun mottar informasjon fra UiO på 

sin private e-postadresse. Studenten ble ikke kjent med at hun hadde en student-epost før sent 

ute i studiene, og hun sier at hun aldri fikk innarbeidet en rutine for å sjekke den. Hun hadde 

heller ingen kjennskap til muligheten for å videresende student-eposten til hennes private e-
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postadresse. Om hvordan hun har opplevd informasjon knyttet til bruk av student-epost, sier 

hun: 

«Jeg kan ikke huske at jeg fikk noen mail med oppfordring til å bruke studentmailen. Det er 
ikke mange jeg kjenner som bruker den veldig aktivt.» – Kvinne (26), masterstudent ved JUS 
(Student #11) 

På UiOs nettsider står det: «Alle studenter og ansatte ved UiO har en e-postkonto de oppfordres 

til å benytte i sitt daglige virke ved UiO.»18. E-post ved UiO anses som en av hovedkanalene for 

kommunikasjon og informasjon, og det er derfor viktig at studenter sjekker denne e-postkontoen 

regelmessig. Med utgangspunkt i det studenten forteller kan det se ut til at universitetet eller 

instituttet hun tilhører ikke har lyktes med å kommunisere viktigheten og nytten av denne e-

postkontoen tydelig nok, eller at informasjon om student-epost simpelthen ikke har nådd frem til 

studenten. At informasjonsformidlingen veksler mellom studenters private og universitetets e-

postadresser er trolig med på å skape et inntrykk av at student-epost ikke trenger å være en 

nødvendig del av studentenes hverdagsrutiner. Dermed åpnes det opp for situasjoner der 

studenter ikke mottar nødvendig informasjon, slik vi ser i denne brukerreisen.  

I intervjuet forteller studenten at hun utsatte å finne en løsning på problemet sitt, da hun hadde 

inntrykk av at hun var nødt til å møte fysisk opp hos Houston brukerstøtte. Da dette innebar mer 

tidsbruk for studenten, valgte hun heller å omgå problemet ved å ta i bruk gjestenettet på UiO. Vi 

vet ikke med sikkerhet hvorfor studenten trodde at hun var nødt til å møte opp hos Houston for 

å ordne problemet. Hvis man ser til UiOs nettsider, ser man at det ofte henvises til brukerstøtte 

dersom man har problemer knyttet til brukerkonto og tilgang til IT-tjenester. Som beskrevet 

under Student glemmer påloggingsinformasjon henviser også «Glemt brukernavn og passord»-lenken i 

innloggingsportalen Feide til brukerstøtte og ikke til selvbetjeningsløsningen SMS-tjenesten. Når 

studenter ikke vet om SMS-tjenestens eksistens før etter de har kontaktet brukerstøtte, eller i 

denne studentens tilfelle, en bekjent, faller noe av poenget med å ha en selvbetjeningsløsning 

bort.  

 Kommentarer til visualiseringen 

Kommunikasjonen mellom studenten og en venn og studentens bruk av Google er i denne 

brukerreisen visualisert som handlinger. Imidlertid kan studentens bekjente og søkemotoren 

Google i stedet visualiseres som kontaktpunkter hvor de representerer eksterne aktører som ikke 

                                                
18 http://www.uio.no/tjenester/it/e-post-kalender/epost-kalender/lese.html 
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har ansvar for tjenesteleveransen, men som likevel inngår fordi de er med på å påvirke studentens 

tjenesteopplevelse. Fordi vi ønsker at kontaktpunktene skal benyttes til å identifisere 

forbedringsmuligheter, opplever vi at det er hensiktsmessig å kun ha kontaktpunkter som 

representerer direkte interaksjon med UiO. 

Student får brukerkontoen sin sperret fordi hun ikke sjekker student-epost 
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Figur 4.11 Figuren viser en brukerreise der studenten opplever å ikke lenger ha tilgang til IT-tjenestene fordi 
brukerkontoen hennes har blitt satt i en karantene som følge av manglende passordskifte. Studenten leser ikke 
student-epost og var ikke klar over at hun måtte skifte passord for å opprettholde tilgangen til IT-tjenestene. 

Studenten (28) er hospitant ved UiO og er i utgangspunktet tilknyttet et annet universitet, men 

deltar i en forskerskole der UiO er vertsinstitusjon, og hun benytter i denne forbindelse noen av 

IT-tjenestene. Uten at hun er klar over det, har studentens brukerkonto blitt satt i karantene på 

grunn av manglende passordskifte. En dag hun vil logge inn på Fronter (F1), fungerer derfor ikke 

dette og hun får feilmeldinger. Hun antar at det kan være fordi hun har glemt å bytte passord eller 

at hun skriver feil brukernavn. Hun bruker Google for å finne telefonnummeret til Houston 

brukerstøtte, som på telefon ber henne om å sende en e-post med beskrivelse av problemet. 

Studenten gjør dette, hvorpå brukerstøtte svarer at brukerkontoen hennes er blitt låst fordi hun 

ikke har byttet passord på over ett år, og at de nå midlertidig fjerner karantenen slik at hun får 

anledning til å bytte passord, og henviser henne til Brukerinfo hvor hun kan gjøre dette. 

Studenten logger inn på Brukerinfo med sitt gamle passord hvor hun bruker det hun anslår som 

en halvtime på å klare å sette et nytt passord. 

 Utdypning og våre kommentarer 

Dette er en reise som illustrerer utfordringen med at pålegg om passordskifte kun formidles til 

studentens UiO-adresse, noe som blir problematisk for studentene som ikke leser denne jevnlig. 

Der den forventede Delreise 2 har to kontaktpunkter studenten må innom for å opprettholde 

tilgangen til IT-tjenestene, er denne studenten innom hele fem kontaktpunkter før hun igjen får 

tilgang. Den utløsende faktoren for dette er at hun går glipp av det forventede kontaktpunktet 

E1, e-posten med pålegg om passordskifte. 

«Jeg har aldri, omtrent nesten aldri, lest student-eposten fordi jeg har en helt annen. Jeg har jo 
den NTNU-eposten som jeg bruker til vanlig, og den UiO-eposten tror jeg omtrent at jeg ikke 
åpner, altså, hvis jeg skal være ærlig.» – Kvinne (28), hospitant ved UV (Student #30) 

I tillegg får studenten en spesielt negativ opplevelse med kontaktpunkt A4, hvor hun opplever å 

måtte bruke en halvtime på å finne et passord som tilfredsstiller kravene. Hun trekker selv frem 

passordtjenesten som én av to temaer19 hun ønsker å kommentere i løpet intervjuet: 

«Jeg har noen kommentarer i forhold til hva jeg synes om selve passordtjenesten, hvis det er 
relevant. Ja, jeg opplevde faktisk å bruke nesten en halvtime på å prøve å komme fram til et 
nytt passord, hvis jeg skal være ærlig. Og det synes jeg var litt styrete, kanskje. [...] Jeg vil 

                                                
19 Det andre punktet hun ønsket å fremheve, sier hun, er brukerstøtte, som hun sier har vært raske og hjelpsomme 
når hun har henvendt seg for hjelp. 
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understreke at det kan hende det er lurt å gjøre noe med passordskiftesystemet, altså, det kan 
være slitsomt» – Kvinne (28), hospitant ved UV (Student #30)  

Hun pekte på at det var de strenge sikkerhetskravene til passord som hadde skylden i dette, i 

tillegg til at tilbakemeldingene i brukergrensesnittet underveis kunne være lite forståelige. Hun 

mente også at kravene kan virke mot sin hensikt, med begrunnelsen at de bidrar til at passordene 

blir vanskeligere å huske, og at hun derfor så seg nødt til å skrive ned passordet: 

«Eh, også har det også en litt sånn uventet implikasjon, det at etter at jeg hadde prøvd kanskje 
ti forskjellige passord eller noe sånt, så var jeg kommet fram til at passord som var så langt at 
jeg faktisk var nødt til å skrive det ned på en postit-lapp for å huske det og putte det på 
skjermen. Og da tror jeg at den sikkerhetsfunksjonen virker litt mot sin hensikt. Jeg vet det 
ikke bare er jeg som har passordene mine skrevet på postit-lapper på kontoret.» – Kvinne (28), 
hospitant ved UV (Student #30) 

 Kommentarer til visualiseringen 

Under arbeidet med visualiseringen av denne brukerreisen, dukket det opp et spørsmål vi syntes 

var vanskelig å besvare: hva betyr det egentlig at et kontaktpunkt feiler og hvilke muligheter har 

CJML for å uttrykke dette? Studenten opplever i denne brukerreisen å bruke en halvtime på å 

bytte passord, og uttrykker frustrasjon over hvor vanskelig dette skulle være. Hun lykkes 

imidlertid til slutt. Siden studenten får fullført handlingen og nådd målet sitt, og det faktisk ikke er 

noe teknisk galt ved kontaktpunktet, virker det misvisende, basert på notasjonens egne 

eksempler, å markere kontaktpunktet som feilende. Fra tjenesteleverandørens synspunkt, ville 

man kanskje endatil kalt dette en «brukerfeil». Likevel er det åpenbart gjennom intervjuet at 

brukeren opplevde dette kontaktpunktet som problematisk, jamfør sitatene over. Dermed virker 

det også misvisende ikke å markere kontaktpunktet som feilende.   

Kompromisset ble i dette tilfellet å uttrykke tekstlig at brukeren hadde et problem med 

kontaktpunktet, men gitt at CJML er ment å være en visualiseringsteknikk, hvor en uttrykt del av 

formålet er å vise brukerens perspektiv gjennom tilstrekkelig rik grafisk kapasitet (Lee, 

Karahasanovic, & Halvorsrud, 2015), burde man kunne oppfatte eventuelle problemer i 

brukerreisen gjennom den visuelle fremstillingen. Et alternativ til visualiseringen over kunne 

derfor vært å plassere flere instanser av Brukerinfo-kontaktpunktet etter hverandre, hvor de 

første instansene er markert som feilet, med en passende beskrivelse, mens den siste instansen 

hvor brukeren gjennomfører passordbyttet har normal status. 

Andre studenter med lignende brukerreiser  
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En annen masterstudent ved UV fikk også brukerkontoen sin sperret som følge av manglende 

passordskifte. Mannen (39) som har studert ved universitetet i seks år, hadde ikke lest e-posten 

fra sentral drift som ber han om å skifte passord, og han sier også at han er sikker på at han i 

dette tilfellet ikke hadde mottatt e-post vedrørende passordskifte. Han var imidlertid klar over at 

årsaken til at han ikke fikk logget seg inn skyldtes at brukerkontoen hans var blitt sperret fordi 

han har opplevd dette tidligere, og han sendte derfor en e-post til brukerstøtte for å få dette 

bekreftet, og fordi han ønsket hjelp til å gjenopprette tilgangen sin. Når vi spør han om hvor ofte 

han sjekker student-eposten og samtidig forklarer at passordvarselet sendes dit, svarer han:  

«Ja, det er jo spørsmålet da, om det er der jeg får varselet. Nå har jeg ikke kommet inn på den i 
og med at jeg ble stengt ute, og det er jo en liten stund siden nå siden jeg var inne. Så det er 
fullt mulig det.» – Mann (39), masterstudent ved UV (Student #25)  

Han forteller videre at han er vant til å motta e-post fra universitetet på sin personlige e-

postadresse, og at dette er blant årsakene til at han ikke benytter student-eposten i like stor grad. 

Han sier:  

«Jeg har tenkt til å følge litt mer på den nå, men det er lenge siden det har vært noe relevant for 
min del da. Det har vel kanskje vært litt i forhold til andre studenter når vi har hatt med 
grupper og samarbeid og sånn, så har det kanskje vært greit fordi de søker opp deg via 
systemet, og så ser de din student-epost adresse er sånn og sånn, og så sender de en mail fordi 
de holder på med et eller annet. Nå som jeg er masterstudent har jeg egentlig bare surra på min 
egen oppgave og ikke vært så veldig opptatt av den sosiale kontakten, kanskje.» – Mann (39), 
masterstudent ved UV (Student #25)  

I intervjuet forteller studenten at jobben hans har en annerledes løsning der han blir minnet på å 

endre passord idet han logger seg inn på IT-systemene når fristen er i ferd med å nærme seg. Han 

mener at det er mer tungvint på universitetet, og han uttrykker at det har tatt han unødvendig 

lang tid å få orden på tilgangen. Da studenten tok kontakt med brukerstøtte (Houston), åpnet de 

brukerkontoen hans midlertidig slik at han kunne logge seg inn og endre passord. Imidlertid 

oppdaget studenten at han hadde glemt passordet sitt i tillegg, og han forsøkte derfor å benytte 

seg av SMS-tjenesten da brukerstøtte også henviste til dette alternativet. SMS-tjenesten var på 

denne tiden rammet av en teknisk feil, og han fikk derfor ikke skiftet passordet sitt ved hjelp av 

denne tjenesten. Til slutt spurte studenten om han heller kunne få passordet tilsendt i posten, og 

fordi brukerstøtte sendte passordarket til studenten omtrent på samme tid som vi intervjuet han, 

hadde han ikke mottatt brevet i posten da intervjuet foregikk. Han beskriver prosessen som 

tidkrevende, og avslutter med:  

«Fordi at det er alt annet, og plutselig må man holde på med det greiene der. Det er litt 
klønete.» – Mann (39), masterstudent ved UV (Student #25)  



  142 

 

En annen kvinne (30) som tar profesjonsstudie ved SV (Student #27) leste e-postvarselet om 

passordskifte til forskjell fra studentene nevnt over, og forsøkte å følge anbefalingen om å skifte 

passordet sitt i Brukerinfo. Hun fikk imidlertid ikke logget seg inn, enda fristen for passordskifte 

ikke var utløpt. Hun fant frem til SMS-tjenesten, men i likhet med masterstudenten ved UV, 

opplevde hun problemer i forbindelse med teknisk svikt ved tjenesten. Etter å ha kontaktet 

brukerstøtte bestemmer hun seg for å forsøke på nytt og får slik satt seg et nytt passord.   

Se Vedlegg O for brukerreisene til student #25 og student #27. 
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Student forsøker å logge seg inn for tidlig etter et passordskifte 

 

Figur 4.12 Figuren viser en brukerreise der studenten glemmer å skifte passord etter å ha lest e-posten «Pålegg om 
passordskifte». Hun tar kontakt med brukerstøtte (Houston) og får hjelp til å skifte passord. Før passordskiftet har 
tredd i kraft, forsøker studenten å benytte seg av VPN uten hell. Hun sjekker om passordet hennes stemmer i 
Brukerinfo, og tar kontakt med brukerstøtte for å høre om det har skjedd noe galt med brukerkontoen hennes. 
Brukerstøtte ber studenten vente litt før hun kan forsøke på nytt. 

Studenten (26) mottar og leser e-post om at hun snart må skifte passord (E1 og A1), men hun 

glemmer å gjøre dette innen fristen. En dag forsøker hun å logge seg inn på Brukerinfo for å 
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skifte passord, men fordi fristen var utgått, får hun ikke logget seg inn (F1). Hun velger å utsette 

problemet inntil videre. Etter en lengere periode uten tilgang til IT-tjenestene finner hun e-

postadressen til Houston brukerstøtte og hun sender dem en e-post om at hun trenger nytt 

passord. Houston åpner brukerkontoen hennes midlertidig slik at hun kan logge seg inn på 

Brukerinfo og skifte passord (A4). Kort tid etter passordskiftet forsøker hun å koble seg til VPN 

(F2), men hun får beskjed om at det nye passordet hennes er feil. Studenten returnerer så til 

Brukerinfo for å sjekke at hun skriver riktig ved å logge seg inn med det nye passordet. Fordi 

innloggingen i Brukerinfo var vellykket, sender hun en ny e-post til Houston for å høre hvorfor 

hun tilsynelatende kun har tilgang til Brukerinfo og ingen av de andre IT-tjenestene. Houston 

svarer at et passordskifte gjerne tar litt tid og at hun bør vente litt før hun kan forsøke igjen 

senere. En time eller to senere fungerer det nye passordet, og studenten kan fortsette å benytte 

seg av IT-tjenestene. 

 Utdypning og våre kommentarer 

I denne brukerreisen mottar og leser studenten e-post om at passordet hennes må skiftes, til 

forskjell fra brukerreisene til student #11 og student #30 beskrevet tidligere i dette delkapittelet. 

Brukerreisen er således et eksempel der informasjonen når frem til studenten, men hvor 

studentens brukerreise likevel ikke følger den forventede brukerreisen vist i Figur 4.2 (Delreise 2). 

Vi har tidligere beskrevet utfordringer knyttet til student-epost som kanal for formidling av 

passordskiftevarsler fordi vi ser at flere studenter ikke sjekker student-eposten regelmessig. I dette 

tilfellet er situasjonen noe annerledes. Studenten har lagt inn student-epost på mobiltelefonen sin 

og dermed er informasjonskanalen lett tilgjengelig i hennes studiehverdag, men hun forteller at 

mye av e-posten som sendes dit er irrelevant for henne. I intervjuet uttrykker studenten at hun er 

fornøyd med å motta e-post om passordskifte, men hun trekker likevel frem SMS som et mulig 

alternativ for slik informasjon. Hun forteller videre at hun mottar mye e-post, og at hun tidvis 

opplever e-post fra UiO som søppelpost: 

«Jeg får epost som ikke gjelder meg, men som gjelder første- og andreårsstudenter. Jeg får 
veldig mye epost, og det blir litt sånn spam. Jeg vil at epost skal være til meg, og ikke generell 
informasjon. Det blir så mye som ikke gjelder meg i det hele tatt, da, og det skulle jeg ønske 
ikke var tilfellet.» - Kvinne (26), masterstudent ved UV (Student #28)  
 

Som det fremgår av sitatet over er studenten frustrert over at det formidles informasjon til 

hennes student-epost som for henne oppleves som irrelevant. At student-eposten benyttes som 

en generell informasjonskanal der informasjonen er ment å favne en stor gruppe studenter kan 



145 

 

trolig føre til konsekvenser som eksempelvis at viktig og relevant informasjon forsvinner i 

mengden.  

Studenten forteller at hun glemte å skifte passordet og at hun i en periode unnlot å ordne med 

gjenoppretting av tilgang til brukerkontoen sin. Vi spurte aldri hva hun selv tror er årsaken til at 

hun glemte å skifte passordet sitt, men hun forteller senere i intervjuet at hun opplever at 

passordreglene er vanskelige. Dette kan være en av flere medvirkende årsaker til at noen velger å 

utsette en passordendring, og i kapittel 5 drøfter vi hvordan prosessen med å skifte passord av 

noen oppleves som tungvinn i tillegg til at malen som benyttes i «Pålegg om passordskifte» 

oppfordrer til utsettelse, ved at man blir anbefalt å vente med å skifte passord til man har gått for 

dagen.   

Videre, etter at studenten har skiftet passord, forsøker hun å benytte seg av VPN uten hell. Et 

passordskifte kan ta opptil en time før virkningen trer i kraft i de ulike IT-løsningene ved 

universitetet, og i Brukerinfo hvor studenten skiftet passord, står det: «Det kan ta tid før du kan 

ta i bruk ditt nye passord i alle IT-tjenester». Teksten er imidlertid ikke godt synlig, og det er ikke 

uvanlig at studenter ikke ser denne opplysningen og kontakter brukerstøtte fordi passordskiftet 

«ikke virket». Det kan tyde på at studenten forventer umiddelbar virkning, og når teksten som 

opplyser om at et passordskifte «tar tid» ikke ses av studenten, får ikke hun ikke korrigert 

forventningene sine.  

 Kommentarer til visualiseringen 

I denne brukerreisen er to kontaktpunkter markert som feilende: Brukerinfo og VPN. I våre 

brukerreiser vil det ofte være slik at et feilende kontaktpunkt ikke nødvendigvis betyr at noe er 

feil i akkurat dét kontaktpunktet. De usynlige bakgrunnsprosessene som setter studentens 

brukerkonto i karantene, eller e-posten som minner om passordskifte, kan være årsaker som leder 

til at et senere kontaktpunkt feiler, for eksempel Brukerinfo. Et annet kontaktpunkt kan utløse en 

feil ved det neste, som når studenten skifter passord i Brukerinfo ikke leser opplysningen om at 

passordet ikke virker umiddelbart, slik at hun forsøker å logge seg inn på VPN for tidlig.   
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Oppsummering av Delreise 2 – Aktiv student vil opprettholde tilgang til IT-
tjenestene 

Brukerreisene presentert i dette delkapittelet belyser utfordringer blant annet knyttet til SMS-

tjenestens synlighet og bruk av student-epost på universitetet. 

Gjennom intervjuer med studenter og tjenestesafari hvor vi forsøkte å sette oss i studentenes 

situasjon ved å gjennomgå de samme prosessene som studentene fortalte om, fant vi mulige 

årsaker til hvordan det har seg at mange kontakter brukerstøtte for å løse problemer knyttet til 

brukerkontoer, enda det finnes selvbetjeningsløsninger som gir studentene mulighet til å effektivt 

hjelpe seg selv. Flere av studentene påpekte at tid er en viktig faktor. Når studentene en dag 

finner seg utestengt fra å benytte seg av IT-tjenestene, er det ikke uvanlig at det skjer i forbindelse 

med en innlevering eller en eksamen, og det er derfor ikke ønskelig å bruke unødvendig med tid 

på å gjenopprette tilgangen. Selvbetjeningsløsningen hvor man kan sette nytt passord (SMS-

tjenesten) kan være en tidsbesparende løsning, men i tjenestesafarien hvor vi undersøkte «Glemt 

brukernavn og passord?»-lenken under innloggingsfeltene på IT-løsningene som studentene 

typisk bruker, så vi at lenken ikke referer til SMS-tjenesten. Som det fremgår i sitatene i 

brukerreisen hvor studenten har glemt påloggingsinformasjon, har også studentene bitt seg merke 

i den manglende henvisningen til selvbetjeningsløsningen. 

Brukerreisene viser at e-posten som varsler studentene om at de må skifte passord i flere tilfeller 

ikke når frem, blant annet fordi det ikke er alle som leser student-eposten sin jevnlig. Noen 

forteller at informasjon som sendes til student-eposten av dem oppleves som irrelevant, og at 

universitetet ofte sender informasjon til studentenes private e-postadresse. Dermed er det flere 

som opplever det som lite nødvendig å holde seg oppdatert gjennom student-eposten. Samtidig 

ser vi at også studenter som mottar og leser varslene om passordskifte får brukerkontoene sine 

sperret. Det kan være flere årsaker til dette, blant annet knyttet til hvordan e-posten formuleres, 

hvor lang tid studentene får til å skifte passord, eller at man rett og utsetter passordskiftet for å 

senere glemme det. Videre analyse av brukerreisene vil presenteres i kapittel 6. 
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4.4 Brukerreise 2: Ta emner 

Som beskrevet innledningsvis i dette kapittelet består kjernetjenesten ta emner av mange aktiviteter 

som gjøres i vilkårlige rekkefølger, med store variasjoner i hvordan studentene utfører de ulike 

aktivitetene og hvilke verktøy de benytter. Dermed kan vi vanskelig si at det finnes én enhetlig, 

forventet brukerreise. Derimot har vi, som illustrert i Figur 4.1 kunnet identifisere noen sentrale 

aktiviteter som inngår i ta emner, slik som planlegging av studiehverdagen, følge undervisning og det å skrive 

oppgave. Studentenes brukerreiser som presenteres i dette delkapittelet går innunder aktiviteten 

følge undervisning. 

4.4.1 Det er vanskelig å følge undervisning når foreleser ikke benytter IT-
løsningene for undervisningsinformasjon  

 

Figur 4.13 Studenten opplever det som vanskelig å følge undervisning når foreleser ikke benytter seg av de digitale 
informasjonskanalene.  

Studenten, en 24 år gammel realfagsstudent på masternivå som også har tatt bachelorgraden sin 

ved UiO, forteller i intervjuet om flere frustrasjoner han har møtt i studenthverdagen. 

Fellesnevneren for disse er at de er informasjonsrelaterte. I den faktiske reisen beskrevet over, 

opplever studenten at foreleser gir uklare beskjeder på forelesning om hva som er pensum til 
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neste forelesning, og at informasjon om dette heller ikke gis i noen av de tre 

informasjonskanalene han oppsøker.  

«Disse emnene er veldig vanskelige å følge, jeg vet ikke om foreleseren gjør det med vilje, sånn 
at man må dukke opp. Et emne jeg tar nå er sånn. [...] Hvis man hadde hatt ett system… man 
skal være forsiktig med å prøve på folk standarder, men det hadde vært veldig greit for 
studenter med ett sted for slik informasjon.» – Mann (24), masterstudent ved MN (student #9) 

Utdypning og våre kommentarer 

I denne brukerreisen er det ikke IT-tjenestene i seg selv som er lite brukervennlige, det er bruken 

av dem – eller heller den manglende bruken. Studenten er avhengig av tilgang på informasjon for 

å kunne planlegge studiehverdagen. Når studenten ikke får dette på forelesning eller har behov 

for å kontrollere informasjon som er blitt gitt, er det naturlig å ty til de digitale 

informasjonskanalene, som skal fungere nettopp som en slik informasjonsressurs. Studenten 

forventer således å finne relevant informasjon om undervisning i disse kanalene. Imidlertid 

forutsetter dette at de ansatte ved UiO bruker disse kanalene hensiktsmessig. Studenten forteller 

gjennom intervjuet at mangfoldet av informasjonskanaler og inkonsekvent bruk av disse skaper 

utfordringer i studiehverdagen: 

«Det har jo hendt at jeg har gått glipp av helt essensielle beskjeder. Det skjedde nylig, jeg og en 
fyr til møtte opp på en computer-lab og sto der som to idioter og lurte på hvor læreren var, 
ikke sant. Sånne feil, enten de oppstår fordi vi har glemt at noe ble sagt i timen… så hadde det 
vært  greit å ha ett system for å oppdatere seg på det man trenger. Hvis man legger sammen all 
tiden som blir brukt på dette, alt man går glipp av, forsentkomminger og glemminger og folk 
som ikke veit hvor de skal... Det er nok ganske mye potensiale å hente inn her. Det er mange 
timer jeg har gått glipp av fordi jeg ikke har fått med meg beskjeder fordi jeg må hente 
beskjeder fra så mange forskjellige steder.» – Mann (24), masterstudent ved MN (student #9)  

Studentens argumenter om all tiden som forsvinner som et resultat av suboptimal bruk av 

informasjonskanaler er i våre øyne verdt å merke seg. I tillegg til at dette potensielt forringer 

brukeropplevelsen studenten har med UiO som tjenesteleverandør, er det nærliggende å tro at 

man kan finne de samme synspunktene hvis man skulle intervjuet de UiO-ansatte, i den forstand 

at det nok oppleves som tidkrevende å skulle holde flere informasjonsressurser oppdatert. Som 

studenten selv påpeker kan nok noen av de ansatte oppleve det som negativt dersom de pålegges 

å følge en gitt standard, med den konsekvens at enkelte må legge om arbeidspraksisen sin, men 

resultatet kan også være at alle parter på sikt sparer tid, samtidig som man gir studentene en mer 

forutsigbar studenthverdag og dermed en forbedret brukeropplevelse. 
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Kommentarer til visualiseringen 

Fordi det ikke finnes noen «forventet reise» å sammenligne med, kan det være vanskelig for 

leseren å umiddelbart forstå hvor denne reisen hører hjemme i det større bildet. Reisen er videre 

vanskelig å forstå uten at man leser all støtteteksten.  Igjen oppstår spørsmålet om hva som 

definerer om et kontaktpunkt har feilet eller ikke. Rent teknisk har eksempelvis ikke 

kontaktpunktet «e-post» feilet – tjenesten i seg selv har fungert slik den skal. Med utgangspunkt i 

at VISUAL-språket er basert på teknikken brukerreiser (CJM), som brukes for å visualisere 

tjenesteleveranseprosessen fra sluttbrukerens ståsted (Lee, Karahasanovic, & Halvorsrud, 2015), 

er vår tolkning at kontaktpunktene bør markeres som feilende dersom de feiler fra 

sluttsbrukerens ståsted. Når brukeren oppsøker de ulike informasjonskanalene, er det med en 

forhåpning om at informasjonen han søker skal finnes der. Når disse kontaktpunktene ikke 

oppfyller formålet brukeren hadde ved å oppsøke dem, mener vi dette gir adgang til å markere 

disse kontaktpunktene som feilende.  
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4.4.2 Inkonsekvent bruk av IT-løsningene vanskeliggjør det å følge undervisning 

 

Figur 4.14 Inkonsekvent bruk av informasjonskanaler fra forelesernes side gjør at studenten må sjekke mange 
kanaler for å holde seg oppdatert. Studenten sjekker her to kanaler, men glemmer den tredje, og går glipp av 
informasjon om at forelesningen er blitt flyttet. 

Studenten, en 23 år gammel mann som har studert ved UiO i flere år, forteller at han forholder 

seg til flere informasjonskanaler i studiehverdagen: 

«Læreren pleier også å legge ut informasjon på emnesiden, under «beskjeder». Noen ganger 
publiserer han på beskjeder, noen ganger på Fronter, noen ganger Webmail. Så man må liksom 
følge med på tre forskjellige steder. Men det er også fordi vi har flere lærere. Noen sender mail, 
noen publiserer oftere på Fronter. [...]  Jo, også får vi informasjon via SMS også, hvis det er 
avlysning eller flytting av seminartimer. Hittil er det bare én lærer som har gjort dette.» – Mann 
(23), enkeltemnestudent ved HF (Student #7) 

Han påpeker at ingen av foreleserne har spurt studentene hvordan de ville foretrukket å få 

informasjonen om eksempelvis endring av forelesningstidspunkt, men legger til: «Det spiller ikke 

egentlig noen rolle, da, det er ganske lett tilgang på alle informasjonskanalene vi har.»  

Senere i intervjuet sier han imidlertid dette: 

«Noen ganger går det jo litt i glemmeboken å sjekke de to andre kanalene når de har funnet 
informasjon i én. Og så kommer du dit og så har det vært endringer, men du har ikke sett det 
fordi du ikke sjekket alle kanalene. Det kan være litt kjedelig noen ganger. Det er jo ganske 
unødvendig. På videregående brukte de bare Fronter, det var veldig greit.» 
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Utdypning og våre kommentarer 

Denne reisen eksemplifiserer hvordan bruken av flere informasjonskanaler, og kanskje spesielt 

inkonsekvent bruk av disse, er med å komplisere informasjonsflyten mellom UiO og studenten, 

og slik bidrar til en dårligere brukeropplevelse. Når vi senere i intervjuet spør studenten om han 

savner noen tjenester eller om UiO kunne gjort noe annerledes for å forenkle studenthverdagen 

hans, svarer han imidlertid at «Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke noen spesielle ønsker eller tanker». 

Fordi han allerede har beskrevet utfordringer knyttet til bruken av flere informasjonskanaler, spør 

vi om han har noen formening om det å eventuelt ha en form for portal hvor denne 

informasjonen kunne samles på ett sted. Hans respons: «Det ville vært fantastisk!». Dette er 

muligens et eksempel på hvordan det kan være utfordrende for intervjuobjektet å identifisere 

egne behov og oversette dem til ønsker og krav.  

Kommentarer til visualiseringen 

Igjen er det utfordrende å vite hvordan man skal tolke CJML-terminologien. Hva betyr 

«missing»? I denne reisen har vi valgt å markere e-post som «missing» basert på at dette er et 

kontaktpunkt som ville hjulpet studenten å oppnå målet sitt, å oppdatere seg på 

forelesningsinformasjon, men som mangler i reisen fordi studenten ikke kom på at han burde 

sjekke denne kanalen i tillegg til de to kontaktpunktene han allerede hadde vært innom.  
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4.4.3 Studenten kjenner ikke til IT-løsninger som ville forenklet studiearbeidet 
hennes 

 

Figur 4.15 I denne brukerreisen forsøker studenten å lese pensumartikler hjemmefra, men for å få tilgang til slike 
artikler, må studenten være tilkoblet UiO-nettverk (eksempelvis via VPN). Da studenten ikke er tilkoblet UiO-
nettverk og ikke får åpnet artiklene, ser hun seg nødt til å reise til UiO. 

Studenten er en 24 år gammel kvinne som har studert ved UiO i fem år. Hun forteller i intervjuet 

at hun tar emner på masternivå hvor mye av pensum består av nettbaserte artikler, og at hun 

primært leser hjemmefra fordi hun har lang reisevei til UiO. Kort tid før intervjuet forsøkte hun å 

åpne noen artikler hjemmefra som foreleser hadde publisert i læringsplattformen Fronter. 

Studenten fikk imidlertid ikke tilgang til artiklene, fordi artiklene befinner seg i betalingsdatabaser 

som krever at man er tilkoblet UiOs nettverk. Studenten dro derfor til UiO for å laste ned artikler 

på sin datamaskin slik at hun senere har tilgang til disse hjemmefra. 

Utdypning og våre kommentarer 

I intervjuet forteller studenten om informasjonsrelaterte utfordringer knyttet til hvilke IT-

tjenester som tilbys ved UiO og mangfoldet av informasjonskanaler som benyttes i undervisning. 
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I gjennomgangen av det forenklede «kartet over IT-løsninger» (Vedlegg C) oppdager studenten at 

det er flere IT-tjenester hun ikke har kjennskap til, som hun har eller har hatt behov for i 

studiene. Brukerreisen presentert i Figur 4.15 er et konkret eksempel på dette da UiO tilbyr flere 

IT-tjenester som lar en lese artikler fra betalingsdatabaser hjemmefra, men hvor studenten drar til 

UiO fordi hun ikke kjenner til mulighetene. Da hun får vite at UiO tilbyr VPN, sier hun: 

«Hvorfor er det ingen forelesere som informerer om det her? Jeg satt hjemme forrige uke og 
fikk ikke tak i en artikkel. Vet de ikke om det selv? Er det noe jeg kan få tak i på UiO sine 
nettsider? Det hadde vært kjempegreit å vite. Det er dårlig at vi ikke har fått informasjon om 
dette, særlig når foreleser også sier at man må være på UiO-nettverket for å lese disse 
artiklene.» – Kvinne (24), masterstudent ved TF (Student #12) 

At tilgang til slike artikler krever at man er tilkoblet UiO-nettverk er riktig informert av foreleser, 

men da studenten ikke har kjennskap til muligheter for tilkobling utenfor UiO, har hun antatt at 

hun var nødt til å være fysisk tilstede på universitetet for å få tilgang til artikler. Underveis i 

intervjuet blir studenten introdusert for flere IT-tjenester som hun ikke kjenner til, blant annet 

Brukerinfo20, Nettskjema, Mine Studier og Programkiosk, og hun forteller at hun ikke kan huske 

å ha mottatt informasjon om disse IT-tjenestene i løpet av studiene. 

Hvordan man kobler seg til UiO-nettverk utenfra er imidlertid beskrevet på UiOs nettsider, 

sammen med informasjon om de øvrige IT-tjenestene som tilbys. Dermed setter intervjuet og 

brukerreisen spørsmål ved hvorvidt denne informasjonen fungerer godt nok. Studenten forteller 

at hun opplever nettsidene som uoversiktlige og tunge å navigere, og at hun stort sett forholder 

seg til fakultetets nettsider, emnesider og semestersider. Hun etterlyser bedre informasjon om IT-

tjenestetilbudet, og sier at det ikke holder at det finnes tilgjengelig på nettsidene: 

«Rart at vi ikke har blitt informert om disse tingene. Det holder ikke at det er lenket opp 
mange ting på en forside. Man må du kunne slippe å gå innom 10 forskjellige nettsider. Så vidt 
jeg vet har jeg ikke sett noe som er oversiktlig.» – Kvinne (24), masterstudent ved TF (Student 
#12) 

Hun følger opp ønsket om bedre informasjon med et forslag om å integrere IT-tjenestene for 

studentene i større grad enn hva de er i dag. Hun forteller at hun i det daglige synes at det blir for 

mange steder hun er nødt til å logge seg inn og holde seg oppdatert, fordi informasjon blir spredt 

utover flere informasjonskanaler. Dette gjelder særlig i undervisningssammenheng, der studenten 

                                                
20 Studenten ble spurt om hun hadde mottatt e-post med pålegg om passordskifte. Hun svarte at hun har mottatt 
disse flere ganger og skiftet passord ved hjelp av medfølgende lenke til Brukerinfo, og dermed var hun kjent med 
tjenesten likevel. 
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forholder seg til student-epost, Fronter, Itslearning og semestersider. Et samlet IT-tjenestetilbud 

for studentene ville trolig gjort studiehverdagen enklere og tjenestetilbudet synligere. 

«Integrer alle disse forskjellige tingene som jeg ikke visste at fantes engang, og som åpenbart 
gjør mye for å gjøre hverdagen oversiktlig på UiO. Hvis det hadde vært integrert i én tjeneste 
så hadde jeg brukt det mye mer, og jeg tror jeg hadde vært kjempefornøyd med systemet.» – 
Kvinne (24), masterstudent ved TF (Student #12) 

Kommentarer til visualiseringen 

En fordel ved å visualisere faktiske brukerreiser er at de kan bidra i identifiseringen av 

kontaktpunkter eller områder som ikke fungerer optimalt i et gitt tilfelle. Denne brukerreisen 

reiser spørsmål om hvorvidt brukerreisen alene er nok til å identifisere hvor utfordringene faktisk 

ligger hen, om de ligger hos kontaktpunktene som denne brukerreisen består av, eller om 

utfordringene ligger i andre relaterte kontaktpunkter som ikke inngår i denne konkrete 

brukerreisen. Intervjuet tyder på at brukerreisen må plasseres inn i en større kontekst dersom den 

skal benyttes til å si noe om hva som er årsaken til at et kontaktpunkt mangler eller feiler, og hvor 

det gir mening å gjøre endringer. Et feilende kontaktpunkt i dette tilfellet betyr ikke nødvendigvis 

at det er noe galt med kontaktpunktet isolert sett. Det feilende kontaktpunktet må ses i 

sammenheng med det manglende kontaktpunktet og den større helheten som studenten forteller 

om i intervjuet. Et manglende kontaktpunkt vil derimot kunne belyse utfordringer knyttet til 

informasjon. Studenten har ikke mottatt informasjon om at hun må benytte VPN for å lese 

artikler hjemmefra, og dermed så mangler dette kontaktpunktet i reisen. Med utgangspunkt i det 

manglende kontaktpunktet mener vi at visualiseringen delvis belyser hvilke utfordringer som 

ligger til grunn for studentens brukerreise, men at en mer komplett forståelse av situasjonen 

krever at man kjenner til de opplevelsene og erfaringene som studenten har beskrevet i intervjuet. 
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4.4.4 Studenten får registrert fravær fra undervisning fordi hun sjekket feil 
informasjonskanal 

 

Figur 4.16 Studenten går glipp av første obligatoriske forelesning fordi hun ikke hadde fulgt med i riktig 
informasjonskanal.  

Studenten er en 45 år gammel kvinne som tar en årsenhet på deltid ved UV. Før den første 

forelesningen sjekket hun semestersidene og skrev ut timeplanen. Litt senere oppdaterte 

foreleseren Itslearning med nytt forelesningstidspunkt. Studenten gikk derfor glipp av den første 

forelesningen fordi hun ikke hadde sjekket Itslearning i tillegg. Det er strenge fraværsregler på 

hennes studie, og dersom man overskrider fraværskvoten får man ikke ta eksamen inneværende 

semester. At studenten fikk fravær fordi informasjonen på semestersidene ikke ble oppdatert, 

følte hun var urettferdig, og hun sier: 

«Jeg hadde jo gjort jobben min, jeg hadde sjekket semestersiden. Men de forventer at vi hele 
tiden er på ItsLearning også.» – Kvinne (45), tar årsenhet ved UV (student #16) 

Utdypning og våre kommentarer 

Også denne brukerreisen belyser informasjonsrelaterte utfordringer. En av utfordringene her er 

at tilsynelatende lik informasjon finnes i forskjellige informasjonskanaler, i dette tilfellet 

semestersidene og Itslearning, men kun Itslearning oppdateres ved endringer. Når slike endringer 
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inntreffer er ikke lenger informasjonen som finnes på semestersidene gyldig, og i begynnelsen av 

studiene vet ikke studentene nødvendigvis at de ikke kan forholde seg til denne informasjonen. 

Studenten forteller at studiet hennes preges av varierende struktur, slik at ingen uke er lik. Hun 

sier: 

«På det studiet jeg går er det ingen uke som er lik, og det er så mange som klager over at det er 
uoversiktlig, at de ikke klarer å henge med. De går jo glipp av ting hele tiden fordi de ikke får 
med seg beskjedene som gis.» – Kvinne (45), tar årsenhet vsed UV (student #16) 

Det virker til at disse studentene er nødt til å forholde seg til at det tidvis skjer endringer i planen, 

og ifølge serviceerklæringen til UiO forplikter studenter å holde seg oppdatert gjennom de 

kanalene som benyttes i undervisningen. Itslearning er en av disse informasjonskanalene, men når 

timeplanen er lagt ut i flere informasjonskanaler uten at det holdes konsistent og oppdatert på 

tvers av disse, kan det bidra til å forvirre studentene. Denne brukerreisen er et eksempel på dette, 

hvor studenten opplever å få konsekvenser fordi hun har forholdt seg til timeplanen på 

semestersidene og ikke til informasjonen lagt ut på Itslearning. Et spørsmål er hvorvidt studenten 

burde ha visst at hun også skulle ha sjekket Itslearning før første forelesning. Det kommer ann på 

hvordan studenten har blitt informert om Itslearning i forkant av semesterstart.  

Kommentarer til visualiseringen 

Denne reisen ble tidlig i studien visualisert i form av storyboard på veggen vår. Brukerreisen, slik vi 

visualiserer den med VISUAL, kommuniserer ikke like godt som denne. Det er en del aspekter 

som ikke kommer med, eksempelvis studentens holdninger til digitale hjelpemidler og ulempen 

ved at hun ikke møter opp (hun får fravær og det hun opplever som kjeft fra kursholderen). At 

en brukerreise består av kontaktpunkter og handlinger er ikke nok til å beskrive hele situasjonen 

fordi man mister mye av konteksten.  
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5 – Hva så? Diskusjon av brukerreisene 
I forrige kapittel presenterte vi en modell for hvordan studieløpet til dels kan forstås som en 

sekvens av aktiviteter, hvor undervisning utgjør kjernetjenesten i tjenesteleveransen fra UiO til 

studentene. Studentene tar del i denne tjenesteleveransen gjennom å ta emner. Studiehverdagen 

består blant annet av aktivitetene som er nødvendige for å bestå emner, slik som å lese pensum, 

følge undervisning og levere oppgaver. Videre kan IT-tjenestene forstås som støttetjenester, som 

muliggjør og støtter leveransen av kjernetjenesten. Vi presenterte innledningsvis den tiltenkte 

brukerreisen for tilgang til IT-tjenester, slik den ifølge vårt datamateriale legges opp fra 

universitetets side, før vi viste de reelle brukerreisene som studentene har beskrevet gjennom 

intervjuene. Som demonstrert i forrige kapittel avviker disse brukerreisene ofte fra den 

forventede reisen, slik at brukeren må ta omveien gjennom flere kontaktpunkter for å nå målet 

sitt. Videre snakket vi om hvordan det å ta emner består av mange aktiviteter som gjøres i 

vilkårlige rekkefølger og hvor det er store variasjoner i hvordan studentene utfører de ulike 

aktivitetene og hvilke verktøy de benytter, slik at man vanskelig kan si at det finnes en enhetlig, 

forventet brukerreise for det å ta emner.  

I dette kapittelet vil vi diskutere implikasjonene av brukerreisene som ble presentert i forrige 

kapittel og sette disse reisene i sammenheng med det øvrige datamaterialet. Dette vil vi gjøre ved 

å først sammenfatte funnene fra alle intervjuene og fra workshopen med førstelinjen i én 

oppsummerende brukerreise som viser problemene studentene opplever i forbindelse med 

prosessen de går gjennom for å få og opprettholde tilgang til IT-tjenestene (Figur 5.2). Med 

utgangspunkt i denne visualiseringen vil vi reflektere over hva vi mener er de viktigste funnene 

våre i forbindelse med denne brukerreisen: hva er det som går galt i studentenes brukerreiser og 

hva kan være årsakene bak dette? Her vil vi også trekke inn funnene våre fra 

tjenestesafarimetoden og øvrige intervjuer beskrevet i kapittel 3 for å hjelpe med å forstå hvorfor 

reisen blir som den blir. Videre vil vi under «overordnede funn» (5.2) beskrive hvordan vi mener 

at en del av problemene vi oppsummerer gjennom denne reisen kan ses som konkrete eksempler 

innenfor større problemkategorier. Forslag til hva vi mener er en «forbedret» brukerreise vil 

presenteres i kapittel 0.  
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5.1 Funn knyttet til de konkrete brukerreisene 

 

Figur 5.1 Den forventede brukerreisen for «tilgang til IT-tjenester», som tidligere presentert i delkapittel 4.3.1. 
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Figur 5.2 Brukerreisen oppsummerer noen av de utfordringene en student kan møte i forbindelse med IT-
løsningene, både ved semesterstart (delreise 1) og underveis i studiene (delreise 2). Merk at reisen er en 
sammenstilling fra ulike datakilder, og ikke en direkte representasjon fra én konkret students opplevelser. 

5.1.1 Beskrivelse av den visualiserte brukerreisen 

Visualiseringen sammenfatter mange av problemene beskrevet gjennom brukerreisene fra kapittel 

4. Figuren er en sammenstilling fra ulike datakilder, og ikke en direkte visualisering fra én konkret 

students opplevelser. Visualiseringens gyldighet vil berøres i delkapittel  5.1.3.  

Delreise 1 – Få tilgang til IT-tjenestene 

I den sammenfattede brukerreisen over mottar studenten mottar velkomst-SMS fra systemet med 

brukernavnet sitt og en henvisning til en velkomstside. Senere besøker studenten semestersidene, 

og ser at foreleser skriver at undervisningsmateriale legges ut på Fronter. Studenten ønsker å sette 

seg inn i dette, og klikker seg frem til Fronter, hvor hun først sendes til innloggingsportalen 

Feide. Siden hun ikke har noe passord, klikker hun på «Glemt brukernavn og passord», hvorpå 

tekstboksen «Kontakt Universitetet i Oslo» dukker opp, med tilhørende lenker: «Hjemmesiden til 

brukerstøtte», «Send e-post til brukerstøtte», «Bytt passord». Studenten velger e-postalternativet, 
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og skriver en e-post til Houston brukerstøtte hvor hun etterspør brukernavn og passord. 

Houston svarer med å liste de ulike alternativene for hvordan hun kan skaffe passord, med SMS-

tjenesten som første forslag. Studenten klikker på lenken i e-posten fra Houston og får satt 

passord. Hun går deretter tilbake til Fronter, hvor hun forsøker å logge inn, men innloggingen 

feiler. Hun sender derfor en ny e-post til brukerstøtte. Houston svarer at det kan gå en times tid 

fra man setter nytt passord til man får logget inn, men påpeker i tillegg at brukerkontoen hennes 

ikke er såkalt «ferdigbygget», og at hun er nødt til å semesterregistrere seg i Studentweb og betale 

semesteravgiften før hun får status som «aktiv student» i systemet. Inntil dette er gjort vil ikke 

brukerkontoen hennes «ferdigbygges» og hun vil ikke ha tilgang til de øvrige IT-tjenestene. 

Studenten logger på Studentweb og gjennomfører semesterregistrering og betaler 

semesteravgiften. Etter et par ventedager prøver hun igjen å logge på Fronter, uten suksess. Den 

tredje dagen etter at hun betalte lykkes hun endelig med å logge inn.  

Delreise 2 – Opprettholde tilgangen til IT-tjenestene 

Omtrent ett år etter at studenten satte passord, sender USIT en automatisk generert e-post til 

students e-postkonto ved UiO, med beskjed om at hun er pålagt å skifte passord i løpet av de 

neste 30 dagene hvis hun ikke vil miste tilgang til IT-tjenestene. Studenten leser ikke e-posten. 

Fire uker senere sendes en ny e-post med purring om at studenten må skifte passord. Heller ikke 

den e-posten blir lest. Når studenten en ukes tid senere vil levere en oppgave i Fronter, får hun 

feilmelding ved innlogging, enda hun «vet» hun taster riktig passord. Som forrige gang trykker 

hun på hjelpeteksten ved innloggingsvinduet, og sender en ny e-post til brukerstøtte. Houston 

forklarer at brukerkontoen hennes er «blitt satt i karantene» fordi hun har unnlatt å bytte passord 

på over ett år. De henviser henne til SMS-tjenesten, hvor hun får satt nytt passord og igjen får 

tilgang til IT-tjenestene. 

5.1.2 Hvorfor ser reisen slik ut / funn 

Skal vi kunne gjøre forbedringer ved brukerreisen, er det nødvendig med kunnskap om hvorfor 

reisen kan arte seg slik den gjør i visualiseringen over. I dette delkapittelet vil vi gå gjennom reisen 

som er skissert over og vurdere denne i lys av datamaterialet vårt og Stickdorns fem prinsipper 

for tjenestedesigntenkning, som presentert i delkapittel 2.4.3.  

Usynlige bakgrunnsprosesser får reelle konsekvenser for brukerreisen 
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Delreise 1 viser hvordan førstemøtet studenten har med IT-tjenestene ikke nødvendigvis følger 

den forventede delreisen beskrevet i delkapittel 4.3.1, men tar omveien gjennom mange flere 

kontaktpunkter. Fra studentens perspektiv er det en reise som bryter med forventningene man 

har dannet seg på bakgrunn av tidligere erfaringer: USIT sender studenten en SMS med 

brukernavn og instruksjoner for hvor hun kan sette passord (E1). Bruker vi Stickdorn sine 

begreper fra prinsippet om bevisføring, kan vi kalle tekstmeldingen evidencing, et såkalt 

«tjenestebevis».  Tekstmeldingen bekrefter et usynlig aspekt ved tjenesten, nemlig 

bakgrunnsprosessene som har virket i kulissene og opprettet en UiO-brukerkonto i Cerebrum på 

bakgrunn av data systemet har mottatt fra studentregisteret FS, som opprinnelig fikk data fra 

Søknadsweb hvor studenten søkte opptak. Erfaringene førstelinjen forteller om under 

workshopen tyder imidlertid på at studentene tolker dette tjenestebeviset og knytter 

forventninger til den videre prosessen som ikke samsvarer med den faktiske prosessen USIT har 

planlagt. 

Problemene studentene i vårt datamateriale har hatt i forbindelse med denne tekstmeldingen, er 

de tilfellene hvor man ikke har mottatt den, og den er i studentintervjuene ikke kommentert i 

særlig grad utover dette. Vi kan derfor ikke vise til konkrete studentsitater som forteller hvordan 

de tolker tekstmeldingen, og trolig er forskjellene individuelle. De ansatte i førstelinjen beskriver 

imidlertid mange tilfeller der studenter kommer innom i forbindelse med at de har blitt tildelt 

brukernavn, og hvor de lurer på hvorfor de ikke får logget inn. «Er det noe galt med kontoen 

min?» spør de gjerne. Ser vi på det konkrete kontaktpunktet, tekstmeldingen, sier den dette: 

«Velkommen til Universitetet i Oslo 

Ditt brukernavn: <BRUKERNAVN> 

Mer info og passord: uio.no/nybruker 

Ordlyden i tekstmeldingen tilsier at man er velkommen og at studenten har blitt tildelt en 

brukerkonto. Ser vi til andre IT-tjenester der en registrerer seg og får opprettet en brukerkonto, 

som Facebook, Gmail eller Linkedin, vil brukerkontoen være operativ i det man har satt et 

brukernavn og passord. Dersom dette er erfaringsbakgrunnen studentene har, kan dette forklare 

hvorfor studentene forsøker å logge seg inn på IT-tjenestene etter å ha satt passordet sitt, og 

hvorfor de oppsøker brukerstøtte og er overrasket over ikke å ha tilgang. «Service evidence needs 

to be designed according to the service's inherent story and its touchpoint sequence», skriver 

Stickdorn (2011, s. 43). Datamaterialet beskrevet i delkapittel 0 tyder på at historien misoppfattes 

av studentene og at de heller enn å følge kontaktpunktene gjennom sekvensen USIT har planlagt, 
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forsøker å følge den sekvensen de kanskje erfaringsmessig forventer å kunne følge. Det kan 

minne litt om det velbrukte design-eksempelet hvor brukere av en park velger å tråkke opp en 

egen sti, heller enn å følge den brosteinsbelagte gangveien. Det finnes imidlertid ingen snarveier 

til en funksjonell brukerkonto ved UiO. Som systemdokumentasjonen vi har vurdert (jamfør 

delkapittel 3.3.8 ) beskriver, følger de usynlige bakgrunnsprosessene en egen sekvens som skaper 

forutsetninger for hvilken rekkefølge det er mulig å følge i forgrunnen (se Figur 5.3). Her ligger 

en del av forklaringen til at brukerreisen kan bli kompleks. 

 
Figur 5.3 Illustrasjon som viser hvordan bakgrunnsprosessene legger føringer. Illustrasjonen er et resultat fra «studie 
av systemdokumenter» 

Tjenesteskissen over viser de viktigste prosessene som finner sted i bakgrunnen i forbindelse med 

å gi studenten en brukerkonto ved UiO. Når studenten takker ja til studieplassen, sendes 

informasjon om dette til FS, det nasjonale studentregisteret som UiO henter informasjon fra. 

Studieavdelingen oppretter jevnlig studierett for alle nye personer med opptak ((«Oppretting av 

studentbrukarar», 2015). Natten etter at studenten har fått studierett i FS, overføres denne 

informasjonen til UiO sitt system for identitet- og tilgangsforvaltning, Cerebrum. Cerebrum 

oppretter en brukerkonto for studenten, med tilhørende brukernavn, men brukerkontoen 
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opprettes bare delvis: den blir ikke tildelt et eget filområde («hjemmeområde»), det opprettes 

ingen e-postkonto for brukeren og brukerkontoen får ingen tilganger utover Studenweb. Et script 

i Cerebrum sender så ut en SMS til studentens telefonnummer dersom dette er registrert i FS. 

Tekstmeldingen inneholder brukernavn og lenke til en nettside, «Ny student ved Universitetet i 

Oslo», det vi betegner som «velkomstsiden» i våre brukerreiser. Nettsiden inneholder 

instruksjoner for hvordan studenten kan lage passord til brukerkontoen. Nettsiden viser videre til 

SMS-tjenesten som studenten bruker for å lage passord, slik at passordet for brukerkontoen 

oppdateres i Cerebrum. En time senere kan studenten logge seg inn på Studentweb, og 

semesterregistrere seg og betale semesteravgift. Når betalingsinformasjonen er mottatt av FS, 

som regel etter tre virkedager, vil Cerebrum bygge ferdig brukerkontoen, slik at studenten nå vil 

få tilgang til et eget filområde, i tillegg til e-postkonto og øvrige IT-tjenester. Merk at det ikke går 

noen kommunikasjon fra systemene til studenten i forbindelse med at brukerkontoen nå er blitt 

fullt operativ.  

Studerer vi kontaktpunkt nummer to i brukerreisen (Figur 5.2), velkomstsiden (M1 i 

brukerreisen, skjermbilde kan ses i Vedlegg N), ser vi at USIT til dels beskriver disse 

bakgrunnsprosessene. Det nevnes i ingressen på nettsiden at «Du kan deretter sette deg eit 

passord som kan brukast i StudentWeb, og seinare også andre IT-tenester ved UiO», og det 

nevnes som punkt 8 under «Sett nytt passord» at «Merk at du må registrere deg i StudentWeb og 

betale semesteravgifta før du kan bruke andre IT-tenester ved UiO». Datamaterialet vårt, i form 

av førstelinjens tilbakemeldinger, intervju med gruppeleder for SDS og egne observasjoner fra 

arbeidshverdagen, tyder på at denne informasjonen ikke blir oppfattet av studentene. Det kan 

være flere grunner til dette. Stickdorn (2011) peker på at bruk av tjenestebevis også kan gi 

uheldige eller uventete konsekvenser. I brukerreisen illustrert over virker tjenestebeviset gitt 

gjennom tekstmeldingen trolig mot sin hensikt: det er ment som en velkomstmelding, men 

resultatet kan bli at studenten bokstavelig talt blir avvist av systemet, siden brukerkontoen man 

har blitt tildelt ikke er ferdigstilt. Tjenestebeviset er direkte kommunikasjon fra USIT til 

studenten, og vil kanskje derfor få større oppmerksomhet enn nettsiden, som for det første 

forutsetter at studenten selv oppsøker den og videre kan ses som en mer passiv form for 

kommunikasjon.  

En observasjon fra egen arbeidshverdag våren 2016, som også ble nevnt under intervjuet vi 

gjorde med leder av Gruppe for drift av meldingstjenester, kan anekdotisk si noe om SMS fra 

UiO sin vekt som tjenestebevis. Da ble velkomst-tekstmeldingen ved en feil sendt ut til nærmere 
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hundre personer som ikke hadde meldt seg til studier da en manuell slettejobb førte til at 

automatikken mistolket disse tidligere studentene som nye studenter21. Dette genererte støy da 

noen studenter tolket det at de fikk denne tekstmeldingen som at noen hadde forsøkt å stjele 

identiteten deres. En e-post med den samme informasjonen kunne kanskje lettere blitt avfeid 

som «spam», i alle fall inntil man så nøyere på den, mens det kanskje er knyttet større tillitt til 

SMS som kommunikasjonskanal. SMS brukes også i mange tilfeller i tofaktor-autentisering, hvor 

man ved innlogging i tillegg til å skrive inn sitt vanlige passord må skrive inn en kode man mottar 

på SMS. UiO benytter selv tekstmelding som kanal for å sende ut engangspassord i forbindelse 

med «Glemt passord»-tjenesten. Slike anvendelser av tekstmelding som medium kan kanskje 

tenkes å være med på å styrke tillitsforholdet til SMS som en personlig og sikker 

kommunikasjonskanal hvor tjenesteleverandører sender viktig informasjon. Dermed bør man 

også være ettertenksom med hvordan man anvender tekstmeldinger i tjenesteleveransen.  

Som vi vil komme tilbake til i kapittel 0 ville det trolig vært mer hensiktsmessig å reorganisere 

sekvensen for kontaktpunktene i denne delreisen, og levert tjenestebeviset, som studenten trolig 

tolker som beskjed om tilgang, først når brukerkontoen faktisk er fullt operativ. Et annet 

moment som kan være med på å gjøre det vanskelig for studentene å oppfatte den planlagte 

sekvensen av kontaktpunkter, er at bakgrunnsprosessene som bestemmer sekvensen virker ulikt 

for ulike grupper av studenter. 

Den større konteksten spiller inn 

Studentenes brukerreise påvirkes sannsynligvis av flere faktorer enn de som illustreres i Figur 

5.2. Figuren inkluderer kun kontaktpunktene mellom bruker og tjenesteleverandør, men som 

Stickdorn sitt holistiske prinsipp minner om, eksisterer tjenesteprosessen innenfor en større 

kontekst. Konteksten i denne sammenhengen kan være medstudenter, forelesere, beskjeder som 

gis på semestersider eller lignende. Førstelinjen forteller at en innvending fra studentene som 

kommer innom et at «... men de andre har jo fått tilgang». Studenter snakker sammen. Sekvensen 

kan i utgangspunktet sies å bryte med studentens forventning, og følger således en annen 

                                                
21 Virkeligheten er litt mer kompleks enn dette. Problemet var relatert til at et bestemt studieprogram er registrert slik 
at disse studentene alltid vil ha studierett. Således henger det sammen med de avanserte forretningsreglene 
studentautomatikken bygger på. Når brukerne ble slettet, oppdaget automatikken at disse studentene ikke lenger 
hadde brukerkonto, til tross for at de er registrert med studierett, og gjenopprettet derfor brukerkontoene. Siden 
brukerkontoene ikke hadde vært aktive på mange år, siden før SMS-tjenesten ble lansert, manglet de markøren som 
sier at de har mottatt SMS, og fikk dermed tilsendt SMS nå. 
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«fortellermodell» enn de ser for seg. Bakgrunnsprosessene, som forteller den faktiske «historien» 

om gangen i tjenesteleveransen, for å bruke Stickdorns ord, blir ikke oppfattet av studentene, 

som dermed ikke får korrigert sine forventninger. Slik forteller man brukeren en annen historie 

enn de er vant til, men man forteller heller ikke den samme historien til alle – den varierer etter 

hvilken studentgruppe man tilhører, slik at tjenesteleveransen blir inkonsistent. Sett fra et 

systemperspektiv er ikke leveransen inkonsistent – studentautomatikken i Cerebrum har helt 

tydelige skiller for hvilke typer studenter som oppfattes som aktive studenter og hvilke krav som 

må oppfylles av de respektive studenttypene – men fra et brukerperspektiv, når man verken er 

klar over bakgrunnsprosessene eller at automatikken behandlinger studentgruppene ulikt, kan 

studenten tolke det som at noe er galt når han ikke har tilgang, mens de andre som begynte 

samtidig som ham har det.  

Man snakker ikke alltid samme språk  

Studentene snakker sammen. Studentene og brukerstøtte snakker imidlertid ikke alltid samme 

språk. Systemkravene som definerer hva som er en aktiv student i systemet, og dermed hvorvidt 

studenten får en fullt operativ brukerkonto, innebærer ikke utelukkende at studenten har betalt 

semesteravgift og semesterregistrert seg – her kan det være variasjoner mellom studieprogrammer 

og institutt. Ifølge førstelinjen er det ikke alltid så lett for dem å identifisere den konkrete årsaken 

til at en students brukerkonto ikke er blitt ferdigbygget. I slike tilfeller henviser de 

førstelinjeansatte gjerne studenten til studentinfosenteret Knutepunktet, som ligger ved siden av 

førstelinjens avdeling på Campus. De ansatte i førstelinjen forteller at de har opplevd at studenter 

blir  «kasteballer» i systemet når de henviser studenten til Knutepunktet med beskjed om at 

studenten kan fortelle Knutepunktet at han mangler noen registreringer for å få status som aktiv 

student, hvorpå studiesenteret henviser studenten tilbake til brukerstøtte igjen fordi det blir tolket 

det som et «IT-problem» at studenten ikke får logget inn. Noen studenter har meldt tilbake til de 

ansatte i førstelinjen at studieinformasjonssentrene ikke skjønte hva studenten mente når de 

brukte uttrykket «aktiv student». Under prinsippet om brukersentrering skriver Stickdorn om 

viktigheten av et felles språk når man skal designe og levere gode tjenester (2011, s. 37). 

Studentene som kommer i denne situasjonen mangler kanskje begrepene for å forklare sitasjonen 

sin. Det er ikke nødvendigvis så lett å snakke om bakgrunnsprosesser du aldri har sett, beskrevet i 

tekniske termer av noen som kanskje ikke kjenner dem så godt selv, ved hjelp av begreper du 

ikke kjenner innholdet i. I tilfeller hvor studiesenteret heller ikke kjenner begrepene som blir 

brukt, blir det vanskelig å levere den gode tjenesteopplevelsen.  
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Studentene får ikke vite at de har fått tilgang til IT-systemene 

Senere i Delreise 1, når studenten har betalt semesteravgift og semesterregistrert seg (E3), vil 

bakgrunnsprosessene etter omtrent tre virkedager bygge ferdig brukerkontoen hennes, slik at 

studenten får tilgang til de øvrige IT-systemene (E4). Imidlertid blir ikke studenten opplyst om 

ferdigstillelsen av brukerkontoen, og hun gjør derfor et nytt forsøk på å logge seg inn, uten hell 

(F3). Slik unnlater man å fortelle deler av «historien» ved at det mangler et tjenestebevis som 

bevisstgjør studenten på når hun kan ta IT-tjenestene i bruk. Det er ikke uvanlig for de ansatte i 

førstelinjen å motta henvendelser fra studenter som befinner seg i venteperioden der de har 

utført stegene som kreves for en fullt operativ brukerkonto, men hvor studentene ennå ikke har 

tilgang fordi betalingsinformasjonen ikke er mottatt. Ved en slik henvendelse, kan de ansatte 

forklare studenten at det gjerne tar flere dager før hun får status som «aktiv student» , men de kan 

ikke gi et konkret tidspunkt for når dette er klart, annet enn at hun kan forsøke å logge inn igjen 

etter noen dager. Det bevisførende prinsippet til Stickdorn (2011) understreker at på grunn av 

tjenestenes lite håndgripelige natur må tjenesteleverandøren aktivt søke måter for å gjøre 

brukeren klar over at tjenesten finnes og hva den tilbyr. Slik brukerreisen legges opp i dag mottar 

ikke studenten noe slikt bevis når tjenesten faktisk gjøres tilgjengelig for studenten. Dermed er 

students eneste mulighet for å finne ut om brukerkontoen er blitt operativ å forsøke å logge inn 

på andre IT-løsninger enn Studentweb, som velkomstsiden (kontaktpunkt M2) forteller at er den 

eneste IT-løsningen man har tilgang til inntil man har semesterregistrert seg og betalt 

semesteravgiften.  

Informasjonen samsvarer ikke med virkeligheten 

Som brukerreisen presentert på side 120 under kapittel 4.3.3 viser, er imidlertid informasjonen 

velkomstsiden formidler misvisende: det finnes også andre IT-løsninger studentene har tilgang til 

med den ubygde brukerkontoen, blant annet Brukerinfo. I brukerreisen logger studenten inn på 

Brukerinfo før brukerkontoen hennes er ferdigbygget. Funksjonaliteten hun ser etter der inne er 

imidlertid ikke tilgjengelig for henne, noe som gjør studenten forvirret og fører til at hun 

kontakter Houston brukerstøtte. Studenten hadde allerede semesterregistrert seg og betalt 

semesteravgiften, så når hun får svar av Houston dagen etter, og de ber henne følge de samme 

stegene som hun allerede har foretatt seg, fungerer det  «plutselig», siden brukerkontoen hennes i 

mellomtiden er blitt ferdigstilt. Her er det igjen relevant å vise til Stickdorns sekvensielle prinsipp 

med referanse til at et kontaktpunkt i brukerreisen «forteller en historie» som ikke er i samsvar 
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med resten av historien og den faktiske tjenesteleveransen. Brukerreisen er også et eksempel på 

hvordan de usynlige bakgrunnsprosessene får reelle implikasjoner for studentens brukerreise. 

Det kan tenkes at man her har gjort en avveining, hvor man har vurdert det som lite 

hensiktsmessig å nevne at studentene også har tilgang til Brukerinfo, som ikke er spesielt relevant 

for brukere uten fullt operativ brukerkonto, eller at man har prøvd å begrense mengden 

informasjon på velkomstsiden. Vi vil komme tilbake til mulige løsningsforslag for dette i kapittel 

6. 

Informasjonen når ikke frem 

I Delreise 2 ser vi hvordan studentene kan oppleve å plutselig ikke få logget seg på UiOs IT-

tjenester, ofte fordi de ikke har fått med seg at de for å opprettholde tilgangen til IT-tjenesten må 

bytte passord hvert år. Datamaterialet vårt presentert gjennom brukerreiser i kapittel 4 tyder på at 

disse e-postene eller informasjonen de formidler ikke når frem til studentene. De ansatte i 

førstelinjen forteller at mange av henvendelsene de mottar, spesielt på telefon, kommer fra 

brukere som er blitt sperret ute som følge av manglende passordbytte, og som kontakter 

brukerstøtte for hjelp når de opplever at de ikke får logget inn. Disse studentene er ofte svært 

stresset når de kontakter brukerstøtte, de gjerne oppdager at de ikke får logget inn i forbindelse 

med eksamensarbeid eller innlevering av viktige oppgaver, uten at de forstår hvorfor. «Jeg vet jo 

at jeg taster riktig passord», som de gjerne sier når de ringer Houston. En del brukere sier til 

førstelinjen at de ikke har mottatt noe informasjon om at kontoen deres kommer til å bli sperret. 

Førstelinjen og gruppeleder for SDS mener det er såpass mange saker om dette at det kan tyde på 

at informasjon og varsling rundt karantener ikke er bra nok. 

Som vi har beskrevet under den sammenfattede brukerreisen sender «sentral drift» e-poster til 

studenter som ikke har skiftet passord i løpet av de siste 11 månedene. Varslene sendes 

automatisk ut til studentenes UiO-epostadresser, og kan etter Stickdorns termer kalles 

tjenestebevis. Som de ansatte i førstelinjen forteller, er det ikke uvanlig at studenter sier de aldri 

har mottatt informasjon om passordskifte når de henvender seg om innloggingsproblemer. 

Tjenestebeviset når ikke frem, og som vi vil redegjøre for senere understøttes dette av intervjuer 

vi har gjort med studenter som av ulike årsaker ikke leser student-eposten eller videresender til 

privat e-postadresse, og derfor ikke har skiftet passord i tide. 
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Studenter som ikke har lest e-postvarslene kan finne seg selv sperret ute fra å benytte IT-

tjenestene ved UiO uten å vite hvorfor, fordi det ikke informeres om at brukerkontoen deres har 

blitt satt i karantene annet enn gjennom e-postvarslene som ikke er tilgjengelig for studentene 

etter at brukerkontoen har blitt sperret.. I et intervju fortalte en student at hun ble stresset da hun 

midt i eksamensforberedelsene opplevde at hun ikke lenger kunne koble seg til det trådløse 

nettverket på UiO. Hun visste ikke hvorfor. Igjen unnlater man å fortelle studenter detaljer i 

«historien» som i slike tilfeller kunne spart dem for unødvendig forvirring og frustrasjon. I lys av 

det datamaterialet vi har samlet inn, mener vi at det her mangler et tjenestebevis. Tjenestebeviset 

bør formidles gjennom en kanal studentene faktisk benytter i det sperringen trer i kraft, og 

forklare årsaken til hvorfor hun ikke lenger får logget inn med informasjon om hvordan hun kan 

gjenåpne brukerkontoen sin igjen. I sin beskrivelse av det bevisførende prinsippet eksemplifiserer 

Stickdorn (2011, s. 42) hvordan manglende tjenestebevis kan føre til misnøye, eksempelvis 

dersom du etter et hotellopphold ikke blir bevisst på at personalet faktisk har rengjort 

hotellrommet ditt under oppholdet før du får det spesifisert i hotellregningen. Det samme kan 

trolig sies om sperringen av studentbrukerkontoer. Når du ikke vet at brukerkontoen din har blitt 

sperret før etter at du mislykkes med innloggingen og du har kontaktet brukerstøtte, kan det 

resultere i at du blir misfornøyd med tjenesten.  

Imidlertid er det også andre momenter som gjør at informasjonen ikke når frem – også i 

betydningen at den faktisk når frem, men ikke oppfattes. I datamaterialet vårt er det studenter 

som bekrefter at de har mottatt e-posten om passordskifte, men hvor de likevel havner i 

situasjonen hvor de unnlater å bytte passordet og mister tilgangen til IT-løsningene. Som 

beskrevet under «Prosessen med å bytte passord oppleves som komplisert» er selve 

passorddialogen og kravene til utforming av passord en faktor her, men vi tror at det også henger 

sammen med hvordan man kommuniserer pålegget om passordskifte til studentene. Her mener 

vi å kunne identifisere to faktorer ved siden av valget av kommunikasjonskanal som kan være 

med å forklare hvorfor dette kontaktpunktet tilsynelatende fungerer suboptimalt: e-postens 

innhold og e-postens frekvens. Gruppe for IT-support og driftssenter uttrykte det slik, i et parti 

av intervjuet hvor vi nettopp hadde vist ham malen for denne e-posten:  

«Hvis problemet gjentar seg mange nok ganger må man jo se på tjenesten, hvordan den er 
utformet, for at dette ikke skal skje. Hvordan kan man lage tjenesten så smidig at ikke noen av 
disse tingene oppstår. At de får en sånn svær greie her [passordmalen] hvor de må huske å 
bytte passord ... det er jo et eller annet man kan tenke på. Det her kunne vært mye lenger ned i 
linja, ikke sant, […] det er liksom sånn det burde være mulig å få bort 90 prosent av de «glemt 
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å bytte passsord»-sakene ved å, ikke sant, det her [henviser til passordmalen] blir altfor mye 
informasjon.» - Gruppeleder for SDS   

I forbindelse med undersøkelsene av digitale kontaktpunkter, som beskrevet i 3.3.8, har vi 

vurdert den automatisk genererte e-posten som varsler studentene om at de må skifte passord. 

Dagens passordmal er omtrent to A4-sider lang og kan studeres i Vedlegg N. En stor del av 

teksten handler om å forklare hvordan passordet skal se ut, og e-posten inneholder formuleringer 

som «dersom du ikke vet hvordan du skal lese en www-side» og «grunnen til at vi må gjøre 

passordet så vanskelig som mulig» samt forklaringer om hvordan uvedkommende kan bruke 

programvare som ved «rå makt» og algoritmer kan operere slik eller slik går inn for å knekke 

passordet ditt. Det kommer ikke frem før omtrent midtveis i teksten at brukerkontoen din vil bli 

sperret dersom du unnlater å bytte passordet. Videre står det at «for å få åpnet kontoen igjen må 

du personlig møte opp hos din lokale IT-ansvarlige og vise legitimasjon for å få utstedt et nytt 

passord».  

Stickdorns brukersentrerte prinsipp handler om å sette seg i brukerens sko og viktigheten av å 

snakke brukerens språk (2011, s. 36-37). Fra studentens perspektiv er formålet med e-posten å 

forstå hva studenten må gjøre for å opprettholde tilgangen til IT-løsningene. Øvrige IT-relaterte 

konsepter, som fornorskede referanser til brute force-knekking av passord og algoritmer, gjør det 

antagelig vanskeligere for studenten å oppfatte hva som kreves, både fordi e-posten blir 

unødvendig lang og fordi man her snakker et språk som studenten antagelig ikke bruker til vanlig. 

Videre er det også her problemer med hensyn til det bevisførende og det sekvensielle prinsippet, i 

det at malen inneholder misvisende informasjon som forteller studenten en annen historie om 

hvordan hun må gå frem for å løse problemet sitt enn hva som faktisk er tilfellet. E-posten 

forteller at studenten må henvende seg til lokal IT for å få gjenåpnet brukerkontoen sin, som 

egentlig er en instans for ansatte, ikke for studenter. Videre er det slik at studenter og ansatte kan 

sette nytt passord ved hjelp av SMS-tjenesten selv om brukerkontoen deres er blitt låst som følge 

av manglende passordskifte.  

Dette kan imidlertid forklare hvorfor enkelte studenter er av den oppfatning at de fysisk må møte 

opp hos IT-support når kontoen deres er blitt sperret, slik som student #11, beskrevet i kapittel 0 

(side 135). Studentens reaksjon på informasjonen om å måtte møte opp var at «det ble veldig 

tiltak å dra helt til IT-tjenesten, for det er jo ikke der jeg sitter. Da valgte jeg å benytte meg av 

uioguest-nettet en periode». Malen kommuniserer i brukerens øyne at hun her må bruke tid og 



  170 

 

krefter på å løse problemet sitt, og hun velger å heller gjøre en form for work-around (Gasser 1989) 

for å omgå IT-problemet som har oppstått.  

Det kan også tenkes at en av malens første setninger, «det anbefales at du venter med å bytte 

passord til du skal gå for dagen […]», kan virke mot sin hensikt, siden dette kan få brukerne til å 

utsette passordbyttet, for så å glemme det. 

Et annet aspekt som kan bidra til at studenter glemmer å bytte skifte passordet sitt, til tross for at 

de har lest e-posten om passordskifte, er frekvensen for utsendelse av disse varslene. Som 

visualiseringen av den oppsummerende brukerreisen (Figur 5.2) viser sendes det første varselet 

fem uker før fristen for passordskifte, og den påfølgende purringen omtrent ti dager før 

sperringen trer i kraft. En av studentene vi har intervjuet sier: «Man får jo en frist som er ganske 

langt frem i tid, da. Den er kanskje nesten litt for lang. Fordi man tenker at dette har jeg tid til, og 

så glemmer man det». Dette, sammen med de andre faktorene vi har nevnt, kan trolig være med 

på å forklare hvorfor førstelinjen mottar mange saker fra studenter som har blitt sperret fra å 

benytte seg av IT-løsningene på UiO.   

Selvbetjeningsløsningene synliggjøres ikke 

I den oppsummerende brukerreisen (Figur 5.2) har vi visualisert e-postvarslene som manglende 

kontaktpunkter for å illustrere hvordan informasjonen ikke når frem til studentene, slik at de 

gjerne ikke vet at brukerkontoen er sperret før de en dag skal logge seg inn, eksempelvis for å 

levere en oppgave i Fronter (F4). Gjennom intervjuer med studenter som har henvendt seg til 

brukerstøtte ønsket vi, som beskrevet under 3.3.4, å undersøke hvor studentene befant seg 

digitalt når de opplevde et IT-relatert problem, hvordan de gikk frem for å finne en løsning på 

problemet sitt og hvordan de fant frem til brukerstøtte. Flere av brukerreisene visualisert i 

kapittel 4 viser at studentene finner frem til brukerstøtte via innloggingssiden til Studentweb eller 

Fronter når de oppdager at de ikke får logget inn. Studentene legger merke til «Glemt brukernavn 

og passord?»-lenken på siden og klikker på denne.  

I undersøkelsen vår av digitale kontaktpunkter gjennom tjenestesafariteknikken (3.3.9) så vi at et 

klikk på denne lenken gjør at det dukker opp tre alternativer: «Hjemmesiden til brukerstøtte», 

«Send e-post til brukerstøtte» og «Bytt passord». Ingen av disse viser til selvbetjeningsløsningen 

for å sette nytt passord, heller ikke «Bytt passord», som viser til innloggingssiden til Brukerinfo. 

Her vil ikke studenten kunne logge inn dersom passordet de skriver er feil eller hvis 
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brukerkontoen allerede er blitt sperret. Som skjermbildet av tjenesten (Vedlegg N) viser, finnes 

det to, diskrete punkter nedenfor innloggingsfeltet, hvor det ene sier «Glemt passordet ditt? 

Studenter og ansatte kan sette nytt passord ved hjelp av SMS». Siste delen av teksten er en lenke 

som leder til SMS-tjenesten (kontaktpunkt E2 i Figur 5.2). Førstelinjen forteller under 

workshopen at de daglig får mange telefoner hvor de henviser brukeren til tjenesten Brukerinfo 

for å benytte SMS-tjenesten til å sette nytt passord. Den ansatte må i mange tilfeller gjenta navnet 

Brukerinfo og nettadressen brukerinfo.uio.no flere ganger før brukeren lykkes i å komme til 

nettsiden. En del brukere har ifølge de ansatte problemer med å finne SMS-tjenesten selv når de 

er inne på denne nettsiden, slik at den ansatte ofte må spørre brukeren om de kan se de to 

kulepunktene og der det står «Glemt passordet ditt? Studenter og ansatte kan sette nytt passord 

ved hjelp av SMS», og fortelle at de må klikke på denne lenken. Disse erfaringene tyder på at 

selvbetjeningsløsningen for skifte av passord ikke er synlig nok – verken «veiene» inn til denne 

eller inne på selve Brukerinfo-siden.  

Fra brukerens perspektiv oppleves det som omstendelig å gå veien via brukerstøtte for siden å bli 

henvist til en selvbetjeningsløsning. Student #24 forteller at han klikket på lenken for å sende e-

post til brukerstøtte i forbindelse med at han hadde glemt brukernavn og passord. Mot slutten av 

intervjuet – fordi vi tenkte det kunne oppfattes som et litt støtende spørsmål – spør vi «vi håper 

ikke du oppfatter dette som frekt, men kan vi spørre hvorfor du ikke googlet eller søkte etter 

stikkord som passord og UiO?». Studentens respons:  

«Hvorfor googlet jeg ikke? Det kan du si. Kan jeg snu på spørsmålet? Fra ett perspektiv kunne 
jeg gjort dette, men fra et annet perspektiv kunne jeg spurt hvorfor det ikke er noen lenke til 
den tjenesten for å lage nytt passord på den siden.»  - Mann (45), PhD, UV 

Han utdyper sitt perspektiv:  

«Fra mitt ståsted er det sånn at folk glemmer, gjør feil, roter bort ting, og dette må systemene 
ta høyde for. For meg handler det om tidsaspektet. (…) Jeg skjønner at man ikke kan forvente 
å få tilsendt dette i en fei. Men hovedproblemet mitt er tid - alle småting tar tid.»   - Mann (45), 
PhD, UV 

Anvender man Stickdorns brukersentrerte prinsipp og tar på seg brukerens sko, vil man se at det 

antagelig ikke faller studenten naturlig å lete etter en selvbetjeningsløsning når man allerede har 

trykket på «Glemt brukernavn og passord?» på innloggingssiden og fått listet opp tre alternativer 

hvor ingen av dem leder til selvbetjeningsløsningen. Det sekvensielle prinsippet og det 

bevisførende prinsippet blir i liten grad ivaretatt ved at man heller enn å synliggjøre den korteste 

veien til løsningen henviser til «manuelle» kontaktpunkter hvor brukeren enten må sende e-post, 
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ringe brukerstøtte eller møte opp personlig. I tilfellene hvor man sender e-post eller ringer, vil 

brukerstøttes respons være å henvise til selvbetjeningsløsningen. Student #32 sier: 

«Jeg fikk rask tilbakemelding fra IT-support. Jeg tror det kan forbedres uansett. Etter min 
mening når det gjelder om å gjenopprette passordet, kan det gjøres automatisk uten å skrive en 
e-post.» - Kvinne (38), nettopp ferdig med masterstudier ved SV (student #32) 

Prosessen med å skifte passord oppleves komplisert 

 

Figur 5.4 Student #18 er klar over at det må gjøres, men han utsetter passordbyttet, med resultatet at brukerkontoen 
hans blir låst. Visualiseringen er hentet fra analyserunden hvor vi identifiserte og tegnet opp små brukerreiser for de 
enkelte intervjuene. 

Et aspekt som ikke kommer frem i visualiseringen av den oppsummerte brukerreisen er 

problemer relatert til passordskifte (kontaktpunkter E2, M4 og A10). Dette er knyttet til CJML-

betegnelsen «failed», som vi vil utdype nærmere i kapittel 7). Er passordskifte-kontaktpunktet 

feilende fordi studenten bruker opp til en halvtime på å skifte passord, eller fordi studentene 

skriver ned passordet på grunn av kompliserte passordkrav? Som regel vil studenten lykkes til 

slutt, men denne delen av reisen er gjerne en kilde til frustrasjon og til og med sinne, ifølge flere 

av studentene vi har snakket med. Kun ⅛ av studentene i Studenthverdagsundersøkelsen 

(studentintervjuene gjort i samarbeid med USIT, beskrevet under 3.3.3) mente at prosessen med 

å skifte passord fungerer bra. Dette inntrykket støttes av de øvrige studentintervjuene vi har 

gjennomført og erfaringene førstelinjen sitter med. Figur 5.4 er vår tidlige visualisering av 

student #18 sin opplevelse av prosessen med å skifte passord: 

«Det [å bytte passord] har jeg glemt hvert år. Jeg har vært klar over det, men glemt det. Jeg har 
faktisk måttet komme hit [Houston], men det var kanskje min skyld. [tenkepause] Jeg hadde litt 
trøbbel med å velge passord. Det var kravene til passord, tror jeg. Det må dere jo få litt kritikk 
for. Det er jo mer avansert enn banken, nesten. Spesielt det at man må ha 3 forskjellige av 4 
grupper, lower case, upper case… jeg synes det er overkomplisert. Hva om man hadde hatt 
noen alternativer? For eksempel BankID, som jo de fleste har? Jeg skjønner ikke helt hvorfor 
det er så serious. Jeg skjønner liksom ikke helt behovet ved å bytte passord. Men det er sikkert 
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grunner for det. Jeg synes det egentlig bare er irriterende.» - Mann (34), bachelorstudent ved 
HF 

Prosessen med å skifte passord er et tema studentene er tydelige på at kan være frustrerende: 

 «Brukerinfo vet jeg ikke hva er. [Vi: 'Det er der du bytter passord'] Herregud! Desperat 
sammenbrudd hver gang! Den liker jeg ikke. Man blir jo så hissig av hvor vanskelig det er å 
lage passordet, og det skjønner jeg på en måte at det er, men det er så uintuitivt mens man gjør 
det. Så prøver man en gang, og … jeg føler jeg liksom ikke får vite alt jeg trenger, så får du 
feilmeldinger underveis om at passordet må se sånn ut eller sånn ut, ting som ikke stod i den 
første forklaringen. Da blir man hissig. [...] En gang måtte jeg også skifte passord fordi det viste 
seg at det jeg hadde laget ikke kunne skrives på mobil. Det gjorde meg litt sur.» - Kvinne (29), 
masterstudent ved HF (Student #17)                                  

«Det er et helvete å få byttet passord her, så kanskje jeg har fortrengt det. De skal jo ha hele 
spekteret av tall og bokstaver, tegn, ikke være for likt det gamle passordet ditt. Eneste måten 
jeg klarer å lage passord er å bytte ut noe i det eksisterende passordet. Jeg har prøvd å lage et 
lett passord. Men jeg husker ikke hva jeg har, det er lagret på maskinen og i fingrene.» - Kvinne 
(24), masterstudent ved TF (Student #12) 

Noen av studentene innrømmer at de har brukt lang tid på å tenke ut et passord som oppfyller 
passordkravene: 

«Ja, jeg opplevde faktisk å bruke nesten en halvtime på å prøve å komme fram til et nytt 
passord, hvis jeg skal være ærlig. Og det synes jeg var litt styrete, kanskje.» - Kvinne (28), 
hospitant ved UV (Student #30) 

Problemet virker i utgangspunktet ikke å være knyttet til lav teknologisk kompetanse, men til 
irritasjon over grensesnittet og passordkravene. En student ved Institutt for informatikk sier: 

«Jeg prøvde å finne passord som jeg ville bruke, men ingen av de ble godtatt. Da var jeg ikke 
klar over hvor mye jeg skulle bruke det passordet på mange forskjellige ting, så jeg brukte 
passordgenerator som husker passordet for meg, men det går ikke på datastuer og sånne ting - 
så da måtte jeg skifte passord igjen. Da brukte jeg godt 20 min på å finne et passord som ble 
godtatt av UiO og et som jeg husker samtidig.» - Mann (21), bachelorstudent ved MN (Student 
#20) 

Én student i datamaterialet, også en student ved Institutt for informatikk, uttaler seg positivt om 

passordkravene. Denne studenten sier han er «veldig fan av sikkerheten på UiO med strenge 

krav» (Mann (24), masterstudent ved MN (student #19). 

Flere av studentene, som student #31 og student #24, har skrevet ned passordet på papir, slik 
at man paradoksalt svekker IT-sikkerheten: 

«Nei, den siste fadesen har jeg nå skrevet det ned på en gul lapp og gjemt det i en skuff. Jeg vet 
ikke om det er helt etter boka. Men det blir litt sånn, man har så mange passord og brukernavn, 
det blir litt sånn. Det var noen som skrev noen tips for å huske passord, familenavn og sånn, 
jeg må kanskje begynne med det...» - Mann (45), PhD ved HF (Student #24) 

«Jeg ga opp. Det fungerte jo det andre passordet, så da … [hun ler]. Da orka jeg ikke styre mer 
med det. Det viktigste for meg er at jeg kommer inn og får sett på de forelesningsnotatene og 
den type ting, så hvis det er noen andre som får lyst til å se på forelesningsnotater, så må de da 
bare gjøre det, hvis de har veldig lyst til å finne ut hva passordet mitt er.» - Kvinne (30), 
hospitant ved MN (Student #31) 
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For disse problemene er det ikke så lett å anvende Stickdorns prinsipper som forklaringsmodell 

for hvorfor studentene opplever tjenesten negativt. Dette er kanskje fordi problemene er tett 

knyttet til hvordan kontaktpunktet er utformet i seg selv, i form av grensesnitt- og 

interaksjonsdesign, hvor det bevisførende prinsippet kanskje snakker om bevisføring i svært 

generelle og løse termer, der hvor interaksjonsdesignfeltet har mer anvendbare begreper som 

feedback (Rogers mfl., 2011) når de snakker om å designe for den gode brukeropplevelsen. 

Brukbarheten til Stickdorns prinsipper for vårt prosjekt vil vi kommer tilbake til i kapittel 7. 

Likevel kan vi, etter vår tolkning av prinsippene, argumentere for at det bevisførende og det 

brukersentrerte prinsippet er relevant: frustrasjonen som oppstår er relatert til at 

interaksjonsdesignet ikke støtter prosessen brukeren ønsker å gjennomføre. De underliggende 

prosessene, i form av systemets krav til passord, vises ikke frem i tilstrekkelig grad. Som 

skjermbildet i Vedlegg N viser, listes noen (men ikke samtlige) av passordkravene opp øverst på 

siden, men brukeren får ingen tilbakemelding underveis i passordskiftet på om passordet man har 

utformet oppfyller disse kravene. Denne tilbakemeldingen kommer først når brukeren har trykket 

på «Skift passordet», hvorpå man får en feilmelding dersom passordet ikke oppfyller kravene og 

man må gjenta hele prosessen fra starten av. Som student #17 påpeker i sitatet over får heller 

ikke brukeren vite alle kravene, slik at man kan få underkjent passordet sitt selv om det oppfyller 

kravene som er listet øverst på siden. Ser man det fra brukerens perspektiv blir det viktigere å få 

rask tilgang til IT-løsningene og å slippe frustrasjonen ved å gjentatte ganger måtte gjenta 

forsøket på å lage et passord som oppfyller kravene enn å opprettholde IT-sikkerheten, som 

sitatene over fra blant annet student #31 uttrykker. Dette står dermed i konflikt med USIT sitt 

ønske om å opprettholde høy grad av IT-sikkerhet. Ønsker USIT at flere brukere skal følge IT-

sikkerhetshåndboka bør man anstrenge seg for å minimere frustrasjonen i denne delen av 

brukerreisen.  

5.1.3 Hvorfor er det relevant å forbedre reisen 

Fordi den sammenfattede reisen (Figur 5.2) er den vi velger å ta utgangspunkt i når vi kommer 

med forslag for hva vi mener kan være en forbedret brukerreise, vil vi i dette delkapittelet 

begrunne hvorfor vi mener dette er en brukerreise det er relevant å optimalisere. Vi vil også 

komme med betraktninger rundt hvor reelle problemene beskrevet i brukerreisen er.  

Første halvdel av visualiseringen, Delreise 1, viser hvordan brukerreisen for nye studenter som skal 

få tilgang til IT-tjenestene avviker fra den forventede reisen som legges opp til fra universitetet og 
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USIT sin side. I våre intervjuer utgjør nye studenter en femtedel av de vi har snakket med (7 av 

35). Seks av disse syv forteller om problemer knyttet til Delreise 1, men kun én av disse beskrev 

problemet knyttet til brukerkontobygging. Likevel vil vi argumentere for at datamaterialet vårt 

underbygger at problemene beskrevet i vår visualisering er reelle og relevante.  

Under workshopen med brukerstøtte rangerte de ansatte brukerkonto- og informasjonsrelaterte 

utfordringer som de mest fremtredende problemene i studenthenvendelsene (se Figur 5.5). 

Dette både ut ifra mengden henvendelser og fordi de mener å se «systematiske svakheter» knyttet 

til hvordan studentenes brukerkontoer håndteres i dag. De ansatte beskriver problemene knyttet 

til brukerkontobygging som en kilde til betydelig merarbeid for dem ved semesterstart, samtidig 

som de opplever at dette punktet skaper stor forvirring hos studentene. Dette fremheves også av 

leder for Gruppe for IT-support og driftssenter (SDS): 

«Dagens praksis med ubygde brukerkontoer genererer mye støy eller behov for brukerstøtte, 
og mye forvirring og problemer for studentene – egentlig ganske unødvendig. Og den er 
unødvendig fordi vi med relativt enkle endringer og grep i den tjenesten nok kunne fått til en 
mer strømlinjeformet prosess». (Intervju med gruppeleder for SDS, 26.11.2015) 

 

Figur 5.5 Brukerkonto- og informasjonsrelaterte problemer i sentrum: De førstelinjeansatte rangerte brukerkonto- 
og informasjonsrelaterte utfordringer som de mest fremtredende i studenthenvendelsene.  

Som Figur 5.6 nedenfor viser, er hovedvekten av problemene relatert til opptaksfasen og 

prosessen ved å bli ny student ved UiO samt den påfølgende fasen hvor studenten defineres som 
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en såkalt «aktiv student». Delreise 2 i den sammenfattede brukerreisen (Figur 5.2) befinner seg 

innenfor denne fasen.  

 

Figur 5.6 Studentenes IT-utfordringer: Førstelinjen identifiserte utfordringer i de ulike studiefasene og plasserte 
disse i tid sammen med relaterte aktører og systemer. De blå sirklene er lagt oppå fotografiet og er ment som en 
hjelp til leseren for å tydeliggjøre innholdet og gi en omtrentlig indikasjon på hvor mye plass de ulike 
problemområdene opptar på den kontekstuelle  «tidslinjen». 

 

Vi kjenner igjen problemene førstelinjen beskriver i forbindelse med semesterstart og nye 

studenter fra egen arbeidshverdag. Bildene under er tatt i Houston førstelinje sine lokaler på 

Campus høsten 2015, hvor studenter kommer innom for å få hjelp. I de første ukene ved 

semesterstart kan det være flere hundre henvendelser daglig, hvis man ser oppmøte, telefon og e-

post under ett. Oppmøtet av studenter stiger veldig i denne perioden, fra i snitt 7 henvendelser 

daglig vårsemesteret 2015 til i snitt 50 henvendelser daglig, ifølge besøkstallene fra semesterstart 

2015. Det kan da danne seg køer av studenter som står og venter på å få hjelp. Bildene under er 

tatt høsten 2015 og viser lapper de ansatte i førstelinjen har hengt opp i et forsøk på å informere 

studentene om at de ikke vil ha tilgang til IT-systemene dersom de ikke har semesterregistrert seg 
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og betalt semesteravgiften og deretter ventet noen dager. 

 

Bilde 5.1 Førstelinjen har hengt opp to lapper i skrankeområdet på Campus som forteller studentene at de må 
semesterregistrere seg og betale semesteravgift og vente noen dager før de kan få tilgang til IT-systemene. 

 

Bilde 5.2 Lappene som henger hos førstelinjen kan anses som et tjenestebevis, som ved å informere studenten om 
hvilke krav som må oppfylles før de kan få tilgang til IT-systemene synliggjør aspekter ved tjenesteprosessen. 
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Med Stickdorns termer kan man anse disse lappene som tjenestebevis som forsøker å forklare et 

aspekt ved tjenesteprosessen. Lappene kan også ses som førstelinjens respons til konsekvensene 

av problemene knyttet til det sekvensielle og det bevisførende prinsippet, som beskrevet i 

delkapittel 5.1.2. Samtidig som lappene kan ses som tjenestebevis, blir de fysiske bevis på 

hvordan de usynlige bakgrunnsprosessene får reelle konsekvenser for de involverte aktørene, i 

dette tilfellet førstelinjen og studentene. Dette er direkte relaterbart til Polaine mfl. (2013, s. 96) 

sin beskrivelse av hvordan problemer knyttet til bakgrunnsprosessen som skjer tidlig i 

tjenesteleveransen kan komme til overflaten på et senere tidspunkt og skape forvirring hos 

kunden og høy trafikk hos kundeservice. Lappene er hengt opp for å informere studentene om 

hva de må gjøre for å kunne få tilgang til IT-løsninger som e-post og Fronter, slik at prosessen 

med å hjelpe disse studentene skal gå raskere og køen for å få hjelp bli kortere. Som fotografiene 

viser er imidlertid disse tjenestebevisene ikke optimalt plassert: lappene henger helt oppe ved 

skranken slik at studenter som henvender seg til brukerstøtte ofte vil stå helt inntil lappen, og 

denne er derfor ikke synlig for studentene som stiller seg i kø. Førstelinjen har etterspurt om man 

kan sette opp en bukk med en plakat som kan informere studentene, men dette er per sommeren 

2016 ikke blitt gjort. De ansatte som deltok på workshop forteller at man i disse periodene får så 

mange brukere innom og på telefon at saker i RT må nedprioriteres, med påfølgende opphoping 

av saker og dårlig svartid. Ifølge USIT sin sluttrapport for forslag til nytt driftssenter nådde man 

et metningspunkt høsten 2014, hvor Houston da hadde problemer med å ta unna saker i tide 

(USIT 2015).  

Som redegjort for gjennom de faktiske brukerreisene i kapittel 4, har vi mange beskrivelser fra 

studentene selv av problemene de opplever innenfor Delreise 2. Ser vi til statistikk hentet fra 

saksbehandlingssystemet RT, tyder tallene på at problemer knyttet til brukerkonto og passord 

også er reelle for andre enn de studentene vi har intervjuet. Som redegjort for i avsnittet under 

mottar Houston et stort antall saker relatert til dette. Vi kan ikke uten videre fastslå at innholdet i 

disse sakene speiler våre funn, men erfaringsmessig fra våre til sammen fem år med brukerstøtte 

ved UiO mener vi at det er et klart samsvar mellom de problemene som beskrives av studentene 

og førstelinjen i datamaterialet vårt og de henvendelsene vi mottar i arbeidshverdagen.  
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Figur 5.7 Tematisk fordeling av de 7162 sakene som ble løst i Houstons RT-kø fra januar 2015 til midten av 
desember 2015. I tillegg kommer rundt 3000 henvendelser eskalert til andrelinje, over 3000 besøk og et ukjent antall 
telefonhenvendelser. 

Houston mottar, som Figur 5.7 viser, svært mange e-posthenvendelser relatert til brukerkonto- 

og passordproblematikk. Disse henvendelsene omfatter – (men handler ikke utelukkende om) – 

problemer studentene har i tilknytning til Delreise 1, Delreise 2 og Delreise 3. I 2015 var en tredjedel 

av sakene løst i førstelinje rene passordsaker, og tilsvarende tall gjelder for 2012, 2013 og 201422. 

Inkluderer man tallene for saker tagget med «StudentWeb» eller «Brukeradministrasjon» utgjør 

dette over halvparten av sakene løst i førstelinjen23. Selv om disse tallene inkluderer 

passordhenvendelsene som kommer fra ansatte, er det nærliggende å tro at flertallet kommer fra 

                                                
22 Vi har ikke sett på statistikk lenger tilbake enn 2012, men man kan anta at tallene er tilsvarende, eller til og med 
høyere (SMS-tjenesten for passord ble tatt i bruk 25. oktober 2011). 

23 StudentWeb-kolonnen er relevant fordi dette som regel er saker der studentene etterspør UiO-brukernavn og 
passord, mens «Brukeradministrasjon» omfatter saker der brukeren har fått brukerkontoen sin sperret. Sistnevnte 
inkluderer også en stor mengde andre saker, men tilbakemeldingene fra førstelinjen og intervjuet med gruppeleder 
for SDS er tydelige på at svært mange av disse henvendelsene handler om dette. 
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studenter, da ansatte gjerne får nytt passord av sin lokale IT-avdeling. Studenter utgjør videre 

omtrent 30 000 av brukermassen, mens UiO har rundt 7000 ansatte24.  

5.2 Overordnede funn knyttet til studentene og IT-løsningene 

I oppgavens problemstilling spør vi om man kan bruke en tjenestedesigntilnærming for å 

identifisere og beskrive utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved Universitetet i Oslo. 

Gjennom datainnsamlingen og analysen vår av dette materialet har vi identifisert flere slike 

utfordringer. I forrige delkapittel gjennomgikk vi mange av problemene studentene opplever i 

forbindelse med å få og opprettholde tilgangen til IT-løsningene, som vi har mange beskrivelser 

av i datamaterialet vårt. Disse eksemplene kan ses som konkretiseringer av hva vi mener er mer 

generelle IT-relaterte utfordringer knyttet til studiehverdagen. Som vi vil redegjøre for i 

delkapitlene nedenfor, ser vi at en fellesnevner for mange av disse utfordringene er at de later til å 

være informasjonsrelaterte. Dette sier vi med bakgrunn i studentintervjuene, men er også 

oppfatningen vi tar med oss fra workshopen med førstelinjen. Mange av problemene 

brukerstøtte opplevde som mest frekvente var relatert til informasjon, og 17 av de 19 ideene 

førstelinjen utformet for å bedre dagens situasjon var knyttet direkte til informasjonsformidling 

eller til endring av digitale grensesnitt for å tydeliggjøre aspekter ved IT-løsningen for studenten. 

5.2.1 Studentenes opplevelse av IT-løsningene er tett knyttet til informasjon 

I de innledende studentintervjuene snakket vi med studentene om hvordan de brukte ulike IT-

løsninger i studiehverdagen og hvilke behov, utfordringer eller savn de hadde knyttet til dette. 

Gjennom den tematiske analysen beskrevet i 3.4.1, hvor vi identifiserte vi kategorier ut ifra 

intervjumaterialet, så vi at planlegging og informasjon i studiehverdagen var et gjentagende tema 

og at det kanskje her studentene hadde mest å fortelle. Som student er det gjerne mange 

aktiviteter som skal koordineres, i form av forelesninger man skal gå på, innleveringer man skal 

levere, gruppearbeid man skal koordinere, ved siden av studentforeningsarbeid, en eventuell jobb 

og fritidsaktiviteter. En del har også familier å ta hensyn til. I dette spiller IT for mange en viktig 

rolle, og studentene ved UiO bruker IT-løsninger både for å hente og organisere informasjon 

som er viktig for dem i studiehverdagen. Dermed er også studentenes opplevelse av IT-

løsningene ofte tett knyttet til informasjon. Dette ser vi når snakker med studentene om IT-

                                                
24 I 2015 hadde UiO 27 800 registrerte studenter og 6 300 ansatte (Hansen, 2016). 
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løsningene. Når studentene snakker om e-post, Fronter og semestersidene, er det ofte 

organiseringen av eller kvaliteten på informasjonen de mottar som preger hvordan de vurderer 

IT-løsningen: 

«Det som irriterer meg med Fronter er ikke tjenesten så mye som foreleserne som legger ut 
ting i hytt og gevær og ikke bestemmer seg for hvor de skal legge ting. Også ble det bedre da 
jeg skjønte at jeg kunne markere favorittrom. Det blir jo en del rom etterhvert. [...] Men nye 
beskjeder forsvinner litt. Det hadde vært enklere om man kunne typ trykke på en stor, synlig 
knapp for få å lese alle beskjeder.» - Kvinne (29), masterstudent ved HF (Student #17) 

Tekniske aspekter ved selve tjenesten kommuniseres i liten grad, men gjør seg likevel gjeldende 

der studenten opplever at den tekniske kvaliteten ikke er god nok. Eksempelvis ser vi et skille for 

hvordan studentene omtaler e-postløsningen avhengig av om de bruker den nye løsningen 

(OWA, på mail.uio.no) eller den gamle løsningen (Roundcube, på webmail.uio.no), uten at 

studentene selv har noen bevissthet om hvilken løsning de benytter. Mens studentene som bruker 

OWA gjerne snakker om at det er mye informasjon og vanskelig å vurdere hva som angår dem 

spesifikt og hva som er mer generell informasjon eller at man ikke ser hensikten med tjenesten 

fordi det er så mange andre informasjonskanaler, snakker studentene som benytter Roundcube 

om negative aspekter ved brukergrensesnitt og funksjonalitet, at løsningen «ser gammeldags ut» 

og at den er treg i bruk. Vi ser videre at når studentene snakker om ønsker, savn og eventuelle 

behov de har som ikke fullt ut dekkes i dag, er disse primært relatert nettopp til informasjon, både 

med hensyn til hvilke IT-løsninger og programvare som er relevant for studentene i 

studiehverdagen og ønsker om å bedre samordne IT-løsningene og informasjonen som gis 

gjennom de ulike kanalene.  

Som den oppsummerende brukerreisen presentert i 5.1 viser, opplever studentene IT-relaterte 

problemer som følge av informasjon som ikke når frem til dem. I dette delkapittelet redegjorde vi 

for hvordan studenter ikke får med seg informasjon om hva som må til for å få en operativ 

brukerkonto, hvordan USIT sine e-poster med pålegg om passordskifte ikke når frem eller 

oppfattes, hvordan studentene ikke mottar noen informasjon om at de har fått tilgang til IT-

løsningene og hvordan man ofte ikke lykkes med å kommunisere at selvbetjeningsløsningene 

finnes før studenten har kontaktet brukerstøtte.  

Gjennom våre analyser av datamaterialet mener vi å ha identifisert to typer problemer som bidrar 

til at informasjonen ikke når frem til studentene: I) studentene opplever at IT-løsningene og 

informasjonen de formidler ikke samordnes godt nok, men er fragmentert og uoversiktlig og II) 

man lykkes ikke med å introdusere og synliggjøre IT-tjenestene for studentene.   
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5.2.2 Studentene opplever at IT-løsningene og informasjonen de formidler ikke 
samordnes godt nok 

Som berørt i kapittel 4 er det flere studenter i datamaterialet vårt som forteller at de har gått glipp 

av viktig informasjon eller forelesninger på grunn av informasjonsrelaterte utfordringer. Student 

#7, #9, #14, #16 og #35 forteller om forelesninger de har mistet som følge av at informasjon er 

blitt gitt i en kanal hvor de ikke har fått den med seg. Student-epost, personlig e-post, Fronter, 

Itslearning, semestersider, nettsidene, tekstmeldinger fra forelesere, Mine Studier og muntlige 

kilder er noen av kanalene som studentene aktivt må forholde seg til for å motta informasjon. 

Disse kanalene kommer i tillegg til andre kanaler som studentene har i forbindelse med jobb og 

fritid. Situasjonen i dag er slik at hver enkelt faglærer selv bestemmer hvor hun ønsker å sende 

informasjon. For studenter, som ofte tar flere fag, innebærer dette at det ikke er gitt hvor man 

finner informasjonen. Student #7, en 23 år gammel mann med bachelorgrad fra HF, forteller om 

hvordan inkonsekvent bruk av IT-løsningene som kommunikasjonskanaler gjør at man risikerer å 

gå glipp av informasjon dersom man ikke sjekker samtlige av informasjonskanalene som benyttes 

i forbindelse med emnene man tar:  

Jeg sjekker alltid semestersiden først, og i tilfelle det er noen endringer sjekker jeg på Fronter 
etterpå. Og så sjekker jeg mailen, i tilfelle det har tikka inn noe der. Jo, også har det hendt vi 
informasjon via SMS også, hvis det er avlysning eller flytting av seminartimer. Hittil er det bare 
én lærer som har gjort dette. (…) Noen ganger går det jo litt i glemmeboken å sjekke de to 
andre kanalene når man har funnet informasjon i én. Og så kommer du dit og så har det vært 
endringer, men du har ikke sett det fordi du ikke sjekket alle kanalene. Det kan være litt 
kjedelig noen ganger. Det er jo ganske unødvendig. - Mann (23), bachelorgrad fra HF (Student 
#7) 

Det er også flere studenter i datamaterialet som ikke kan huske om de har gått glipp av 

forelesninger eller viktig informasjon, men som likevel uttrykker misnøye med at informasjon gis 

i det som av studentene oppleves som unødvendig mange kanaler. Både student #2, #5, #6, #7, 

#8, #9, #10, #11, #12,  #16, #17, #19, #21, #22, #24, #25, #29, #31 og #35 – som utgjør 19 

av 35 studenter – gir uttrykk for dette gjennom intervjuene. Student #4 og #5 beskriver også at 

de må innom mange informasjonskanaler for å holde seg oppdatert i studiehverdagen, men uten 

at de uttrykker seg negativt om dette. Oppfatningen ser ut til å forekomme på tvers av kjønn, 

alder, fakultet og type studium. 

Gjennom intervjuene uttrykker flere av studentene et ønske om at man samordner de ulike 

informasjonskanalene bedre. En 24 år gammel masterstudent fra MN uttrykker behovet slik: 
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«Jeg savner et samlet, standardisert system hvor alle er nødt til å legge inn informasjon om 
emner og avvik, hvor man får beskjeder fra alle emner på samme sted, sånn at ikke noen 
bruker Fronter, noen bruker semestersider og noen bruker mail. [...] Det hadde vært ideellt å ha 
sånn 'master UiO'-side hvor man får alt inn på samme side: timeplan, kalender, innleveringer, 
beskjeder. Kanskje til og med noe skyfunksjonalitet hvor man kan lagre ting. Hvis man 
kombinerer mail, Fronter, kanskje til og med StudentWeb og legger til skybasert fillagring… 
Det ville vært drømmen, tror jeg. Men helt sånn minimum: samle alle beskjeder fra folk på en 
side. Please.» - Mann (24), masterstudent ved MN (Student #9) 

Han avslutter intervjuet slik: 

«Hvis man legger sammen all tiden som blir brukt på dette, alt man går glipp av, 
forsentkomminger og glemminger og folk som ikke veit hvor de skal... Det er nok ganske mye 
potensial å hente inn her. Det er mange timer jeg har gått glipp av fordi jeg ikke har fått med 
meg beskjeder fordi jeg må hente beskjeder fra så mange forskjellige steder.»  - Mann (24), 
masterstudent ved MN (Student #9) 

I tillegg til at det kan oppleves unødvendig og tidkrevende å måtte forhold seg til mange ulike 

løsninger og informasjonskanaler, uttrykker flere av studentene nevnt over at dette er uoversiktlig 

og kan være forvirrende:  

«Det å logge seg på tusen forskjellige tjenester føles litt mer uoversiktlig. Generelt føles det ut 
som, særlig når jeg ser det nå, at der er veldig mange tjenester. Når det går an å videresende 
webmailen løser det liksom én av dem, men jo flere ting som blir sånn «det her må du gå inn 
på hver dag i studiene dine», så bruker du jo litt tid på det.» – Kvinne (29), masterstudent ved 
HF (Student #17) 

«Hvorfor kan jeg ikke bare få logge inn ett sted og få tilgang til alle mine greier? Hvorfor er det 
ikke sånn? Jeg skjønner ikke det? […] Det virker som om det er så mange systemer som ikke 
samsnakker, og det kommer til uttrykk og skaper forvirring hos brukerne.»  - Mann (47), 
langtidsstudium ved Jus (Student #35) 

«Det kan nok være en fare for Universitetet som helhet om det er altfor mange øyer som ikke 
samarbeider. Da blir man forvirret som student. Nå er jo jeg gammel og klok, men jeg merker 
at mange av mine unge medstudenter strever.» – Kvinne (45), årsenhet ved UV (Student #16)  

Fordi praksisen knyttet til hvilke informasjonskanaler varierer fra institutt til institutt og mange 

ganger helt ned på forelesernivå, kan det også være slik at noen informasjonskanaler ikke brukes 

av studentene, siden emnet de tar ikke tar i bruk denne kanalen. Student #11, #13, #25, #30 og 

#34 forteller at de sjelden eller aldri sjekker e-postkontoen sin ved UiO, mens student #31 ikke 

en gang ante at hun hadde en slik e-postkonto. Fire av disse har opplevd å miste tilgang til IT-

løsningene som følge av de ikke leste e-postvarselet med pålegg om passordskifte. Student #9, 

#11 og #28 synes det er slitsomt å forholde seg til e-postkontoen fordi mye av informasjonen de 

mottar er av generell natur, slik at de synes det er vanskelig å vurdere hva som angår dem 

personlig. For studenter som tar fag ved UiO som del av utdanningen ved en annen 

utdanningsinstitusjon oppleves e-postkontoen lite relevant: 
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«Eh, nei, jeg har aldri omtrent, nesten aldri lest student-eposten fordi jeg har en helt annen, jeg 
har jo den NTNU-eposten som jeg bruker til vanlig, og den UiO-eposten tror jeg omtrent at 
jeg ikke åpner, altså, hvis jeg skal være ærlig. [Vi spør: hvordan tenker du at det ville vært ideelt 
å få denne type informasjon om brukerkontoen din?] Jeg synes de kunne sendt meg en SMS, 
jeg. Det hadde vært det enkleste.» – Kvinne (28), hospitant ved UV (Student #28) 

5.2.3 USIT sin primære informasjonskanal er ikke synlig nok (til at det bør 
være den eneste?) 

Disse funnene kan kanskje være med å forklare hvorfor det er slik at en del av studentene, som 

beskrevet gjennom brukerreisene i kapittel 4 og den sammenfattede brukerreisen i 5.1, går glipp 

av USIT sitt e-postvarsel om pålegg om passordskifte: informasjonskanalene er mange og 

differensierte, og det oppleves tidkrevende å holde seg oppdatert. Fordi det ikke eksisterer noen 

felles praksis, men er opp til den enkelte foreleser hvilke kanaler som benyttes, blir det tilfeldig 

hvorvidt studentene er klar over at de har en e-postkonto eller ikke. Som omtalt i neste 

delkapittel blir studentene heller ikke informert om e-postkontoens eksistens gjennom noen 

introduksjon til IT-løsningene eller lignende fra USIT sin side. Som beskrevet gjennom 

brukerreisen til student #31 i delkapittel 4.3.3 (side 138) vil det trolig være slik at studenten i 

mindre grad opplever UiO-epostkontoen sin som relevant i tilfeller hvor studenten allerede har 

kommunikasjon med UiO gjennom en annen kanal, som sin private e-postadresse, siden 

studenten da antar at den relevante informasjonen blir gitt gjennom denne kanalen. Dermed går 

studenten kanskje heller ikke aktivt ut selv for å søke informasjon inntil hun en dag støter på 

problemer i form av å ikke kunne logge på IT-løsningene, fordi brukerkontoen er blitt sperret 

uten at hun er klar over at hun i det hele tatt har mottatt noen informasjon om dette. UiO-

epostkontoen er imidlertid den eneste kanalen USIT benytter når de kommuniserer til studenten 

at hun må bytte passord for å opprettholde tilgangen til IT-løsningene. Funnene vi har både fra 

intervjuer med studenter og workshop med førstelinjen kan det tyde på at det bør gjøres 

endringer i måten UiO henvender seg til studentene på. Dette og de øvrige informasjonsrelaterte 

problemene vil vi komme tilbake til under kapittel 0, hvor vi snakker om hvordan man eventuelt 

kan forbedre brukerreisen. 

5.2.4 UiO og USIT lykkes ikke godt nok med å introdusere og synliggjøre IT-
løsningene 

Under flere av intervjuene vi har gjennomført med studenter har vi opplevd at studenter ikke 

kjenner til flere av IT-løsningene som tilbys ved UiO, og da særlig i forbindelse med den delen av 
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intervjuet hvor vi har presentert dem kartet over IT-løsninger. Gjennom visualiseringen av den 

oppsummerende brukerreisen forsøker vi å vise noen av implikasjonene som kan oppstå som 

følge av at man kanskje i for liten grad har vektlagt introduksjon og synliggjøring av IT-

løsningene ved UiO. Uvissheten om hvilke tjenester som er tilgjengelige for studentene fører til 

at de bruker lenger tid enn nødvendig, for eksempel ved at de må gjennom brukerstøtte for å 

finne frem til selvbetjeningsløsninger, eller ved at de tror at de fysisk må være på UiO for å lese 

artikler, fordi de ikke vet at UiO tilbyr løsninger som muliggjør tilgang til adgangsbegrensede 

artikler hjemmefra. Studentene vi har snakket med sier selv at de synes det er synd at de ikke har 

visst om tjenestetilbudet tidligere og de lurer på hvorfor de ikke har blitt ordentlig informert om 

dette.  

Student-eposten anses fra USITs perspektiv som en av de viktigste informasjonskanalene, og er 

kanalen de benytter når de henvender seg til studentene. Likevel er det mye som tyder på at man 

ikke har lykkes godt nok med å introdusere denne til studentene. Som vi beskriver i 5.2.3 blir det 

vilkårlig hvorvidt studenten vet at hun har en e-postkonto fordi man ikke har en felles praksis 

knyttet til bruken av student-epost på tvers av emner, institutter og fakulteter på universitetet, 

samtidig som man fra sentralt hold ikke opplyser studenten om denne IT-løsningen. Seks av 

studentene vi har intervjuet har fått brukerkontoen sin sperret som følge av manglende 

passordskifte, og samtidig opplever de ansatte i førstelinjen at de oppsøkes av flere studenter 

daglig som ikke får logget inn av samme årsak. Når studentene ikke sjekker student-eposten fordi 

de ikke har behov for den, anser den som irrelevant, glemmer at den eksisterer som følge av at de 

ellers har mange kanaler å forholde seg til som for dem er mer relevante i studiehverdagen, tyder 

mye på at man ikke har klart å formidle til studentene hvor viktig det er at de sjekker student-

eposten enten direkte eller gjennom videresending til privat e-postadresse. Student #31, som ikke 

ble tilsendt velkomst-SMS da hun skulle begynne å ta emner på UiO, visste ikke at hun hadde 

blitt tildelt bruker- og e-postkonto på UiO: 

«Nei, altså, jeg tenker at når jeg ... eh ... fikk beskjed om at jeg får lov til å ta fag på UiO, så 
hadde det jo vært veldig fint å bare få en epost, for det har vi fått, hvor det står at jeg får lov til 
å ta fag der, og at jeg er meldt på. Og så at man da også får informasjon om at nå, når du skal 
ta fag her på UiO, så blir det satt opp en brukerkonto for deg i systemet vårt, og der får du en 
epostadresse, og den får du adgang til sånn og sånn, og den skal du bruke til det og det. Du får 
adgang til Fronter, og det får du sånn og sånn. Og så må du gå inn der for å sette passord og 
det gjør du sånn og sånn. Og hvis du trenger noe hjelp, så kan du kontakte den og den.» – 
Kvinne (30), hospitant ved MN (Student #31) 
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Trolig har man ikke lykkes med å bevisstgjøre studentene om hvilke IT-løsninger som finnes – 

hvilke IT løsninger studentene må forholde seg til og hvilke de kan ha bruk for i studiehverdagen. 

Hvis vi ser tilbake på den oppsummerende brukerreisen, er velkomstsiden (M1) det eneste 

kontaktpunktet som er felles for alle studenter, i hvert fall for de som mottar SMS, hvor 

studentene får informasjon om brukerkonto og hvordan de kan sette et passord. Utover dette 

informeres det på velkomstsiden svært lite om de øvrige IT-løsningene, annet enn at studenten 

får tilgang til «andre IT-tjenester på UiO». Foruten velkomstsiden er det instituttene og nettsidene 

for øvrig som informerer om IT-løsningene. Det finnes mye informasjon om tjenestetilbudet 

tilgjengelig på UiOs nettsider. Likevel har vi gjennom flere intervjuer snakket med studenter som 

ikke kjenner til tjenestetilbudet, og mest interessant er kanskje tilfellene der studentene ikke 

kjenner til IT-løsninger de selv uttrykker behov for. Vi har allerede nevnt hvordan noen studenter 

reiser til Blindern for å lese artikler fordi de ikke vet at de kan få tilgang hjemmefra. I et intervju 

forklarte vi student #8 hva VPN er, og han sier: 

«Oi, shit, det må jeg lære meg. Det er så dritt å komme helt hit for å jobbe.» – Mann (24), 
masterstudent ved MN (Student #8) 

Et annet eksempel er Mine Studier. Fem av studentene forteller at de ikke visste om IT-

løsningen, og at de gjerne skulle ha mottatt informasjon om denne. Samtidig uttrykker syv av 

studentene at de liker Mine Studier godt, og kanskje burde denne synliggjøres slik at flere kan få 

nytte av tjenesten.  Videre har noen av studentene vi har snakket med hatt problemer med å sette 

opp videresending fra student-epost til sin personlige e-postadresse. Dette kan gjøres i 

Brukerinfo, men blant studentene vi har intervjuet, var det ti av disse som mente de aldri hadde 

vært inne på Brukerinfo før. Halvparten hadde studert ved UiO i mer enn tre år, og fordi man må 

skifte passord minst én gang i året, er det rimelig å anta at de aller fleste likevel har vært innom 

Brukerinfo for å skifte passord. En student forteller om når hun oppdaget hvordan hun kunne 

sette opp videresending: 

«Det fant jeg ikke ut av før nå, 2 1/2 år etter at jeg starta...» – Kvinne (22), bachelorstudent ved 
UV (Student #15)   

Samme student sier dette om Brukerinfo:  

«Jeg bruker den bare akkurat når jeg skal skifte passord, og så har jeg ikke innsett at det er der 
jeg må inn for å finne den mailen (viderekobling). Har prøvd å gå inn på webmail, og ikke 
funnet ut hvordan jeg skal koble den til min mail» – Kvinne (22), bachelorstudent ved UV 
(Student #15) 
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En 25-årig masterstudent ved UV sier dette om henholdsvis VPN-løsningen og Nettskjema-

løsningen når hun går igjennom kartet over IT-løsninger (Vedlegg C): 

 «VPN? Det vet jeg ikke hva er. [Vi forklarer hva det er]  Åh, der kan du se! Det ville jeg gjerne 
hatt noe informasjon om!»  – Kvinne (25), masterstudent ved UV (Student #10) 
   
[Om Nettskjema:] «Jeg tror ikke jeg har et forhold til dette.[Vi forklarer] Hææ, det trenger jeg 
jo! Jeg skal lage et spørreskjema i dag, liksom.»  – Kvinne (25), masterstudent ved UV (Student 
#10) 

Problemene ser ikke ut til å ha sammenheng med hvor lenge studentene har studert på UiO eller 

hva de studerer, også informatikkstudenter har opplevd at de ikke har funnet ut hvordan man 

setter opp videresending enda de har forsøkt, og studenter som har flere år bak seg på 

universitetet opplever å ikke motta informasjon om IT-løsninger. Studentene ved Institutt for 

informatikk ble flyttet til det nye e-postsystemet Exchange i juni 2014, men student #19 benyttet 

lenge den gamle webmail-løsningen inntil han en dag oppdaget at foreleser logget seg inn på 

OWA: 

«Jeg så det da, og bare sånn... 'åja, har vi fått en outlook webapp?'» – Mann (24), masterstudent 
ved MN (Student #19) 

Om programvaretilbudet sier den samme studenten: 

«Tror ikke det er noe tilbud her. Ikke sånn jeg har oppfatta i hvert fall» – Mann (22), 
masterstudent ved MN (Student #19) 

Også student #1, en 28 år gammel masterstudent ved Insitutt for informatikk, oppdaget den nye 

e-postløsningen ett år etter at den ble introdusert, og da ved at en bekjent i USIT tilfeldigvis 

nevnte den for ham.  

Hvis vi ser til UiOs nettsider, finnes det som nevnt mye informasjon om IT-løsningene 

tilgjengelig. Vi vet ikke med sikkerhet hvorfor denne informasjonen ikke når ut til studentene, 

men mye tyder på at dagens løsninger ikke er godt nok utformet, i ett eller flere ledd. 

Informasjonen når ikke frem. Student #25 påpeker at dette kan henge sammen med hvordan IT-

løsningene kanskje er underordnet alt det andre i studiehverdagen, og han sier at det for han er en 

utfordring å vite hva som er relevant for han selv: 

«Jeg tenker at folk er forskjellige der, men det er noe med at universitetet som institusjon 
består av fryktelig mye, og mest av alt, hverdagen til studentene [...] og det er klart at IT-
tjenestene blir ofte noe som er litt på siden av studentens hverdag. Så hvis man ikke er spesielt 
interessert i data [...] eller teknologi... men jeg tror de fleste søker i retning av IT-tjenester når 
det er noe konkret de lurer på. Det er så mye informasjon, det er vanskelig å finne ut hva som 
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er relevant for meg når jeg egentlig har så mye å fokusere på i utgangspunktet.» -– Mann (39), 
masterstudent ved UV (Student #25)  

Et tankekors er også i hvilken grad man lykkes med å informere studentene om nye tjenester og 

funksjonalitet, når man sannsynligvis har nedlagt store ressurser i utvikling av selve tjenesten. Her 

etterlyser også de ansatte i førstelinjen bedre informasjon fra USIT sin side, da de flere ganger har 

opplevd at studentene ber om hjelp knyttet til tjenester eller ny funksjonalitet som den 

førstelinjeansatte ikke var klar over at fantes. I slike øyeblikk kan nok tjenesteopplevelsen med 

universitetet skape misnøye. 

5.2.5 Studentene etterlyser informasjon om IT-tjenestene / ønsker seg en 
bedre introduksjon til UiO og IT-tjenestene 

Av de studentene vi har intervjuet, etterlyser 14 av 35 studenter informasjon om IT-tjenester som 

ville vært relevante for dem. Studentene vi har snakket med har selv foreslått tiltak for hvordan 

man bedre kan introdusere og informere om hva som tilbys, som blant annet startpakke, 

introduksjonsmail og informasjonsmøte om IT-tjenestene ved UiO, eller en form for samleside 

hvor de kan få en god oversikt over relevante tjenester for deres studiehverdag. En student ved 

UV sier: 

«Man burde få vite hvilke programmer og tjenester man har tilgang til som UiO-student. Man 
får for eksempel innføring i litteratursøk, men man får ingen innføring i hvilken programvare 
man kan bruke.» – Mann (49), årsenhet ved UV (Student #2) 

En av studentene beskriver hvordan han opplever dagens situasjon slik:               

«Jeg har levd i mange år, så jeg vet jeg må tåle en del systemer som ikke fungerer så bra, men 
hvis man bare blir kasta ut i noe og må finne ut alt selv, så synes jeg det blir litt for dårlig. Jeg 
synes man burde få mer informasjon om hvordan man skal håndtere systemene. Hva er det 
lurt å begynne med, hvordan skal du orientere seg, finne ut hva du trenger» – Mann (47), 
langtidsstudium ved Jus (Student #35) 

En mastergradsstudent ved Institutt for informatikk fortalte om hvor verdifullt MSDNAA 

(Microsoft Developer Network Academic Alliance) var for ham da han studerte i England. Da 

han i intervjuet ble informert om at dette også er tilgjengelig for Ifi-studenter, sier han: 

«Det hadde vært kjekt om det fantes en oversikt over sånne ting et sted. [...] Dette burde jo Ifi 
opplyse om, kanskje i en startpakke eller noe. [...] Hva man kan få gratis er jo et kjempeviktig 
spørsmål når du er student, særlig når det gjelder programvare eller lisenser som koster mye.» – 
Mann (28), masterstudent ved MN (Student #1)  
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Studenter har gjerne et begrenset budsjett, noe som gjør det viktigere for dem at denne 

informasjonen er lett tilgjengelig. De aller fleste studentene har eksplisitt uttrykt et behov for 

tilgang til programvare. Studenter som ikke vet om det eksisterende programvaretilbudet ved 

universitetet velger å dekke behovet ved å betale for programvaren selv – programvare som de 

kunne tilegnet seg gratis gjennom sin studenttilknytning til UiO.  

I flere av intervjuene spurte studentene om de kunne ta med seg kartet over IT-løsninger vi 

brukte til å snakke om de ulike løsningene som finnes, blant annet fordi de ville sjekke med andre 

studenter hvorvidt de kjente til disse, og fordi studentene ønsket å undersøke de forskjellige IT-

løsningene nærmere. En tydeligere kommunikasjon rettet mot studenter om hvilke IT-tjenester 

som tilbys vil trolig være positivt for studentene – kanskje vil det bidra til en enklere 

studiehverdag ved at det kan forhindre at studentene selv bekoster programvare som allerede 

tilbys gratis ved UiO.  

5.2.6 Studentene er ikke like, men har likevel felles utfordringer  

Som påpekt i de forrige delkapitlene kan studentenes utfordringer i forbindelse med 

informasjonskanaler og ønsker om en introduksjon til IT-løsninger sies å være godt representert 

blant studentene vi har snakket med.  

Når det gjelder studentene som eksplisitt uttrykker misnøye med det flere av dem beskriver som 

unødvendig mange og inkonsekvent brukte IT-løsninger for informasjonsformidling, er disse 

studenter fra hver av intervjurundene våre, både innledende studentintervjer (3.3.2) intervjuer i 

samarbeid med USIT (3.3.3) og intervjuer gjort på bakgrunn av RT-henvendelser (3.3.4). 

Oppfatningen ser ut til å forekomme på tvers av kjønn, alder, fakultet og type studium. To av 

studentene er helt ferske ved UiO, to har gjenopptatt studiene etter et opphold på mer enn ti år. I 

snitt har de studert tre år ved UiO25. Studentene er fra 22 til 49 år gamle, med et snitt på 31 år og 

en median på 26 år, det er åtte menn og ni kvinner. Litt over halvparten (elleve personer) er 

mastergradsstudenter, men det er også enkeltemnestudenter, doktorgradsstudenter, hospitanter 

og en bachelorgradstudent, og de kommer fra ulike fakulteter: fem studenter er fra UV, syv er fra 

                                                
25 Her har vi valgt å telle antall ferdigstuderte år, slik at studentene i sitt første semester vil ha 0 fullførte år. Vi har 
også valgt å sette 0 for de to studentene som studerte ved UiO for over 10 år siden, siden vi tenker på antall år ved 
UiO som en faktor mtp kjennskap til IT-løsningene. IT-løsningene har endret seg så mye over de 10 siste årene at 
eventuell kjennskap studentene har fra den tiden ikke er så relevant i denne sammenheng.  
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MN, tre er fra HF, to fra Jus og én fra TF. Vi skal ikke påberope oss at dette er representativt for 

den generelle studentmassen, siden vi som beskrevet i 3.5 ikke kan sies å ha et representativt 

utvalg i utgangspunktet, men vi mener vi kan si at denne oppfatningen er fremtredende i det 

utvalget av studenter vi har snakket med. 

[Eventuell redegjørelse for hvordan dette er for studentene som uttrykker ønske om intro] 

Likevel kan vi ane noen forskjeller studentene imellom hva teknologiske kompetanse og 

interesse, forventninger til UiO og til IT-løsningene angår. Som beskrevet i 3.4.2 forsøkte vi på et 

tidspunkt å gjennomgå datamaterialet vårt for å undersøke forskjeller og likheter mellom 

studentene, med den overordnede hensikten å potensielt kunne identifisere personas, dersom vi 

fant noen betydningsfulle forskjeller. Av intervjuene fremgikk det – kanskje ikke overraskende – 

at studentene ved Institutt for informatikk (Ifi) og også Kjemisk institutt snakker litt annerledes 

om IT-løsninger og kanskje har litt andre forventninger enn de øvrige studentene vi snakket med. 

Disse studentene forteller at de bruker flere digitale løsninger i forbindelse med studiehverdagen, 

både for planlegging og organisering, og i forbindelse med samarbeid. Tekniske løsninger er 

dessuten en naturlig del av studiet deres, hvor databehandling og avansert programvare ofte er en 

forutsetning for å få løst oppgavene studiet krever. Følgelig var vi nysgjerrige på om vi kunne se 

noen forskjell mellom disse studentene og de øvrige studentene i datamaterialet vårt når det kom 

til opplevelsen av UiOs IT-løsninger. Selv om vi fant at disse studentene i større grad brukte IT-

løsninger i studiehverdagen, eksempelvis infrastruktur som tungregnemaskinen Abel og IT-

løsninger for å koble seg til og utføre beregninger på denne, programvare for passordhåndtering 

som LastPass og OnePass og gjerne flere løsninger for backup og fildeling, som Dropbox, 

Google Drive og OneDrive, og generelt hadde et annet vokabular for å snakke om IT-bruken 

sin, var det ikke slik at disse studentene i mindre grad hadde negative opplevelser i forbindelse 

med mange informasjonskanaler. Tvert imot snakket disse studentene gjerne om «sømløshet» 

(student #9), «synkronisering av data på tvers av verktøy og plattformer» (student #1), «lagring i 

skyen» (student #8), om «push-varsler» og muligheten for å kunne tilpasse IT-løsninger personlig 

(student #6). De ønsker at IT-løsningene skal snakke godt sammen og være effektive i bruk. 

 «Det er kanskje det verste med universitetet, alle stedene du må logge på igjen og igjen og 
igjen» - Kvinne (23), masterstudent ved Ifi (student #21)  

«Jeg savner et samlet, standardisert system hvor alle er nødt til å legge inn informasjon om 
emner og avvik. […] Det er et problem at folk ikke er konsekvente, de bruker ikke samme 
verktøy for å gi beskjeder. Jeg er stort sett veldig fornøyd med tjenestene, jeg er flink til å ta til 
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takke med ting som de er heller enn å klage, men dette er jo litt irriterende.» - Mann (24), 
masterstudent ved Kjemisk institutt (student #9)  

Disse studentene har kanskje også de mest detaljerte visjonene når de mot slutten av intervjuene 

får beskrive sitt «drømmesystem» eller fortelle hvordan IT-løsningene kunne tilrettelagt bedre for 

studiehverdagen, gjerne med inngående beskrivelser av et type «personlig ressursportal» som 

samordner og viser frem det studenten trenger av informasjon, sender aktiv varsling ved 

endringer og med mulighet for personlige tilpasninger.  

En mulig tolkning av disse utsagnene kan være at disse studentene har høy teknologisk 

kompetanse og er vant til å navigere flere IT-løsninger, men at de også har høyere forventninger 

til hvordan IT-løsninger bør fungere. Det er imidlertid bare to av elleve av disse studentene 

(student #8 og student #31) som nevner problemer knyttet spesifikt til brukerreisen «tilgang til 

IT-tjenester», hvor førstnevnte kritiserer prosessen for å sette passord, mens sistnevnte er 

hospitant fra et annet universitet og manglet tilgang til IT-løsningene fordi hun aldri hadde 

mottatt noen SMS med brukernavn og passordinstruksjoner. Til sammenligning beskriver seks av 

de ni UV-studentene, fem av de åtte HF-studentene og tre av de tre SV-studentene i utvalget 

slike problemer.  

Vi har kun antagelser å gå på når vi leter etter forklaringsmodeller for hvorfor MN-studentene i 

mindre grad beskriver slike problemer i våre intervjuer. En teori kan være at disse er mer 

selvhjulpne i den forstand at de er vant til å selv lete frem løsningen på tekniske problemer. Det 

kan også være at studentene har høyere toleranse for det andre studenter synes er unødvendig 

strenge passordkrav, fordi de muligens har en sterkere bevissthet rundt IT-sikkerhet. Student #19 

uttaler som tidligere nevnt at han er «veldig fan av sikkerheten på UiO med strenge krav», og flere 

av informatikkstudentene bemerker at de synes det er uheldig at Facebook og eksterne 

skyløsninger benyttes i forbindelse med gruppearbeid og deling av filer. 

«De facebook-gruppene er en veldig fin funksjon, men det eneste som er dumt med det er at 
man diskuterer ting som kanskje ikke burde diskuteres på Facebook rent sikkerhetsmessig, hvis 
man deler dokumenter via Facebook som kanskje kan inneholde sensitiv informasjon. Dette 
tror jeg mange ikke tenker på. Facebook er så enkelt.» - Kvinne (23), masterstudent ved Ifi 
(student #21)  

Vi ser også MN-studentene i liten grad er tilstede i det utvalget vi rekrutterte via RT, hvor de 

utgjør én av tretten (den hospiterende student #31). Dette kan bety at de i mindre grad opplever 

denne type problemer, men det kan også være at de i mindre grad spør om hjelp. 
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«Det er litt flaut å ikke få til sånne ting når du studerer informatikk. […] De sier jo det finnes 
to typer mennesker her i verden, de som bruker IT-support og de som ler av de som bruker 
IT-support.»  - Mann (24), masterstudent ved MN (student #8) 

«Jeg orket ikke sjekke mer rundt dette og la det bare inn manuelt. Jeg kunne kanskje kontaktet 
IT om dette, men prøver å holde meg så godt det er mulig unna IT på [instituttet]. Jeg føler… 
helst gjør vi ting selv her oppe. Vi skal liksom være datakyndige, og det er på en måte det 
inntrykket jeg har av miljøet her. Da går man ikke ned til IT og spør om hjelp.»   - Mann (24), 
masterstudent ved MN (student #9) 

Dermed kan det også tenkes at disse studentene er mindre villige til å snakke om slike problemer 

de har opplevd i et intervju med oss. 

5.2.7 Brukerreisene tilgang til IT-tjenester og ta emner påvirker hverandre 

Gjennom arbeidet med brukerreisene som vi har valgt å kalle tilgang til IT-tjenestene og ta emner har 

vi oppdaget at brukerreisene har en gjensidig påvirkning på hverandre. I det påfølgende kapittelet 

vil vi foreslå forbedringer ved IT-løsningene som primært er knyttet til hvordan studentene 

oppnår og opprettholder tilgang til IT-løsningene. I dette delkapittelet vil vi beskrive hvordan vi 

mener at brukerreisene tilgang til IT-tjenestene og ta emner innvirker på hverandre, og slik 

argumentere for hvordan endringer i førstnevnte brukerreise kan ha betydning for den øvrige 

studiehverdagen. 

Delreise 1 i tilgang til IT-tjenestene representerer studentenes førstemøte med universitetets IT-

løsninger; studentene mottar en velkomst-SMS med brukernavn og en lenke til velkomstsiden 

som informerer om hvilke steg studentene bør foreta seg videre. Som beskrevet i delkapitlene 

5.2.4 og 5.2.5 tyder datamaterialet vårt på at introduksjonen av IT-løsningene mot nye studenter 

ikke har blitt vektlagt i særlig grad, og som brukerreisene presentert tidligere viser, har dette 

implikasjoner for studentene senere i brukerreisen. Rent spesifikt gjelder dette student-eposten 

som studentene får i forbindelse med opprettelsen av brukerkonto. Kanskje har ikke USIT lykkes 

godt nok med å fremheve student-epost som informasjons- og kommunikasjonskanal slik at 

studenter i mindre grad benytter den og sjekker den jevnlig, eller i verste fall ikke vet om den. 

Studenter kan dermed gå glipp av passordskiftevarselet som USIT sender til dem og slik finne seg 

selv utestengt fra å benytte seg av IT-løsningene fordi de ikke skiftet passord, uten at de 

nødvendigvis vet at dette er årsaken. 

Mangler ved introduksjonen av IT-løsningene i Delreise 1 kan ha betydning for studiehverdagen 

og brukerreisen ta emner ved at introduksjonen ikke fremhever de IT-løsningene som kan være 
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nyttig for studentenes studieaktiviteter. Under intervjuene med studenter ble vi tidvis overrasket 

over studentenes manglende kjennskap til IT-tjenestetilbudet ved universitetet, særlig der 

studentene uttrykte at de hadde et udekket behov som universitetet faktisk har en IT-løsning for. 

Dermed ender noen studenter opp med å selv betale for programvare som de kunne fått gratis 

gjennom UiO. Et annet eksempel er hvordan noen studenter tar omveier, slik som studenten 

som reiste til Blindern for å lese pensumartikler i 4.4.3, fordi de ikke vet hvilke IT-løsninger og 

hjelpemidler som finnes og hvordan disse best kan utnyttes i studiene. 

Emnene studentene følger og hvilke informasjonskanaler faglærer velger å formidle informasjon 

gjennom har betydning for hvilke IT-løsninger studentene benytter i studiehverdagen. Hva 

studentene tar i bruk og synes er relevant vil slik variere fra person til person. Som beskrevet i 

5.2.2 forteller studentene hvordan de har gått glipp av forelesninger fordi informasjonen ble gitt i 

en kanal hvor de ikke har fått det med seg. Mangfoldet av informasjonskanaler som studentene 

aktivt må forholde seg til gjennom studieløpet kan være en forklaring på hvorfor slike hendelser 

inntreffer. For én student kan student-eposten oppleves som særdeles nyttig i studiehverdagen, 

mens den for en annen student oppleves som lite relevant. Emnene studentene tar kan slik 

påvirke Delreise 2 i tilgang til IT-tjenestene ved at e-postvarsler om passordskifte ikke blir lest, kanskje 

som følge av at studentene tar emner der student-eposten ikke benyttes i undervisningen, fordi de 

har mange andre informasjonskanaler å forholde seg til som for dem oppleves som mer relevant, 

eller fordi de ikke vet om den. 

Omvendt vil Delreise 2 kunne ha konsekvenser for studentene innenfor emnereisen. Nå som UiO 

i større grad har digitale eksamener hvor studentene gjennom brukerkontoen sin autentiserer seg 

mot eksamensløsningene, kan studenten risikere å ikke få logget seg inn på eksamensdagen 

dersom studenten ikke har sørget for å opprettholde tilgangen til IT-tjenestene. Riktignok kan 

studenten få gjenopprettet tilgangen sin på eksamensdagen, men fordi det gjerne tar litt tid før 

det nye passordet trer i kraft, vil studenten trolig ikke kunne logge seg inn idet eksamen starter. 

De ansatte i førstelinjen, inkludert oss selv, har i arbeidshverdagen opplevd å bli kontaktet av 

studenter som åpenbart er stresset fordi de ikke får logget seg inn i forbindelse med en viktig 

innleveringsfrist. 

I neste kapittel vil vi presentere våre endringsforslag knyttet til brukerreisen tilgang til IT-tjenestene. 

Den gjensidige påvirkningen mellom de to brukerreisene tilgang til IT-tjenestene og ta emner, gjør at 

endringer innenfor den førstnevnte brukerreisen også vil ha betydning for den andre. Kanskje vil 
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en styrking av introduksjonen til IT-løsningene føre til at flere kjenner til og benytter seg av 

tjenestetilbudet i studiehverdagen. Ved å tilrettelegge for en mer strømlinjet prosess for 

studentene, vil kanskje færre oppleve problemer i forbindelse med førstegangsmøtet med IT-

løsningene på UiO, og forhåpentligvis vil færre studenter få brukerkontoene sine sperret. 

5.2.8 Studentenes opplevelser preges av tilfeldigheter 

Stickdorn (2011) skriver under sitt holistiske prinsipp at man også må undersøke de alternative 

brukerreisene. Gjennom dette og forrige kapittel har vi illustrert og beskrevet hvordan mange av 

brukerreisene til studentene ikke følger den tiltenkte reisen, for eksempel i forbindelse med å 

være ny student som trenger tilgang til IT-løsningene. Gjennom CJML-notasjonen har vi kunnet 

beskrive studentenes faktiske brukerreiser og se hvordan de avviker fra tiltenkt reise. Et poeng å 

huske på i denne anledning, og som vi vil komme tilbake til i kapittel 7, er at avvik i en 

brukerreise ikke nødvendigvis betyr at tjenesteopplevelsen blir negativ. En del av studentene i 

datamaterialet vårt kommer like fullt med uttalelser som tyder på at opplevelsen var nettopp det. 

Vi mener dette kan illustrere viktigheten av å undersøke hvilke alternative brukerreisene som kan 

oppstå innenfor tjenesteleveranseprosessen, for eksempel prosessen der nye studenter vil ha 

tilgang til IT-løsningene, og å lage strategier som kan hjelpe studentene når den forventede reisen 

feiler. Datamaterialet vårt viser at studentenes opplevelser med IT-tjenestene preges av 

tilfeldigheter. Student #19 oppdaget tilfeldigvis den nye e-postløsningen da han så en foreleser 

bruke den, student #1 og #2 fikk vite det gjennom bekjente, student #31 ble først klar over at 

hun hadde en e-postkonto gjennom intervjuet med oss. Når vi spør student #35 om hans 

generelle inntrykk av IT-tjenestene til UiO svarer han:  

« Inntrykket er jo at det er rotete, først og fremst. I den forstand at det virker så fragmentert, 
sånn at den ene hånda vet ikke hva den andre driver med. Juriteket kunne ikke hjelpe meg med 
passordproblemet, og ikke sant, det var helt tilfeldig at jeg dunket borti noen som kunne hjelpe 
meg.» - Mann (47), langtidsstudium ved JUS (Student #35)  

Studenter som ikke mottar velkomsttekstmelding, slik som student #31, blir overlatt til seg selv 

og må på egen hånd bli klar over at de har fått tildelt en brukerkonto ved UiO. IT-løsningene 

involverer mange automatiserte prosesser, og det er vanskelig å designe slike prosesser og 

grensesnitt som favner hele brukermassen. For at tjenesten skal oppleves som god også for 

brukerne som av ulike grunner ikke følger den tiltenkte brukerreisen mener vi at USIT, UiO og 

studentene kan tjene på at USIT og UiO utvikler strategier og løsninger som gjør det enklere for 

studenten å følge den tiltenkte brukerreisen og som hjelper studenten med å nå målet sitt selv når 
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den tiltenkte reisen feiler. Vi vil i det påfølgende kapittelet komme med noen forslag vi tror kan 

bidra til dette. 
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6 Forslag til en forbedret brukerreise 
Hvordan kan vi designe for en forbedret brukerreise for studentene? Vi vil i dette delkapittelet 

vise justeringer vi tror USIT kan gjøre for å tilrettelegge for en mer strømlinjeformet brukerreise 

som i større grad tar hensyn til avvikene som er beskrevet av studentene i datamaterialet vårt. 

Flere av forslagene vi presenterer i dette kapittelet dukket opp i idégenereringsfasen i 

workshopen med brukerstøtte, hvor fokuset var på samskaping av ideer som kunne bedre dagens 

situasjon.  

For utfordringene studentene opplever i Delreise 1, knyttet til prosessen med å være ny student 

ved UiO og få tilgang til IT-løsningene, vil vi komme med to overordnede tilnærminger for å 

bedre dagens situasjon. Den første tilnærmingen tar utgangspunkt i at USIT muligens kan bedre 

nå-situasjonen ved å gjøre noen endringer ved dagens kontaktpunkter med tanke på hva og 

hvordan disse kommuniserer med studenten, slik at man tydeliggjør gangen i prosessen med å få 

og opprettholde tilgangen til IT-løsningene. Den andre tilnærmingen er mer gjennomgripende: 

forslaget innebærer endringer av eksisterende kontaktpunkter, introduksjon av nye og en endring 

av enkelte bakgrunnsprosesser for å gi hva vi ut ifra det empiriske materialet mener er en mer 

intuitiv sekvensering av kontaktpunktene i den planlagte reisen.  

Forslagene er hovedsakelig ment som innspill til Delreise 1 og Delreise 2 i brukerreisen «tilgang til 

IT-tjenestene». Fordi datamaterialet vårt, som tidligere nevnt, ikke inneholder erfaringer knyttet 

til Delreise 3, vil vi heller ikke komme med innspill til hvordan denne delreisen eventuelt kan 

forbedres. Selv om brukerreisen «tilgang til IT-tjenestene» er det primære fokuset for 

løsningsforslag vil vi også komme med noen forslag som potensielt kan bidra til gi studentene en 

bedre introduksjon til IT-løsningene, mindre preget av hva USIT i sine dokumenter ville kalt 

«plunder og heft»26, og tentativt en bedre oversikt for studentene over viktig informasjon og 

hvilke IT-løsninger som kan være relevante i studiehverdagen. Dette er imidlertid et komplekst 

problemområde, så våre forslag vil kun være et bidrag, og ikke en løsning på problemene.  

                                                
26 «Uten plunder og heft» er en formulering som går igjen i flere av USIT sine strategidokumenter. 
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6.1 Tilnærming I: Lavthengende frukter og mer 
brukerorientert bevisføring  

Denne tilnærmingen tar for seg noen lavthengende frukter, i den forstand at USIT med noen små 

grep trolig kan tilrettelegge for en brukerreise hvor det tydeligere kommuniseres hvordan 

studentene får og opprettholder tilgangen til IT-løsningene. Figuren nedenfor viser hvordan 

forslagene presentert i dette delkapittelet potensielt kan forenkle studentens brukerreise. For 

sammenligning med hvilke avvik som typisk kan oppstå ved dagens situasjon, se den 

oppsummerende brukerreisen presentert i forrige kapittel, Figur 5.2. 

6.1.1 Strategi for avvik: studentene misforstår prosessen med å få IT-tilganger 

 

Figur 6.1 Figuren viser hvordan forslagene presentert i dette delkapittelet potensielt kan forenkle studentens 
brukerreise ved å gjøre enkle endringer ved noen av kontaktpunktene og legge til et nytt. For sammenligning med 
hvilke avvik som typisk kan oppstå ved dagens situasjon, se den oppsummerende brukerreisen presentert i forrige 
kapittel, Figur 5.2. 

Som vi redegjorde for i forrige kapittel kan Delreise 1 for studentene være preget av misforståelser 

i forbindelse med tildeling av brukerkonto og tilgang til IT-tjenestene. Vi argumenterte her for at 

man trolig bryter studentens forventninger til hvordan prosessen med å få tilgang fungerer, siden 

den prosessen fra USIT sin side er separat fra prosessen med å dele ut brukerkonto – den 

faktiske tilgangen får studenten først etter å ha betalt semesteravgiften og semesterregistrert seg. 
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Tjenestebeviset ved kontaktpunkt E1, velkomsttekstmeldingen, kan ved dagens løsning virke 

misvisende ved at studentene kan oppfatte den som at de nå har fått tilgang til IT-tjenestene, og 

man gir senere ingen beskjed når studentene endelig har fått dette, slik at studentens eneste 

mulighet for å vite om de har tilgang er å forsøke å logge inn for å se om det fungerer. Skal man 

fortsette praksisen med å utstede såkalt «ubygde» studentkontoer uten rettigheter, tror vi at man 

bør kommunisere tydeligere at studentene ikke får tilgang før de har gjennomført de nødvendige 

stegene, i tillegg til å si ifra når de faktisk har fått dette. For det første kontaktpunktet, 

velkomstsmeldingen ved E1, foreslår vi en endring i ordlyden for at det fra brukerens perspektiv 

skal bli mer åpenbart hva som kreves: 

 

Figur 6.2 Dersom man skal beholde dagens prosess for bygging av studentbrukerkontoer, mener vi at USIT med 
fordel kan kommunisere tydeligere sammenhengen mellom semesterregistrering og tilgang til IT-løsningene. 
Tekstmeldingen til venstre viser dagens velkomst-SMS (kontaktpunkt E1 i Figur 5.2.), mens tekstmeldingen til høyre 
er vårt forslag til endring. 

Denne informasjonen bør også synliggjøres på velkomstsiden (kontaktpunkt E2). Vi mener 

dagens velkomstside, som kan studeres i Vedlegg N, kan bearbeides slik at både den og 

kontaktpunktene som kommer før og etter den fungerer bedre som helhet, jamfør Stickdorn sitt 

holistiske og sekvensielle prinsipp (Stickdorn 2011). Da vi besøkte denne siden som en del av 

tjenestesafarien (3.3.9), hvor vi forsøkte å sette oss i studentens sko, opplevde vi nettsiden som 

noe overveldende, med en lang liste instruksjoner hvor vi ble usikre på hva som var relevant for 

oss som ny student.  
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Tar vi tjenestedesign-brillene på og forsøker å vurdere hvordan kontaktpunktet fungerer i den 

større helheten har vi flere ting på påpeke. Merk at vi ikke har noen studentsitater i forbindelse 

med dette kontaktpunktet, slik at vurderingene er våre egne, på bakgrunn av 

tjenestedesignprinsippene til Stickdorn og våre betraktninger fra tjenestesafarien. Innvendingene 

våre går primært ut på at hva vi mener er sidens viktigste informasjon – at studenten ikke kan 

bruke brukerkontoen sin før de har gjennomført semesterregistrering og betaling, samt 

implikasjonene av dette – blir vanskeligere å oppfatte på grunn av sidens informasjonsstruktur og 

informasjonsmengde. I stedet for å la kontaktpunktet fylle denne rollen, er det blitt brukt for å 

forklare det neste kontaktpunktet, E3, i detalj. Velkomstsiden har tittelen «Ny student ved 

Universitetet i Oslo», og man kunne kanskje forventet at den i tillegg til å forklare hvordan 

studenten får IT-tilgang introduserte studentene for de mest sentrale IT-løsningene, eksempelvis 

e-postkontoen som vil være den viktigste kommunikasjonskanalen fra USIT til studenten i 

forbindelse med brukerkonto og IT-tilganger. Det gjør den ikke. Den øverste halvdelen av siden 

er en åtte punkter lang liste som forklarer studenten punkt for punkt hvordan passorddialogen til 

SMS-tjenesten (kontaktpunkt E3) fungerer. Dette kan potensielt virke avskrekkende, siden 

passordskifte gjennom åtte punkter fremstår som en noe omstendelig prosess. Derunder følger 

en ny overskrift, «Gløymd ditt brukernamn?», som viser deg til en side hvor du kan hente ut 

brukernavn og at du vil bli tilsendt «ei ny tekstmelding med brukarnamnet ditt». Antagelig vil de 

fleste studentene som besøker denne siden komme dit via lenken de mottok i 

velkomstmeldingen, som også inneholder dette brukernavnet. Dette avsnittet er derfor trolig 

overflødig. Avsnittet kunne kanskje vært relevant for tilbakevennende studenter som har studert 

ved UiO før, men også de skal ifølge uformelle intervjuer vi har hatt mottatt velkomst-SMS med 

brukernavn. Den samme tjenesten er dessuten lenket med en egen knapp i høyrekolonnen, «Hent 

ditt brukernamn».  Det tredje avsnittet, «Tilgang til andre IT-tenester», gir informasjonen vi 

mener burde vært i fokus lenger opp.  

Det er ikke entydig hvordan dette kontaktpunktet bør utformes, og USIT eller UiO bør trolig 

gjøre nærmere undersøkelser for å finne ut hvilken informasjon nye studenter ved UiO konkret 

skulle ønske de fikk og i hvilken form. Å involvere studentene på denne måten ville vært i tråd 

med det samskapende tjenestedesignprinsippet til Stickdorn. Vår anbefaling er at USIT skjærer 

bort overflødig informasjon på denne introduksjonssiden, slik at den enda tydeligere 

kommuniserer det vi antar er hensikten med kontaktpunktet, å forklare hva som kreves av 

studenten for å få full IT-tilgang. Man kan også vurdere å introdusere studenten for noen sentrale 

IT-løsninger her, siden nettsiden er titulert «Ny student ved UiO», men dette er underordnet det 
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å få tilgang. Detaljerte punktlister som forklarer SMS-tjenesten bør ikke være en del av denne 

siden – SMS-tjenesten bør være utformet slik at dette kontaktpunktet forklarer seg selv, også for 

nye brukere.  

Videre foreslår vi at man introduserer et nytt kontaktpunkt i brukerreisen, E5, hvor man gir 

studentene beskjed til deres private e-postadresse når de faktisk har fått tilgang. Det kan 

diskuteres hvorvidt også dette bør være en tekstmelding, men dette er et spørsmål om kostnader. 

Som figuren viser har vi lagt inn feilende kontaktpunkt, F1, hvor studenten forsøker å logge på 

Fronter, men ikke lykkes fordi brukerkontoen fremdeles ikke er «ferdigbygget». Dette er mest for 

å bygge på et poeng som ble nevnt i et intervju med en USIT-ansatt: «gir du studentene 

informasjon, kan du være sikker på at de ikke leser det». Det vil alltid være studenter som ikke får 

med seg eller oppfatter informasjonen man forsøker å gi, og så lenge bakgrunnsprosessene – og 

dermed rekkefølgen på kontaktpunktene i brukerreisen – åpner opp for at denne type avvik fra 

planlagt reise enkelt kan oppstå, vil de antagelig også gjøre det.  

6.1.2 Strategi for avvik: studentene går glipp av informasjon om passordskifte 

For Delreise 2 så vi av de to foregående kapitlene at avvikene i brukerreisen var nært knyttet til at 

studentene unnlot å bytte passord. Gjennom analysen vår mener vi å se at en av årsakene til dette 

er at studentene går glipp av informasjon om passordskifte, og at det er ulike grunner til dette. 

Under vil vi komme med innspill som kan bidra til å bedre informasjonsformidlingen rundt det 

årlige passordskiftet, slik at flere studenter unngår at brukerkontoen sperres. 

Send «Pålegg om passordskifte» til studentens eksterne e-postadresse 

Under overordnede funn i det foregående kapittelet skrev vi om hvordan studentene vi har 

intervjuet opplever at IT-løsningene og informasjonen de formidler ikke samordnes godt nok, og 

hvordan student-eposten av noen oppleves som irrelevant. Ti av studentene vi snakket med har 

satt opp videresending fra student-eposten til sin private e-postadresse, og en av 

masterstudentene (student #19) forteller at dette er foretrukket fordi: «(…) det er greit å ha alt på 

ett sted». Antakeligvis er det flere, fordi intervjumalen vi benyttet ikke inneholdt spørsmål om 

videresending, og dermed stilte vi ikke spørsmål om videresending til alle studentene vi intervjuet. 

Studenter som har satt opp videresending til sin private e-postadresse vil motta varsel om e-

postskifte, men det faktum at mange av studentene vi har snakket med benytter denne 

muligheten kan tyde på at student-eposten ikke er den foretrukne informasjonskanalen. De fem 
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studentene som vi tidligere har nevnt at sjelden sjekker student-eposten i kapittel 0 er ikke blant 

de ti som vi vet har satt opp videresending. Videre forteller noen av studentene at de ikke fikk til 

å sette opp videresending. Dette viste seg å være knyttet til at disse studentene ikke visste at 

videresending er en innstilling de kan sette i Brukerinfo. Fordi det for studenter i noen tilfeller 

kan være knyttet uheldige konsekvenser til at de en dag ikke kan logge seg inn på IT-løsningene 

fordi de ikke fikk med seg varsel om passordskifte, anbefaler vi at «pålegg om passordskifte» også 

sendes til studentens eksterne e-postadresse, i hvert fall så lenge det ikke formidles til alle 

studenter om student-epostens viktighet i denne sammenhengen. Så lenge praksisen er slik den er 

i dag, som vi tror bidrar til at det nærmest er tilfeldig om studentene benytter student-eposten 

eller ikke, bør informasjon om passordskifte sendes til studentene gjennom en kanal de faktisk 

bruker og foretrekker. Student #10 sier: 

«Jeg synes det er litt rart med webmail. Kan man ikke bare registrere sin egen mail? Det er ikke 
det at det er noe galt med den i seg selv, men jeg skjønner ikke hvorfor det må være en egen 
greie. Alltid når jeg svarer på e-post til seminarleder og sånn bruker jeg bare den vanlige mailen 
min, som jeg har satt opp videresending til.» – Kvinne (25), masterstudent ved UV (Student 
#10) 

Endre e-postens innhold og ordlyd 

I kapittel 5.1.2 beskrev vi hvordan den første e-posten som varsler studentene om at de må skifte 

passord er hele 2 A4-sider lang, og at e-postens innhold og ordlyd trolig medvirker til at 

informasjonen i e-posten ikke når frem til studentene. I tillegg er noe av informasjonen 

misvisende, blant annet fordi den forteller studenten at dersom hun blir sperret ute, finnes det 

ingen andre løsninger enn å møte opp personlig hos brukerstøtte med gyldig legitimasjon. Vi tror 

at USIT med fordel kan fjerne store deler av tekstmengden i denne e-posten fordi studentene 

trolig ikke kommer til å lese om de øvrige IT-relaterte konseptene som «brute force»-knekking av 

passord, eller om «grunnen til at vi har gjort passordet så vanskelig som mulig». Videre vil det 

kanskje virke mot sin hensikt at man samtidig som man ber studentene skifte passord, også ber 

dem om å utsette til de er ferdig for dagen. Vi foreslår at USIT foretar en gjennomgang av slike 

autogenererte e-poster og endrer disse slik at informasjonen er kortfattet, korrekt og målrettet 

samtidig som det formidles i et klart språk som studentene forstår, slik Stickdorns (2011) 

brukersentrerte prinsipp minner om.  

Også Produktivitetskommisjonen trekker frem viktigheten av et klart språk i en rapport og 

hvordan dette kan redusere behovet for veiledning: «ved å forenkle budskapet og erstatte 

byråkratiske formuleringer og fagterminologi med et klart og enkelt språk reduseres behovet for 
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tolkning og veiledning fra offentlige etater» (Finansdepartementet, 2015). Rapporten viser til 

hvordan American Veteran Benefit Administration og Vegdirektoratet med et tydeligere budskap 

reduserte antall henvendelser med henholdsvis åtti og førti prosent. Disse konkrete eksemplene 

tyder på at også USIT kan redusere antall henvendelser knyttet til sperrede brukerkontoer ved å 

foreta endringer i e-postvarslene, i tillegg til at det kan forenkle prosessen med å opprettholde IT-

tilgangen for studentene. 

Siden passordmalen i praksis kun er en tekstfil som benyttes av et script i Cerebrum, mener vi 

denne frukten bør være oppnåelig å plukke med liten innsats. Vi har presentert funnene og 

tankene våre for lederen av UiO-CERT, UiOs IT-sikkerhetsgruppe, som delte vårt syn og som 

innhentet tillatelse fra IT-sikkerhetssjefen til å skrive en ny maltekst og be om at Cerebrum 

benytter denne i fremtiden. Følgende forslag til ny tekst ble utformet i samarbeid med lederen av 

UiOs IT-sikkerhetsgruppe: 

Emnefelt: Påminnelse fra USIT, passordskifte for '${USERNAME}' 

[For English, please scroll down] 

Passordet på din brukerkonto ved UiO, '${USERNAME}' går snart ut og du må bytte det 
innen ${DEADLINE_NB_NO}. Hvis du ikke bytter passordet ditt innen fristen vil 
brukerkontoen din bli sperret. 

Du kan bytte passord på https://brukerinfo.uio.no/account/password/ 

Du kan finne mer informasjon om passordbytte ved å besøke 
https://uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/brukerinfo/hjelp/skifte-passord 

-- 

Your password for the account '${USERNAME}' is about to expire. Please change it as soon 
as possible and within ${DEADLINE_EN_US}. If you fail to do this, your account will be 
disabled.  

You can change your password at https://brukerinfo.uio.no  

Read more about how to change your password at 
https://www.uio.no/english/services/it/username-password/change-password.html 

--  

This message is automatically generated. If you need help or more information, please take a 
look at https://www.uio.no/english/services/it/contact/ 

Også malen for purring er blitt endret, tilnærmet lik den over, men med opplysning om at «du vil 

ikke få flere påminnelser om passordbytte før brukerkontoen blir sperret», for å klargjøre at dette 

er siste varsel. Disse nye tekstene er allerede tatt i bruk. 
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Gjør endringer ved frekvensen for utsending av e-postvarslene 

Tidligere har vi påpekt hvordan e-postvarslenes frekvens muligens kan være et aspekt som bidrar 

til at studentene glemmer å skifte passord innen fristens utløp. Det første varselet sendes i dag ut 

fem uker før fristen, og den påfølgende purringen omtrent ti dager før sperringen trer i kraft. I 

forslaget som vi har presentert lenger opp (Figur 6.1), har vi tentativt satt opp to uker før 

sperring som forslag til når det første e-postvarselet kan sendes ut. Vi har ingen data eller kilder 

på når slike varsler optimalt sett bør forekomme, annet enn at det i intervjuene har blitt nevnt 

hvordan man trolig har litt for god tid til å skifte passord ved det første e-postvarselet. Vi 

anbefaler at USIT undersøker hvilken frekvens man optimalt sett bør sende ut slike varsler. Med 

utgangspunkt i datamaterialet vårt tror vi at endringer i frekvens sammen med en opprydding av 

e-postmaler tilknyttet passordvarsler som sendes ut til e-postadresser studentene sjekker jevnlig 

kan gjøre det enklere for studentene å opprettholde tilgangen.  

Strategi for avvik: studenten har glemt passordet sitt  

Som redegjort gjennom de to foregående kapitlene tyder datamaterialet vårt på at 

selvbetjeningsløsningen for å bytte passord med fordel kan gjøres mer synlig for studentene. 

Intervjuene med studentene og workshopen med førstelinjen har synliggjort to kontaktpunkter 

som trolig kan forbedres for å gjøre selvbetjeningsløsningene synligere for brukerne.  

 Synliggjør selvbetjeningsløsningen ved de typiske innloggingspunktene 

Som beskrevet under 3.3.4 var et av spørsmålene vi håpet å belyse gjennom de RT-initierte 

intervjuene hvordan studentene fant frem til brukerstøtte, og særlig i de tilfellene hvor det 

eksisterer selvbetjeningsløsninger som kunne hjulpet dem. Som vist i kapittel 4 og 5 forklarte de 

studentene som husket hvordan de hadde funnet frem til brukerstøtte at de hadde vært inne på 

innloggingssiden til Fronter (Vedlegg N) og klikket på «Glemt brukernavn og passord?», som så 

hadde listet opp to alternativer som ledet til brukerstøtte og ett som leder til Brukerinfo. 

Studentene i vårt datamateriale hadde valg alternativet for e-post. Forslaget vårt i denne anledning 

er et enkelt et: vis frem selvbetjeningsløsningen. USIT har brukt ressurser på å utvikle 

selvbetjeningsløsningen, og bør synliggjøre for studentene at den finnes. Lenker man ikke til 

denne, vil studentene trolig heller ikke lete etter den, da man som bruker antagelig antar at 

tjenesteleverandøren viser frem de alternativene som finnes. Ved å legge til 

selvbetjeningsløsningen som det første alternativet under «Glemt brukernavn og passord?» vil 

sannsynligvis en større andel studenter finne frem til denne. 
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Figur 6.3 I vårt forslag vil studenten ved klikk på «Glemt brukernavn og passord?» få opp selvbetjeningsløsningen 
for å sette nytt passord som første alternativ. Skjermbilde av dagens løsning kan ses i Vedlegg N). 

Det er en gjennomgangsfaktor at de som snakker om passordproblematikk i intervjuene våre 

fremholder tidsbruken som irriterende. Studentene ønsker å få løst problemene sine på en enkel 

og tidseffektiv måte. For de fleste vil SMS-tjenesten trolig være et vellykket alternativ.  
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Figur 6.4 Ved å synliggjøre SMS-tjenesten i kontaktpunktet «Glemt brukernavn og passord?» vil trolig flere 
studenter oppdage at de selv kan sette et nytt passord uten å gå gjennom brukerstøtte. Til sammenligning er den 
typiske casen for dagens situasjon to kontaktpunkter lengre, mer tidkrevende for studenten og ressurskrevende for 
USIT. 

Funnene våre og forslaget vårt på dette punktet er blitt fremmet for USIT, og vi har fått positivt 

svar om at innholdet vil bli endret slik at det første alternativet i fremtiden skal vise til 

selvbetjeningsløsningen for glemt passord. 

 Synliggjør selvbetjeningsløsningen inne på Brukerinfo 

Samtlige av de førstelinjeansatte som deltok i workshopen kunne fortelle at både studenter og 

ansatte som ringer inn fordi de har glemt passordet sitt, kan ha problemer med å få øye på 

selvbetjeningsløsningene selv om de er inne på Brukerinfo-sidene. Vi tror man kan synliggjøre 

hvor man finner selvbetjeningsløsningene ved å forenkle ordlyden på siden, gjøre hele setninger 

til mer åpenbart klikkbare lenker og ved å plassere lenkene til selvbetjeningsløsningene over 

innloggingsknappen, heller enn under. Forslaget er basert på workshopen og samtaler vi selv har 
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hatt med brukere i telefon i egen arbeidshverdag, som enten ikke legger merke til kulepunktene 

eller som klikker på første delen av teksten, som ikke er en lenke, og kommenterer at «det skjedde 

ingenting». Krug (2000, s. 37) og Nielsen (2000, s. 51–66) gjør et poeng ut av at mye av det vi 

gjør på nett handler om å finne den neste tingen å klikke på – dermed må man som designer 

gjøre det åpenlyst hva som kan klikkes på og hvor det vil ta deg. Med Stickdorns (2011) ord og 

tjenestedesigntermer ville man kanskje snakket om viktigheten av å designe kontaktpunktene slik 

at de forteller brukeren om hvilke alternative veier de kan gå dersom forsøket på å følge den 

planlagte reisen mislykkes. Ifølge Stickdorn (211, s. 45) må designeren undersøke og ta hensyn til 

de alternative brukerreisene som kan oppstå slik at kontaktpunktene også i disse brukerreisene 

kan orkestreres hensiktsmessig i henhold til hverandre og den større konteksten.   

 

Figur 6.5 Et forslag til hvordan man kan synliggjøre selvbetjeningsløsningen for å hente brukernavn og passord. 
Endringene er små fra dagens løsning, som kan ses i Vedlegg N, og innebærer forenkling av ordlyd og å plassere 
lenkene til selvbetjeningsløsningene over innloggingsknappen, heller enn under. 

6.2 Tilnærming II: Endring av bakgrunnsprosesser for en mer 
intuitiv sekvens av kontaktpunkter 

Tilnærming II viderefører de øvrige strategiene for avvik, de «lavthengende fruktene» som 

beskrevet i Tilnærming I, slik som e-postvarsler til studentens private e-post for å sannsynliggjøre 



207 

 

at informasjonen når frem. Tilnærmingen inneholder imidlertid flere strategier for å ihensynta 

disse avvikene, slik at man i større grad tar høyde for de alternativene brukerreisene som kan 

oppstå, i tråd med Stickdorns (2011) sitt holistiske prinsipp. Forslaget innebærer endringer av 

eksisterende kontaktpunkter, introduksjon av nye og en endring av enkelte bakgrunnsprosesser 

for å gi hva vi ut ifra det empiriske materialet mener er en mer intuitiv sekvensering av 

kontaktpunktene i den planlagte reisen.  

Prosessen med tildeling av brukerkonto og tilgang til IT-tjenestene kan for studenten være preget 

av misforståelse og fører således til merarbeid for brukerstøtte, som beskrevet i de foregående 

kapitelene. I Tilnærming I kom vi med forslag til hvordan man potensielt kan bedre situasjonen 

gjennom mer aktiv informasjonsformidling hvor man er tydeligere på hvordan gangen i 

prosessen er og hva studenten må gjøre. En bedre tilnærming, i våre øyne, vil være om man kan 

gjøre endringer i bakgrunnsprosessene som styrer gangen i dagens bygging av 

studentbrukerkontoer og således gangen i studentenes brukerreiser. Som tidligere argumentert for 

tror vi brukerreisen vil ligge nærmere studentens forventninger, og derfor bli mindre preget av 

avvik og misforståelser, dersom man gir studenten en ferdigstilt brukerkonto som umiddelbart gir 

tilgang til IT-løsningene, heller enn å gi studenten en brukerkonto som kun fungerer for et 

begrenset utvalg av disse. Dette var også oppfatningen til de USIT-ansatte fra førstelinjen, og en 

av ideene som ble presentert som løsningsforslag på slutten av workshopen handlet om nettopp 

dette. Da vi påpekte for gruppeleder for SDS at dette lot til å være et tilbakevennende problem 

var hans respons: 

«Det er akkurat det jeg mener er et godt eksempel på en tjeneste som genererer mye støy eller 
brukerstøtte, og mye forvirring og mye problemer for studentene. Som er litt unødvendig. [… ] 
Altså, min tilnærming ville vært: Gi de en SMS, det er en veldig god måte å gi ut informasjon 
på, men bygg kontoen med en gang sånn at når de får passordet og brukernavnet er det klart til 
bruk. Så går du heller inn i etterkant og gjør en opprydding av de som eventuelt har valgt å ikke 
studere likevel. Man er redd for at man genererer altfor mange kontoer og sånn, men der tror 
jeg heller man bør gi alt til studentene på en enklest mulig måte, og så heller gå inn i etterkant 
og typ sperre kontoen hvis det mangler noe.» – Gruppeleder for SDS  

Figur 6.6 viser et forslag for endring av bakgrunnsprosesser, hvor den nye sekvenseringen av 

kontaktpunktene gir rom for færre avvik i prosessen med å få tilgang til IT-løsningene, til forskjell 

fra dagens løsning illustrert i Figur 5.3. 
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Figur 6.6 Illustrasjonen viser et forslag for endring av bakgrunnsprosesser, slik at den nye sekvenseringen av 
kontaktpunktene gir rom for færre avvik i prosessen med å få tilgang til IT-løsningene, til forskjell fra dagens løsning 
illustrert i Figur 5.3 

Ved løsningen illustrert over vil studentene få tildelt en fullt operativ brukerkonto, selv om 

studenten ennå ikke har semesterregistrert seg og betalt semesteravgift. Slik mener vi at man kan 

støtte både det brukersentrerte, det sekvensielle, det bevisgjørende og det holistiske prinsippet til 

Stickdorn (2011) bedre enn ved dagens situasjon. Begrunnelsen er at sekvensen av 

kontaktpunktene trolig vil være mer i samsvar med brukerens forventninger, at man aktivt bruker 

tjenestebevis for å bekrefte og synliggjøre aspekter ved tjenesten og at man videre tar høyde for 

de alternative, avvikende brukerreisene i større grad, slik Stickdorn (2011, s. 45) rådgir.  

Velkomstsiden (T3) må oppdateres til å reflektere endringen, dersom man skal beholde dette. 

Alternativt kan den fjernes ved å heller gi en sammenfatning av det viktigste gjennom 

velkomsttekstmeldingen (T1) eller velkomst-eposten (T2), men som Garrett (2011) beskriver har 

en nettside strukturelle og visuelle fordeler når det gjelder å formidle informasjon, når designet 

hensiktsmessig. I Tilnærming I foreslo vi at man fjernet detaljerte gjennomganger av hvordan man 

setter passord fra denne siden. Når man nå kan gi studentene operative brukerkontoer, kan 

velkomstsiden få en tydeligere rolle som introduksjonsside, hvor man først forteller den nye 
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studenten at hun kan lage seg passord på Brukerinfo og at hun må huske å semesterregistrere seg 

og betale semesteravgiften i Studentweb. Videre kan det følge en kort introduksjon til hvordan 

studenten best kan orientere seg om relevante IT-løsninger. Vår tanke er at man her kan 

introdusere Mine studier, og fortelle at dette er studentens personlige ressursside hvor hun etter 

hvert vil se timeplanen sin og relevante beskjeder som gis i fagene hun tar. Man bør også opplyse 

om at studenten har fått sin egen e-postkonto. En lenke bør peke til en forklaring for hvordan 

man kan sette opp videresending til sin private adresse. Videre kan man fortelle at UiO har 

mange IT-løsninger som kan hjelpe studenten i hverdagen, både gratis programvare og løsninger 

som kan gjøre det enklere å jobbe hjemmefra, og lenke til hvor studenten kan lære mer om dette.  

Ideelt sett mener vi at funksjonaliteten og rollen til Mine studier også burde utvides, slik blant 

annet student #21 foreslår. Første gang man logger inn på Mine studier kunne nettsiden 

presentert deg for hva du kunne finne der inne – timeplan, beskjeder, en oversikt over viktige 

datoer i studieløpet ditt, som eksamensdatoer eller innlevering av veiledningsskjema til 

mastergraden din, og en lettfattelig oversikt over IT-løsninger som kan være relevante for dine 

studier. Siden studentene i Tilnærming II får utdelt fullt funksjonelle brukerkontoer, kan de logge 

på Mine studier en times tid etter at de har laget seg et passord. Som beskrevet under 5.2.5 

etterlyser 14 av de 35 studentene vi har intervjuet informasjon om IT-tjenester som ville vært 

relevante for dem, og flere etterlyser konkret en form for «startpakke» eller personlig ressursside 

som introduserer dem for dette. Dette er et løsningsforslag vi svært gjerne skulle jobbet videre 

med og utformet konkrete designforslag til, men av tidsmessige årsaker ble dette dessverre ikke 

mulig.  

6.2.1 Strategier for avvikshåndtering  

Selv om vi med forslaget presentert i Figur 6.6 over håper på å redusere avvik knyttet til 

studentenes tilgang til IT-tjenestene, må vi likevel ta hensyn til de tilfellene der studentene ikke 

følger den forventede brukerreisen. Brukerreisene presentert i delkapittel 0 preges av 

tilfeldigheter, hvor studentene tar omveien gjennom flere kontaktpunkter enn nødvendig for å 

løse et IT-relatert problem. For å imøtekomme disse utfordringene vil vi her fremlegge forslag til 

endringer som potensielt kan forenkle brukerreisen for studenter, og da særlig for de som ikke 

kan motta SMS, og dermed verken får velkomst-SMS eller kan benytte seg av SMS-tjenesten fordi 

de ikke har et norsk telefonnummer registrert i systemet, og for de studentene som ikke skifter 

passord innen tidsfristen, fordi de enten utsetter eller glemmer å skifte passord. 
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Som vi har nevnt i delkapittel 2.4.3 handler Stickdorns holistiske prinsipp blant annet om å også 

ta alternative brukerreiser i betraktning. Gjennom endringer ved kontaktpunkter og innføring av 

nye tjenestebevis håper vi å gi studenter som ikke følger den forventede brukerreisen en 

tydeligere retning for den videre gangen i prosessen med å oppnå og opprettholde tilgang til IT-

tjenestene. Slik vil studentenes brukerreiser trolig følge en mer sekvensiell rekkefølge enn hva vi 

presenterte i den oppsummerende brukerreisen i det foregående kapittelet. Forhåpentligvis vil 

endringene ha flere fordeler for både studentenes og for brukerstøttes del. Endringene kan være 

tidsbesparende for begge parter og kanskje minske noen av studentenes frustrasjoner, slik at 

brukerstøtte gis mulighet til å fordele og benytte ressursene sine annerledes ettersom 

saksmengden knyttet til disse henvendelsene trolig vil reduseres. 

Strategi for avvik: Student kan ikke bruke SMS-tjenesten 

Ved studiestart mottar de fleste nye studenter SMS med informasjon om brukerkonto, men 

erfaringer fra egen arbeidshverdag samt intervjuet med Student #31 tilsier at USIT ikke har tatt 

tilstrekkelig hensyn til de studentene som ikke har et norsk mobiltelefonnummer registrert i 

systemet. Ofte vil disse studentene henvende seg til brukerstøtte for hjelp, men hvis nye 

studenter også mottar informasjon på ekstern e-postadresse vil introduksjonen sannsynligvis nå 

ut til flere studenter – også de som faller utenfor SMS-introduksjonen. Likevel vil disse 

studentene trolig møte utfordringer senere i brukerreisen, fordi studenter som kun mottar 

velkomst-epost ved studiestart og ikke velkomst-SMS heller ikke kan bruke SMS-tjenesten til å 

sette seg et passord. For slike tilfeller foreslår vi ID-porten som alternativ pålogging til 

Brukerinfo, og dersom USIT skal fortsette praksisen med å henvise nye studenter til SMS-

tjenesten, kan det tenkes at det bør foretas endringer i løsningens feilmeldinger i tilfeller der 

systemet ikke har nok informasjon til å sende SMS til studenten. 

Figur 6.7 under viser hvordan brukerreisen i tilfeller der studenter ikke kan benytte seg av SMS-

tjenesten kan forløpe gitt våre forslag til endringer. Brukerreisen er et tenkt tilfelle der studenten 

ikke mottar SMS ved studiestart, men fordi vi i dette endringsforslaget har lagt opp til at 

studentene også mottar velkomst-epost, mottar studenten denne e-posten på sin private e-

postadresse. Fordi hun ikke mottok SMS kan hun heller ikke ta i bruk SMS-tjenesten for å sette et 

passord til brukerkontoen sin, men fordi SMS-tjenesten i vårt forslag blant annet viser til 

Brukerinfo med ID-porten som innloggingsalternativ, logger studenten seg inn med sin 

elektroniske identitet i ID-porten og setter nytt passord. 
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Figur 6.7 Illustrasjonen viser en tenkt brukerreise der studenten ikke mottar SMS ved studiestart. Derimot mottar 
hun en e-post på sin private e-postadresse med informasjon om brukerkonto. Fordi hun ikke fikk SMS kan hun 
heller ikke benytte seg av SMS-tjenesten for å sette passord, men SMS-tjenesten gir studenten flere alternativer til 
problemløsning, deriblant viser den til Brukerinfo hvor studenten ved hjelp av ID-porten kan logge seg inn og sette 
passord. 

 Pek studenter som ikke kan bruke SMS-tjenesten til Brukerinfo 

Som vi vil redegjøre for i delkapittelet under, foreslår vi at Brukerinfo tar i bruk ID-porten som 

alternativ innlogging. En slik endring burde videre reflekteres gjennom en liste med alternativer til 

problemløsning i SMS-tjenestens feilmeldinger, slik at studenten blir vist hvilke steg hun bør 

foreta seg videre dersom hun ikke har nok informasjon registrert i systemet. Endringene vi 

foreslår i denne sammenhengen er at studentene presenteres for to mulige retninger: den ene 

retningen peker studenten til Brukerinfo hvor hun kan logge seg inn ved hjelp av ID-porten 

dersom hun har en elektronisk identitet tilknyttet denne innloggingsløsningen, og den andre 

retningen viser til brukerstøtte. Figur 6.8 under viser en skisse av hvordan en slik feilmelding kan 

se ut: 
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Figur 6.8 Forslag til endret feilmelding for de som ikke kan benytte seg av SMS-tjenesten. 

 Legg til ID-porten som alternativ pålogging til Brukerinfo 

I dag må studenter som ikke kan sette nytt passord ved hjelp av SMS-tjenesten fysisk møte opp 

hos brukerstøtte med gyldig legitimasjon hvis de er sperret ute, eller har glemt passordet sitt. I 

delkapittel 0 beskrev vi brukerreisen til student #11, hvor hun lenge utsatte turen innom 

brukerstøtte fordi hun heller ønsket å fokusere på eksamen. Et annet scenario er der studenten 

befinner seg i en annen by eller et annet land, og dersom studenten ikke kan benytte seg av SMS-

tjenesten, har brukerstøtte i dag et siste alternativ som innebærer at passordark sendes via faks. 

De ansatte i førstelinjen beskriver den siste utveien som en omstendelig prosess. Tidkrevende, 

fordi det ofte er vanskelig for studenten å finne en faksmaskin og fordi ikke alle studenter forstår 

hvorfor man har en slik løsning, og derfor velger å krangle med førstelinjen om det. Videre er 

prosessen tidkrevende fordi den i mange tilfeller ikke går som planlagt og kan ta opptil en 

halvtime å gjennomføre. Prosessen er også frustrerende for begge parter, for hvis linjen blir brutt 

underveis, og studenten ikke bekrefter at hun har mottatt passordark, må førstelinjen sette 

brukerkontoen hennes i karantene.  
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Et løsningsforslag her vil være å ta i bruk ID-porten27 som et innloggingsalternativ. Mange har en 

elektronisk identitet tilknyttet ID-porten, og slik vil studenter som ikke kan benytte seg av SMS-

tjenesten selv kunne skifte passord uten å møte fysisk opp hos brukerstøtte. Dette er en fordel 

for USIT fordi det i mange tilfeller vil erstatte dagens nødløsning med bruk av faks og 

utsendelser av passordark i posten. Under vises et forslag til hvordan dette alternativet kan se ut i 

Brukerinfo, hvor de ulike innloggingsalternativene er klikkbare faner til høyre for 

innloggingsfeltet. 

  

Figur 6.9 Brukerinfo med mulighet for pålogging via ID-porten. De ulike innloggingsalternativene er klikkbare faner 
til høyre for innloggingsfeltet. 

 Annen tilnærming: knytt ID-porten til SMS-tjenesten i stedet for Brukerinfo 

Underveis i arbeidet med forslagene våre så vi imidlertid at det trolig vil være bedre å knytte ID-

porten til SMS-tjenesten heller enn å knytte denne innloggingsløsningen til Brukerinfo. Slik 

unngår man å sende studenter som ikke kan motta SMS til en løsning som nettopp forutsetter at 

dette fungerer, for så å sende dem videre til Brukerinfo hvor de kan logge seg inn via ID-porten. 

Man unngår også utfordringen med at passorddialogen inne på Brukerinfo måtte vært tilpasset 

brukere som logget inn med ID-porten, siden mange av disse trolig ikke ville kjent til nåværende 

                                                
27 Se DIFI sine nettsider for mer informasjon om ID-porten: http://eid.difi.no/nb/id-porten 
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passord. Av tidsmessige årsaker har vi valgt å ikke fremlegge et visuelt forslag til hvordan dette 

kan se ut. 

En tredje løsning kan være å gjøre endringer i SMS-tjenesten slik at den tillater utsendelse av SMS 

til utenlandske telefonnummer.  

Strategi for avvik: Student endrer ikke passord 

I dette delkapittelet vil vi fremlegge noen forslag til hvordan USIT i større grad kan tilrettelegge 

for studentenes opprettholdelse av tilgangen til IT-tjenestene. Forslagene innebærer innføring av 

to nye tjenestebevis som både skal minne studenten på å skifte passord innen fristens utløp, og 

forklare hvorfor hun ikke får logget inn dersom hun likevel unnlater å skifte passord, i tillegg 

foreslår vi at det foretas endringer av grensesnittet ved at det implementeres dynamisk 

passordvalidering, slik at grensesnittet bedre støtter studenten i prosessen med å lage et passord 

som følger de rigide passordkravene, og dermed også bedrer brukeropplevelsen for studenten.     

I Figur 6.10 under viser vi en tenkt brukerreisen der studenten til tross for å ha mottatt varsel om 

passordskifte både på student-epost og studentens eksterne e-postadresse, likevel ikke skifter 

passord. Dagen før brukerkontoen til studenten skal sperres, mottar studenten en SMS og en e-

post som minner om at passordet må skiftes innen et døgn for at studenten skal unngå å få 

brukerkontoen sin sperret. I denne brukerreisen fører de to nye tjenestebevisene, SMS-en og e-

posten (A1 og A2), til at studenten før fristens utløp skifter passordet sitt i Brukerinfo, og 

dermed opprettholder sin tilgang til IT-tjenestene. 



215 

 

 

Figur 6.10 Illustrasjonen viser en tenkt brukerreise der studenten, til tross for å motta varsler både på student-epost 
og ekstern e-postadresse unnlater å skifte passord. Vi har lagt inn to nye tjenestebevis, SMS-varsel (A1) og E-post-
varsel (A2), som vi foreslår kan informere studenten om at de vil få brukerkontoen sperret dersom de ikke skifter 
passord innen et døgn. 

 Send en ekstra påminnelse med e-post og SMS et døgn før sperring 

I tilfeller der studenter unnlater å skifte passord, foreslår vi at det introduseres to nye 

tjenestebevis som informerer studenten om at hun vil få brukerkontoen sin sperret dersom hun 

ikke endrer passordet sitt innen et døgn. Dette forslaget ble også foreslått av en av de ansatte i 

førstelinjen under workshopen som vi beskrev i kapittel 3.3.7. Informasjonen kan eksempelvis 

sendes både som SMS og med e-post (student-epost og privat e-post), men det viktigste er at 

USIT når studenten gjennom en kanal som studenten faktisk benytter og foretrekker. Ved å 

informere studenten kort tid før fristen går ut, gis studenten mulighet til å unngå at 

brukerkontoen blir sperret, samtidig som at studenten sannsynligvis vet årsaken til at hun ikke 

lenger får logget inn dersom hun likevel glemmer å skifte passord. Tjenestebevisene bør i tillegg 

til å informere om at fristen er i ferd med å utløpe også peke studenten til SMS-tjenesten. 

Dermed vet studenten hvordan hun kan skifte passord både før og etter fristens utløp, ettersom 
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SMS-tjenesten også fungerer for de som har fått brukerkontoen sperret, og slik få en brukerreise 

mindre preget av omveier og ubehagelige overraskelser i forbindelse med digital eksamen eller 

innleveringer av oppgaver.  

 Valider passord dynamisk i passordskiftedialogen 

Noen av studentene vi har snakket med har pekt på det de beskriver som strenge passordkrav 

som en årsak til hvorfor de unnlater å skifte passord, og hvordan et passordskifte for noen tar 

lang tid. For en student som tidligere har opplevd å bruke en halvtime på et passordskifte, vil det 

være flere grunner til å vente når e-postvarselet ankommer e-postinnboksen. Et tenkt scenario er 

der studenten har mottatt varsel om å skifte passord kanskje utsetter dette, fordi studenten 

akkurat på det tidspunktet ikke har tid til å tenke ut et passord som tilfredsstiller USITs 

passordkrav. Dersom USIT av sikkerhetsmessige hensyn ikke ønsker å endre passordkravene, 

burde grensesnittet utformes slik at det bedre støtter studentene i prosessen med å skifte passord. 

Ved å implementere dynamisk validering av passord vil man trolig minske noen av de 

frustrasjonene som studentene opplever i forbindelse med passordbytte, fordi studentene får vite 

om passordet er godkjent før de sender inn skjemaet, i motsetning til hvordan man uten 

dynamisk passordvalidering må begynne på nytt dersom passordet man har laget ikke følger alle 

passordkrav. Slik synliggjør man bakgrunnsprosessene for studenten og tydeliggjør hva som 

kreves. I tillegg til at det sikrer en bedre brukeropplevelse for studenten, vil man kanskje minske 

antall tilfeller der studenter gir opp, slik som student #31, som på grunn av vanskeligheter i 

forbindelse med passordskifte beholdt det fysiske passordarket hun fikk tilsendt i posten, noe 

som paradoksalt nok svekker IT-sikkerheten.  
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Figur 6.11 Forslag til et nytt grensesnitt for Brukerinfo som støtter dynamisk passordvalidering, slik at brukeren får 
hjelp underveis til å se om hun har oppfylt kravene til passord. 

I løpet av arbeidet med masteroppgaven har det imidlertid blitt implementert dynamisk validering 

av passord i passorddialogen som et resultat av studenthverdagsundersøkelsen vi utførte i 

samarbeid med Webseksjonen i USIT.  
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7 Diskusjon av tjenestedesign som tilnærming 
I dette kapittelet vil søke å besvare den overordnede problemstillingen «Kan tjenestedesign som 

tilnærming brukes til å designe bedre IT-løsninger for studentene, og eventuelt hvordan?». Fordi 

vi mener at man må identifisere og beskrive eventuelle utfordringer før man kan vurdere hvordan 

situasjonen kan bedres har vi, som nevnt under 1.3, delt opp problemstillingen i tre delspørsmål: 

DS I: Kan vi bruke en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive utfordringer 
ved IT-løsninger for studentene ved Universitetet i Oslo, og eventuelt hvordan? 

DS II: Kan tjenestedesign brukes til å foreslå forbedringer ved IT-løsningene ved 
Universitetet i Oslo? 

DS III: Hvordan passer begrepsapparatet og metodene fra tjenestedesignlitteraturen til å 
beskrive, identifisere og foreslå forbedringer for IT-løsninger, og hvilke implikasjoner har 
det hvis man ser på IT-løsninger med et tjenestedesignperspektiv?  

Vi vil følgelig strukturere dette kapittelet i henhold til disse. Vår innstilling har vært at for å 

besvare problemstillingen og vurdere hva tilnærmingen kan tilby, må vi prøve den. Med det 

mener vi at for å anta perspektivet tjenestedesign og se hva denne tilnærmingen gir, må vi forsøke 

å gjennomføre dette i praksis. Tilnærming, for oss, innebærer både et tankesett og den praktiske 

utførelsen av metoder som følger av dette tankesettet – motivasjon og metode. Disse to følger 

hverandre imidlertid tett, og vi vil i delkapittelet under besvare Delspørsmål I ved å beskrive 

hvordan tjenestedesigntilnærmingen har preget vårt prosjekt i praksis og hvordan vi har forsøkt å 

bruke denne tilnærmingen til å identifisere og beskrive utfordringer ved UiOs IT-løsninger. På 

samme vis vil i det påfølgende delkapittelet besvare Delspørsmål II. Når vi besvarer Delspørsmål III 

vil vi diskutere hvordan begrepsapparatet og metodene fra tjenestedesign egner seg til å beskrive 

og forbedre IT-løsninger. Vi vil her utdype hvordan vi har operasjonalisert og tilpasset deler av 

dette begrepsapparatet (Stickdorns fem prinsipper for tjenestedesigntenkning), og utformet egne 

prinsipper vi mener kan være nyttige i prosjekter hvor tjenesteleveransen inneholder mange 

digitale elementer.  
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7.1 DS I: Kan vi bruke en tjenestedesigntilnærming for å 
identifisere og beskrive utfordringer ved IT-løsninger for 
studentene ved Universitetet i Oslo, og eventuelt 
hvordan? 

7.1.1 Et perspektiv med implikasjoner  

Leser man oppgavens kapittel 3 om forskningstilnærming og metoder vil man finne at metodene 

for datainnsamling vi har benyttet i prosjektet primært er semistrukturerte intervjuer, i tillegg til 

workshop, tjenestesafari og studier av systemdokumentasjon samt digitale kontaktpunkter. 

Visualiseringer og brukerreiser har vært sentrale analytiske verktøy for oppgaven. Vår oppfatning 

og erfaring er imidlertid at tjenestedesign er mer enn «verktøykassen», kanskje tilsvarende 

hvordan Brandt, Binder og Sanders (2013, s. 146) snakker om hvordan teknikker som typisk 

knyttes til metodologien deltagende design må brukes i samsvar med metodologiens prinsipper 

og tankesett og gjøres relevant for det aktuelle prosjektet. Selv om du arrangerer en såkalt future 

workshop, kan du ikke uten videre påberope deg at prosjektet tilhører deltagende design-

tradisjonen. Vi drister oss til å mene at én brukerreise gjør ikke et tjenestedesignprosjekt. 

Den praktiske delen av svaret på om en tjenestedesigntilnærming kan brukes for å identifisere og 

beskrive utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved UiO, og hvordan, er blitt gitt gjennom 

kapittel 4 og 5. Forutsatt at man er enig i at vi har hatt en tjenestedesigntilnærming, mener vi at vi 

kan svare bekreftende på spørsmålet om hvorvidt man kan identifisere og beskrive denne type 

problemer med denne typen tilnærming. Selv om disse kapitlene kan ses på som et praktisk svar 

på spørsmålet, vil vi i dette delkapittelet gjøre et forsøk på å eksplisitt beskrive hvordan tanker fra 

tjenestedesign har gjort seg gjeldende i prosjektet, og hvordan tilnærmingen har støttet oss i den 

analytiske prosessen, og vært en viktig faktor i prosessen med å identifisere og beskrive IT-

relaterte utfordringer studentene har. Til tross for at vi mener vi kan svare ja på spørsmålet, er 

svaret vårt intuitivt ja, men. Dette vil vi komme tilbake til under Delspørsmål III. 

Innledningsvis gikk vi bredt ut. Vi hadde lest Stickdorn og Schneider (2011), samforfattet av 

tjuetre designere som bruker tjenestedesign i sitt arbeid, lest Polaine et. al (2013), som sies å ha 

lagt grunnlaget for tjenestedesign som en profesjon gjennom sin etablering av 

tjenestedesignbyrået live|work og vi hadde søkt til akademia for å finne beskrivelser av feltet og 

av hvordan metodologien og begrepene kunne anvendes i praksis. Helhet og viktigheten av et 
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holistisk perspektiv var et gjentagende tema (Blomkvist, 2014; Kimbell, 2009b; Mager & Sung, 

2011; Stickdorn & Schneider, 2011) og flere av forfatterne snakket om hvordan en karakteristikk 

ved tjenestedesign er hvordan interaksjonen brukeren har med tjenesten må ses «på tvers av 

kontaktpunkter» (Blomkvist, 2011; Clatworthy, 2011; Kankainen, Vaajakallio, Kantola, & 

Mattelmäki, 2012; Kimbell, 2009b; Miettinen & Koivisto, 2009; Polaine mfl., 2013). Beskrivelsene 

av hva tjenestedesignere gjør i praksis var med på å legge grunnlaget for hvordan vi tenkte om 

feltet og hvordan vi måtte gå til verks i vårt prosjekt: «[… ] an approach from a service design 

perspective would see all 'interfaces' or 'touchpoints' with the customer (or the end user) as 

something to be thought of holistically, and it would seek to offer an intentionally-designed 

experience of the organization» (Kimbell 2009 referert i (Blomkvist, 2011, s. 32)). 

Vi adopterte forståelsen av et holistisk perspektiv som avgjørende. I praksis var det imidlertid 

vanskelig for oss å identifisere hva den innebar, for det var få konkretiseringer å ta med seg. Slik 

ble tanken om at vi måtte favne «alt» definerende for hva vi søkte. Vi holdt innledende intervjuer 

(3.3.2) på opptil halvannen time hvor vi gjennom åpne spørsmål ville høre om hele 

studiehverdagen, hvordan den forløp, mangfoldet i IT-løsninger studentene brukte for å støtte 

disse aktivitetene, både av UiO-baserte løsninger og eksterne, hva som gjorde at de likte en 

løsning, men ikke en annen og hvilke behov de hadde som kanskje ikke understøttes godt nok 

eller dekkes av dagens løsninger. Vi ville være samskapende, som Stickdorn omtaler i prinsippene 

sine, så vi forsøkte å involvere oss med USIT gjennom en felles undersøkelse (3.3.3) og inviterte 

USIT-ansatte – som også var studenter og således muligens kunne relatere også til studentenes 

perspektiv – til workshop for å identifisere problemer og finne eventuelle løsninger på disse 

(3.3.7). I prosessen med gjennomgangen av datamaterialet vårt ble tjenestedesign i enda større 

grad et analytisk verktøy, i det vi begynte vi å lete etter sekvenser og såkalte brukerreiser. 

Brukerreiseperspektivet gjorde at vi begynte å se etter sekvenser av handlinger og interaksjoner 

studenten hadde med systemene, objektene og menneskene som inngikk i situasjonene de 

beskrev. Dette er eksempler på noen av de praktiske implikasjonene tankesettet har hatt for 

utviklingen i prosjektet.  

En oppdagelse knyttet til tilnærmingens effekt på oss kom noen måneder ut i prosjektet, en gang 

i oktober. Den tematiske kategoriseringen beskrevet i 3.4.1 hadde hjulpet oss å sortere og bli 

kjent med innholdet i intervjuene, men det var da vi begynte å ta i bruk typiske 

tjenestedesignteknikker gjennom å visualisere studentenes fortellinger og lete etter såkalte 

brukerreiser at vi begynte å få en følelse av at vi hadde funnet noe. Datamaterialet gikk fra å være 
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over to hundre sider tekst til å spres over 605 postit-lapper på ti kvadratmeter. Likevel virket 

datamaterialet nå både mindre og mer oversiktlig, selv om mengden informasjon på veggene 

rundt oss var blitt større. Segelström (2010), som har utforsket bruken av visualiseringer i 

tjenestedesign, skriver blant annet om hvordan visualiseringer hjelper designeren å beholde 

empatien med brukerne (the aim of keeping empathy) (Segelström 2010, s.48). Som beskrevet under 

3.5.2 bærer vi med oss erfaringene fra brukerstøttehverdagen vår ved UiO, slik at man etter flere 

år i jobben har et annet overblikk over IT-løsningene og hvordan de samspiller og fungerer enn 

hva brukerne man forsøker å hjelpe har. Kanskje hadde vi som følge av dette fått en avstand til 

brukerne, til problemene deres, hvor man kanskje ikke lenger ser så tydelig hvorfor noe er 

vanskelig fra brukerens perspektiv? Dette bærer også spørsmålene i våre egne metoder preg av; 

som beskrevet i 3.3.4 var vi blant annet veldig nysgjerrig på hvordan det kunne ha seg at 

studentene fant frem til Houston brukerstøtte, men ikke til selvbetjeningsløsningen for å sette 

passord. Der Segelström snakker om visualiseringer med formål om å beholde empati, oppdaget 

vi at visualiseringene våre skapte eller gjenfant empatien – vi begynte å se hvordan prosessene 

fortonte seg for studentene og hvilke steg de måtte gjennom for å finne en løsning på 

problemene sine. Når vi skulle oversette tekst til visualiseringer, til episoder fra studentens 

opplevelser med IT-løsningene i studiehverdagen, krevde det at vi levde oss inn i studentens 

situasjon, i tråd med det brukersentrerte prinsippet (Stickdorn 2011, s. 36). Vi forsøkte å tegne 

konteksten, formulere tankene og emosjonene studenten hadde underveis i prosessen og uttrykke 

dem gjennom strek. I denne tidlige analysefasen av brukerreiser hadde vi imidlertid et mer 

holistisk perspektiv enn et sekvensbasert: vi så ikke utelukkende etter såkalte kontaktpunkter hvor 

studenten var i direkte kontakt med tjenestelevandøren UiO, men tok også med i illustrasjonene 

øvrige artefakter eller tjenester studenten interagerte med. Vi mente at disse inngikk i den større 

konteksten brukeren inngår i, som Stickdorn (2011, s. 36) skriver om under det brukersentrerte 

prinsippet.  

Et interessant moment, synes vi, er hvordan tjenestedesignprosessen så ut til å være 

selvforsterkende. Gjennom litteraturen hadde vi oppfattet at bruken av visualiseringer, som nevnt 

i kapittel 2, sies å være et av kjennetegnene ved tjenestedesign som metode – et inntrykk vi bare 

fikk forsterket gjennom intervjuene våre med tjenestedesignere. Til tross for en økende bevissthet 

om visualiseringers rolle i tjenestedesign var det ikke slik at vi i utgangspunktet gikk inn for at 

datamaterialet skulle omformes fra tekst til strek. Metoden ble heller drevet frem av en form for 

nødvendighet da vi tok på oss «brukerreisebrillene». Segelström (2010, s. 66) finner i sin diskusjon 

at alle de ulike grunnene tjenestedesignerne ga for at de brukte visualiseringer i arbeidet sitt kunne 



  222 

 

ses som forsøk på kommunikasjon med ulike mottagere. Kommunikasjon med interessenter er 

ett aspekt, men kommunikasjon med seg selv er en annen motivasjon Segelström identifiserer. Vi 

kjenner oss igjen i dette utsagnet. I arbeidet vårt med å identifisere brukerreiser virket tekst, piler 

og punktlister på et tidspunkt å ikke være nok for å støtte den videre analyseprosessen. Som 

beskrevet under analyse i metodekapittelet var en av motivasjonene for å få datamaterialet og 

analysen vår opp på veggen at vi raskt skulle kunne kaste et blikk mot veggen og huske hva som 

var innholdet i nettopp det intervjuet. Slik skjedde det at vi gikk fra å lage tekstlige beskrivelser av 

de IT-relaterte erfaringene til studenten til å tegne enkle, uttrykksfulle tegneseriestriper for å 

klargjøre vår tolkning av studentens fortellinger. Inspirert av tjenesteskissene beskrevet av 

Shostack (1984) og Polaine mfl. (2013), skapte vi en egen organiseringsform for visualiseringene 

som mest kan beskrives som en kombinasjon av storyboard, som beskrevet av Rogers, Sharp og 

Preece (2011), og en forenklet variant av tjenesteskisser (se 3.4.2). Slik gikk veggen vår (Bilde 3.7) 

fra å inneholde kategorisert tekstlig informasjon til å vise enkeltstående skisser som fremhevet en 

tanke, et ønske eller en frustrasjon til å etter hvert visualisere hele episoder fra studentens 

studiehverdag. Tanken om å jobbe holistisk og å få en «bred» oversikt over problemområdet 

hadde skapt et behov i oss for å snakke med mer enn en håndfull informanter, som videre skapte 

et (for oss) stort datamateriale. Dette trigget så et behov for å kunne se innholdet i intervjuene 

ved siden av hverandre på en oversiktlig og raskt tilgjengelig måte. Vår strategi ble som nevnt å 

kle veggene rundt oss med visualiseringer fra datamaterialet. Som vi vil komme tilbake til når vi 

vurderer den praktiske anvendelsen av CJML ble brukerreisene i seg selv drivere for å søke videre 

etter informasjon og utforske kontaktpunktene som inngikk i reisene mer i detalj. Dette både i 

form av å undersøke bakgrunnsprosesser gjennom å lese systemdokumentasjon (3.3.8), og ved 

selv å prøve å gjennomføre brukerens «reise» gjennom en såkalt tjenestesafari (3.3.9).  

På denne måten preget prinsippet om holisme prosjektet vårt på godt og vondt. På den ene siden 

åpnet det opp, gjorde det vanskelig å velge vei, å velge bort, «umulig» å slutte å se etter noe mer. 

På den annen side fant vi også sannsynligvis mer: vi fikk være detektiver og følge trådene, 

undersøke problemet fra den andre kanten, fordi perspektivet oppfordret til det og trigget 

utforskertrangen i oss. Uten perspektivene på holisme, tanken om at sekvensen av 

kontaktpunkter skal orkestreres, at de bevisførende prosessene skal være hjelpsomme og gode, og 

uten metodene som hjalp oss å se IT-løsningene fra studentens perspektiv gjennom en serie av 

interaksjoner, ville vi kanskje ikke kommet like dypt i forståelsen av enkelte av aspektene ved 

studentenes IT-problemer. Paradoksalt, kanskje, siden tanken om holisme i utgangspunktet 

fordrer å undersøke i bredden heller enn i dybden, men likevel til dels gjeldende i vårt prosjekt. 
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Et konkret eksempel er hvordan førstelinjens tilbakemeldinger om at mange studenter får 

brukerkontoene sin låst som følge av manglende passordbytte videre fikk oss til å utforske 

hvordan de digitale kontaktpunktene mellom USIT og studenten i forbindelse med passordskifte. 

Her fant vi at den automatisk genererte e-posten til studentene var suboptimalt utformet ved at 

teksten var lang og kronglete, i tillegg til å inneholde misvisende informasjon. Denne misvisende 

informasjonen kunne igjen ses som en mulig forklaring på hvorfor noen studenter som har fått 

låst brukerkontoene sine som følge av manglende passordbytte var av den oppfatningen at de 

personlig måtte møte opp for å få gjenåpnet brukerkontoen sin.  

Selv om vi prøvde å gjøre de innledende studentintervjuene våre som en rekke åpne spørsmål 

hvor vi forsøkte å favne bredt, noe som kanskje kan tilskrives et holistisk perspektiv, kunne disse 

intervjuene nok vært gjennomført i et prosjekt uten tjenestedesigntilnærming, og forskeren ville 

nok uten tjenestedesigntilnærmingen likevel kunnet identifisere og beskrive IT-problemer. Vi tror 

likevel at analysen vår og den videre behandlingen av datamaterialet, drevet av blant annet 

visualiseringer, brukerreiser og Stickdorns prinsipper for tjenestedesigntenkning, har gjort at vi 

kanskje har identifisert og beskrevet andre problemer enn hva man ville fått hvis tilnærmingen 

hadde vært en annen. Som et tankeeksperiment kan vi ta utgangspunkt i Zimmerman og Forlizzi 

(2013), som diskuterer hvordan interaksjonsdesignere med base i UCD og UX med fordel kan 

hente tenkning og prosesser fra tjenestedesign, skriver: 

«Unlike UCD or UX, which most often focus on the design of a single computational system, 
service design looks for design opportunities across many different touchpoints that make up a 
service encounter, regardless of the role computers play. […] In this way, service design 
engages a more holistic and systemic perspective on the design situation than UCD and UX. 
[…] Unlike UCD and UX, which focus almost exclusively on the “user’s” needs and desires, 
service designers work to find solutions at the intersection of the service provider’s and the 
customer’s needs. » 

Basert på Zimmerman og Forlizzi sin forståelse av interaksjonsdesign, kunne man tenkt at vi med 

en tilnærming nærere interaksjonsdesign ville tatt utgangspunkt i studentenes utsagn og i mindre 

grad søkt å involvere USIT-ansatte i en samskapingsprosess. Med denne tilnærmingen ville 

kanskje vi valgt å fokusere designprosessen på ett digitalt kontaktpunkt, eksempelvis et redesign 

av Mine studier til å bli en personlig tilpasset ressursportal for studenten – skjønt vi ville nok hatt 

en helt annen begrepsbruk – og bevisstheten om hvordan dette kontaktpunktet samspilte med de 

øvrige kontaktpunktene ville kanskje vært mindre.  
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7.1.2 Tjenestedesignteknikker for å identifisere utfordringer ved IT-løsninger 

I kapitlene 4 og 5 viser vi hvordan vi ved hjelp av brukerreiser gikk frem i praksis for å 

identifisere utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved Universitetet i Oslo. Ved å anta det 

sekvensielle perspektivet omformet vi deler av det empiriske datamaterialet til brukerreiser og vi 

beskrev de i lys av det øvrige datamaterialet og Stickdorns fem prinsipper for 

tjenestedesigntekning. Resultatene fra den omfattende datainnsamlingen samt analyse gjennom 

tematisk kategorisering og utstrakt bruk av visualiseringer indikerer at studentenes IT-relaterte 

utfordringer later til å være informasjonsrelaterte. Om en tjenestedesigntilnærming og dens 

medfølgende teknikker kan være nyttig for identifisering av utfordringer har vi allerede svart 

bekreftende på, men hvordan en hensiktsmessig går frem for å identifisere utfordringer vil vi 

forsøke å besvare i dette delkapittelet ved å trekke frem noen lærdommer vi har gjort oss 

underveis. Som et eksempel på hva teknikken gir når formålet er å identifisere utfordringer, vil vi 

videre drøfte hvordan det sekvensielle perspektivet og anvendelsen av teknikken brukerreiser har 

lagt føringer for hva vi har identifisert, og dermed også for hvilke endringer vi har valgt å foreslå. 

Samsvar mellom datainnsamling, perspektivet og teknikken 

Som beskrevet tidligere i kapittelet var de innledende studentintervjuene preget av den holistiske 

tankegangen i tjenestedesign. Da vi i gjennomgangen av studentintervjuene antok et 

brukerreiseperspektiv og forsøkte å identifisere sekvenser i studentenes beskrivelser av IT-

løsningene, ble det tydelig hvordan vi ikke hadde planlagt og gjennomført intervjuene i tråd med 

det sekvensielle perspektivet. Fokuset var på studiehverdag og hva studentene bruker, hva de 

liker, hva de ikke liker, og studentene gikk sjelden i detalj på konkrete hendelser. For mange 

studenter vil trolig studiehverdagen være såpass omfattende at de gjerne ikke tenker over 

detaljene i det de gjør. Slik snakket studentene stykkevis om hver enkelt IT-løsning – om enkelte 

kontaktpunkter. Innslagsvis fortalte de historier knyttet til disse, hvordan situasjonen utartet seg 

og hvilke andre kontaktpunkter som inngikk i situasjonen. Historiene studentene bidro med 

muliggjorde visualisering av brukerreiser, mens utsagn om generell eller sporadisk bruk, slik som 

at studenten av og til sjekker e-post via mail.uio.no, er ikke særlig egnet til utforming av 

brukerreiser, og som vi vil komme tilbake til senere, har dette medført implikasjoner for 

identifiseringen av utfordringer og for prosjektets gang. Imidlertid var ikke tanken bak de 

innledende studentintervjuene at de skulle analyseres ved hjelp av brukerreiser. I utgangspunktet 

var de ment som en kartlegging av problemområdet og de ble gjennomført i en periode der vi 

fremdeles søkte etter hva tjenestedesign er og hvordan vi burde gå frem i et 
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tjenestedesignprosjekt. De innledende studentintervjuene skulle foreslå en avgrensning for videre 

undersøkelser, slik at vi senere kunne gjennomføre intervjuer som i større grad er i tråd med 

tjenestedesigntilnærmingen. Slik ble det imidlertid ikke, men forsøket på å identifisere sekvenser i 

et delvis uegnet datamateriale har i det minste gitt oss kunnskap om hvordan man bør gå frem 

dersom målet er å undersøke tjenester gjennom brukerreiser. Som Crang og Cook (2007) antyder, 

er analyseprosessen en pågående prosess som spiller inn hele veien, fra prosjektets begynnelse til 

prosjektets slutt. Slik er også utforming av intervjumal en del av analysen, og hvordan en velger å 

legge opp datainnsamlingen vil ha betydning for hvordan datamaterialet kan analyseres. Hvis 

hensikten er å tilrettelegge for strømlinjeformede brukerreiser i tjenesteleveransen, bør 

datainnsamlingen legges opp slik at analyse gjennom brukerreiser blir gjennomførbart.  

I en litteraturgjennomgang om brukerreiser og kartlegging av disse viser det seg at intervju er en 

mye brukt metode for innsamling av data til kartlegging av brukerreiser (Følstad mfl., 2013). 

Imidlertid er det ikke alle som er eksplisitte i sine beskrivelser av hvordan data samles inn i denne 

sammenhengen (Følstad mfl., 2013). Vi har også bitt oss merke i dette. I boken This is Service 

Design Thinking  (Stickdorn og Schneider 2010) nevnes intervju som inndatametode til 

brukerreiser, men da vi selv skulle kartlegge brukerreiser, fant vi få retningslinjer for hvordan 

intervjuene best planlegges og gjennomføres for å støtte en slik analyse. 

Gjennomgangen av intervjuer utført med studenter som hadde kontaktet brukerstøtte viste seg å 

være mer vellykket, i betydningen at det vi i dette datamaterialet identifiserte flere brukerreiser 

enn ved de innledende studentintervjuene. Slik ser vi at intervjuer som tar utgangspunkt i en 

hendelse tydeligere definert i tid og omfang egner seg bedre til kartlegging av brukerreiser enn de 

bruksorienterte intervjuene utført tidlig i masterprosjektet. I likhet med de innledende 

studentintervjuene handlet også disse intervjuene om studiehverdagen, men fordi intervjuene 

hadde elementer av den sekvensielle tankegangen, ble det mulig å identifisere brukerreiser. I 

denne datainnsamlingen antok vi brukerreiseperspektivet allerede i intervjuenes formål ved at vi 

spesifikt søkte etter økt kunnskap om hvordan studenter går frem for å løse IT-relaterte 

problemer. Intervjuene samsvarte med analyseteknikken ved at vi spurte om hvilke steg 

studenten foretok seg og hvordan hun tenkte underveis, og i intervjuer som foregikk ansikt-til-

ansikt hendte det at vi ba studenten demonstrere deler av prosessen for oss på en datamaskin. Til 

tross for at fokuset nå i større grad var på sekvenser, støtte vi også her på utfordringer når 

datamaterialet skulle visualiseres. I de neste avsnittene vil vi presentere hva vi tror er viktige 

faktorer for intervjuer til bruk for kartlegging av brukerreiser. 
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Tidsaspektet: 

Tidsaspektet har vært en viktig årsak til hvorfor intervjuene utført med studenter som hadde 

kontaktet brukerstøtte i større grad egnet seg til kartlegging av brukerreiser enn de innledende 

studentintervjuene. Som beskrevet i delkapittel 3.3.4 var en av motivasjonene for denne 

datainnsamlingen mulighet til å snakke med studenter kort tid etter at en hendelse hadde funnet 

sted, fordi studenten da trolig har en større nærhet til hendelsen enn hva hun hadde hatt ved en 

senere anledning. Vi vet imidlertid ikke hvor grensen går for hva som kan anses som nær tid til en 

hendelse, men i et av intervjuene gjennomført omtrent en måned etter at studenten hadde 

kontaktet brukerstøtte, husket ikke studenten hva henvendelsen hennes handlet om, og følgelig 

kunne hun heller ikke ta oss gjennom prosessen. I dette tilfellet kan tidsaspektet ha vært 

avgjørende, men det kan også tenkes at det har sammenheng med at studenten hadde vært i 

kontakt med brukerstøtte opptil flere ganger tidligere, og at hun slik fikk vanskeligheter med å 

skille mellom de ulike henvendelsene. 

Intervju som datainnsamlingsmetode til kartlegging av brukerreiser kan gjøres retrospektivt, slik 

vi har gjort, og de kan foregå underveis i en tjenesteleveranse (Følstad mfl. 2013, s.16). Ifølge 

forfatterne kan datainnsamling samtidig som brukeren interagerer med en tjeneste ha sine 

fordeler, men det kan også være en utfordring ved at direkte involvering i brukerens 

tjenesteopplevelse kan svekke studiens validitet (Følstad mfl. 2013, s. 16). Av samtidige 

datainnsamlingsmetoder var dagbokstudier og observasjoner to muligheter vi vurderte, men av 

ulike årsaker valgte vi ikke å ta i bruk slike metoder. Digitale tjenester er ofte uavhengig av tid og 

sted, og det kan tenkes at distinksjonen mellom tradisjonelle og digitale tjenester fordrer ulike 

datainnsamlingsmetoder. I tillegg har brukerreisens omfang betydning. Kanskje vil observasjoner 

være gunstig i utforskning av tradisjonelle tjenester der tjenestene er bundet til en lokasjon og 

hvor tjenesteleveransen foregår i en kortere tidsperiode, for eksempel et kafébesøk. 

Studiehverdagen derimot, er trolig mindre passende å observere dersom siktemålet er 

«optimalisering» av brukerreiser. Skulle vi sette oss ned i en datastue og titte over studentenes 

skuldre og observere hva som foregår på dataskjermen? Vi opplever dette som upassende, og 

valgte derfor å ikke gjennomføre dette. En annen årsak til bortfallet av observasjon som 

datainnsamlingsmetode er at det er tidkrevende og med et problemområde som omhandler 

studentenes omfattende studiehverdag, er det vanskelig å vite hva man skal se etter – en student 

kan skrive på en oppgave i flere dager, mens selve innleveringen av den kan gjennomføres i løpet 

av noen minutter. Det er nok ikke særlig nyttig for kartlegging av brukerreiser å observere at 

studenten skriver i et dokument i flere timer. Derimot fremstår dagbokstudier som en interessant 
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metode for kartlegging av brukerreiser, og særlig når tjenestene i stor grad er digitale. Slik kan 

studenten benytte seg av tjenestene uten å bli forstyrret av observatører og eventuelle spørsmål 

disse måtte ha underveis. Dagbøkene kan så benyttes som utgangspunkt for videre intervjuer og 

gjennomgås sammen med studenten, som Crang og Cook foreslår (2007, s. 79, 127). Denne 

fremgangsmåten ville kanskje minsket noen av de utfordringene vi støtte på under analysen. Vi 

valgte å ikke gjøre dette, både fordi det kan være at man da legger for mye ansvar på 

informantene (Crang og Cook 2007, s. 78) og fordi det kan være vanskelig å skaffe informanter 

uten å gi dem en form for gjenytelse. 

Kartleggingens omfang: 

Da vi forsøkte å kartlegge og visualisere brukerreiser tilknyttet studiehverdagen, innenfor ta emner, 

opplevde vi omfanget ble for stort – det ikke lot seg fange i én brukerreise. Når vi ser til andre 

tjenestedesignprosjekter er tjenestereisen gjerne tydeligere definert i tid og omfang. De ser på 

prosessen med å kjøpe en billett eller bestilling av strømabonnement. I de innledende 

studentintervjuene var fokuset på studiehverdag, hva studentene bruker, hva de liker og hva de 

ikke liker. I kapittel 4 presenterte vi noen sentrale aktiviteter som vi mener inngår i undervisning, 

men at disse aktivitetene ikke enkelt lar seg sekvensere. Fordi det kan finnes store variasjoner i 

den enkeltes studiehverdag knyttet til hvilke emner en student tar og hvordan hun selv 

foretrekker å strukturere studiearbeidet sitt, vil aktiviteter og brukerreiser i denne sammenhengen 

forløpe svært ulikt. Studiehverdagen er omfattende, og et emne kan strekke seg over flere 

måneder i tid. De enkelte brukerreisene innenfor ta emner er derfor små biter av hendelser 

innenfor en av undervisningsaktivitetene, eksempelvis brukerreisen som viser hvordan en student 

går frem for å lese pensumlitteratur i aktiviteten «følge undervisning» i delkapittel 4.4.3. Sammen 

kan brukerreisene pusles sammen til å utgjøre en større helhet. Ettersom brukerreisen tilgang til 

IT-tjenestene enklere lot seg kartlegge og visualisere, var det denne brukerreisen som la 

utgangspunktet for det videre arbeidet med masteroppgaven. 

Stegvis gjennomgang av prosesser: 

For at brukerreiser skal kunne kartlegges gjennom intervjuer med studenter er det viktig å tenke 

prosess. Det er imidlertid ikke så enkelt for informanten å vite hva det konkret er i denne 

prosessen som er relevant å fortelle om. Det er derfor viktig å stille gode oppfølgingsspørsmål 

hvor man søker etter å finne ut hva informantens mål med brukerreisen er, hvilke kontaktpunkter 

som inngikk og hva informanten vektlegger når hun snakker om prosessen. I ansikt-til-ansikt 

intervjuer hadde vi som nevnt fordelen av at studentene kunne demonstrere deler av prosessen 
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for oss og vise oss hvordan de gikk frem, og hvordan de tenkte. I retrospekt ser vi at vi i våre 

intervjuer ikke alltid var like flinke til å stille oppfølgingsspørsmål. Dette henger kanskje sammen 

med at vi i egen arbeidshverdag er vant med å fokusere på løsningen på studentenes problemer, 

heller enn prosessen studenten går gjennom. Vi tror vi kjenner historien, fordi vi har hørt den så 

mange ganger tidligere. For å danne en bedre struktur i intervjuet og tilrettelegge for at det skal 

bli enklere for informanten å snakke om brukerreisen og kontaktpunkter som inngikk, kan 

hjelpemidler som postit-lapper være til nytte. Hadde vi gjennomført datainnsamlingen på nytt, 

ville vi forsøkt å legge opp brukerreisen visuelt sammen med studentene. Dette tror vi både ville 

resultert i brukerreiser som i større grad gjenspeiler hendelsesforløpet slik informanten husker 

det, samtidig som at det kan hjelpe samtalen. 

Omdannelsen fra datamateriale til brukerreiser er et omfattende arbeid 

De visualiserte brukerreisene i kapittel 4 er et resultat av en systematisk gjennomgang av de 

transkriberte intervjuene hvor vi antok brukerreiseperspektivet og søkte etter sekvenser i 

studentenes beskrivelser av IT-løsningene.  

I denne prosessen definerte vi to kategorier for brukerreiser: tilgang til IT-tjenestene og ta emner, 

og innenfor de to utformet vi brukerreiser i notasjonen CJML. Transformasjonen av studentenes 

rike beskrivelser til kontaktpunkter og handlinger i en notasjon som viser kontaktpunktets 

initiativtager, status og kanal, kan sies å ha gjort de flere hundre sidene med transkriberte 

intervjuer mer håndterbart.  

At de visuelle fremstillingene av studentenes brukerreiser har vist seg nyttig i vårt masterprosjekt 

har vi allerede svart bekreftende på, men som Segelström og Holmlid (2009) påpeker: det ligger 

det mye arbeid bak omdannelsen fra datamateriale til visualiseringer. I gjennomgangen av de 

transkriberte intervjuene ble det tydelig for oss hvordan vi tidvis manglet informasjon og detaljer 

nødvendige for fullstendige brukerreiser. Perspektivet og teknikken drev oss stadig tilbake til 

intervjuene for ytterligere gjennomgang av disse i detalj, og fordret slik en grundig analyse av 

datamaterialet. Vi forsøkte å leve oss inn i studentenes situasjon ved å selv gjennomgå prosesser 

som studentene hadde beskrevet, referert til i denne oppgaven som tjenestesafari (3.3.9), og vi 

undersøkte hvordan de ulike kontaktpunktene ledet oss videre. Tjenestesafari ble slik benyttet til 

å informere visualiseringsprosessen, og gjennom tjenestesafari fikk vi også økt forståelse av de 

IT-problemene vi utforsket. Videre valgte vi å utdype brukerreisene ytterligere med våre 

tolkninger og momenter fra intervjuene som vi mente hadde betydning for hvordan studentenes 
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brukerreiser forløp. Analysen har slik vært støttet av brukerreiser, tjenestesafari og en påfølgende 

skriveprosess som sammen drev oss til å artikulere og konkretisere de utfordringene 

brukerreisene representerte.   

Både forgrunns- og bakgrunnsprosesser bør kartlegges 

Ifølge Morelli (2009) kan brukerreiser være en effektiv teknikk i design for nye brukeropplevelser, 

men fordi fokuset ofte er på det som er synlig for brukeren, blir prosessene som skjer i 

bakgrunnen oversett. Når vi selv betrakter brukerreisene presentert i kapittel 4 eller den 

oppsummerende brukerreisen i kapittel 5, ser vi at et feilende kontaktpunkt ofte skyldes feil, en 

hendelse som inntraff eller fraværet av en hendelse et annet sted i brukerreisen. Fordi 

brukerreisen tar utgangspunkt i det som er synlig for brukeren, kan kanskje ikke denne formen 

for visualisering alltid synliggjøre hvor det gir verdi å gjøre endringer, slik at brukerreiser i noen 

tilfeller må støttes opp av visualiseringer som også tar bakgrunnsprosessene i hensyn, eksempelvis 

tjenesteskisser. Typisk for brukerreiser innenfor tilgang til IT-tjenestene er at bakgrunnsprosessene 

legger føringer for hvordan studentens brukerreise forløper i forgrunnen. Slik oppsto det et 

behov for å også inkludere bakgrunnsprosessene i visualiseringer av brukerreiser for å få et bedre 

overblikk over prosessene, og som beskrevet i delkapittel 3.4.4 lagde vi en egen variant av 

tjenesteskisser. 

Teknikken blir styrende for perspektivet, og perspektivet blir styrende for 
teknikken 

Å systematisk gjennomgå datamaterialet i søken etter sekvenser som kan visualiseres har hatt 

implikasjoner for hva vi har identifisert av problemer, og dermed også for hva vi senere har 

foreslått som løsningsforslag. I intervjuene snakker studentene om IT-løsninger, systemer, 

situasjoner, handlinger, objekter, mennesker, og informasjonskanaler, men det var ikke alt 

datamateriale som kunne visualiseres i form av brukerreiser. Som det fremgår av kapittel 4 ble 

noe av datamaterialet som bare nesten passet skilt ut i kommentarer og utdypninger om de enkelte 

brukerreisene. Som nevnt gikk vi bredt ut da vi gjennomførte de innledende studentintervjuene, 

og fordi vi hadde utfordringer knyttet til visualiseringen av disse, kan perspektivet og 

brukerreisene styrt hva det er vi har identifisert av problemer. Perspektivet og teknikken fungerte 

som en tvangstrøye for analysen, hvor alt som kunne visualiseres i sekvensielle reiser ble førende 

for hva vi fant, og dermed også den videre gangen i prosjektet. Likevel mener vi at funnene vi har 

presentert i kapittel 5 har et bredere perspektiv som trolig ikke hadde vært mulig uten den 
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tematiske kategoriseringen av datamaterialet som vi utførte før vi gikk inn for å anta det 

sekvensielle perspektivet. Med at perspektivet ble styrende for teknikken refererer vi til hvordan 

datainnsamlingen må samsvare med teknikken man senere skal benytte til analyse. Intervjuene 

utført med studenter som har vært i kontakt med brukerstøtte tok utgangspunkt i en prosess som 

studentene nylig hadde vært gjennom.  

7.1.3 Vurderinger knyttet til praktisk anvendelse av CJML 

I begynnelsen av masterprosjektet var vi usikre på hvordan brukerreiser bør utformes for å støtte 

en analyseprosess. Søker man på «customer journey» i Googles bildesøk, blir det åpenbart at det 

finnes et utall variasjoner av brukerreiser. Segelström (2010) beskriver brukerreiser som et 

dynamisk verktøy og sier videre at utforming av brukerreiser ser ut til å være basert på inspirasjon 

og tilpasning av andres brukerreiser. Mye av informasjonen og retningslinjene som finnes 

vedrørende brukerreiser og andre visualiseringsteknikker i tjenestedesign er skrevet av 

praktiserende tjenestedesignere, og ikke av akademikere (Segelström 2010, s. 18), og i likhet med 

et bildesøk i Google, var de visuelle eksemplene vi fant i bøker, artikler, rapporter og andre 

masteroppgaver også svært sprikende i utformingen. Det var nettopp disse divergerende formene 

for brukerreiser og de mange, kanskje uklare definisjonene av tjenestedesign som felt som var 

utgangspunktet for prosjektet VISUAL ved SINTEF. Det mangler et presist, entydig og formelt 

språk for slike visualiseringer, påpeker Halvorsrud mfl. (2014)og gjennom prosjektet VISUAL ble 

notasjonen CJML utviklet. Fordi språket ga oss en syntaks, en terminologi, et skille mellom det 

virkelige og det forventede og muligheten til å se en brukers reise slik den faktisk forløper i 

samme visualisering som den planlagte brukerreisen, virket CJML som et hensiktsmessig valg for 

vårt masterprosjekt. SINTEF sitt forskningsprosjekt for et felles språk for brukerreiser ble 

imidlertid ferdigstilt våren 2016 og i den forbindelse ble det publisert en artikkel med beskrivelser 

av en oppdatert versjon av notasjonen (Haugstveit, Halvorsrud, & Karahasanovic, 2016). 

Brukerreisene presentert i kapittel 4, 5 og 6 er derfor utformet ut ifra eldre versjoner av CJML. I 

en litteraturgjennomgang identifiserer Følstad mfl. (2013) en mangel i litteraturen på 

brukerreiseanalyser hvor generiske, planlagte brukerreiser og faktiske brukerreiser er kartlagt og 

sammenlignet. Vi håper derfor at masterprosjektets utstrakte bruk av CJML og dets avviksvisning 

kan bidra med innspill til hvordan språket kan videreutvikles.  

I identifiseringen av studentenes IT-relaterte utfordringer har CJML støttet oss gjennom en 

syntaks og terminologi som lar oss uttrykke kontaktpunktenes initiativtager, status og kanal, samt 
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hvordan brukerreisene avviker fra den planlagte brukerreisen der det finnes en planlagt sekvens 

av kontaktpunkter. I de påfølgende avsnittene vil vi beskrive hvordan de IT-relaterte 

utfordringene kommer til uttrykk i studentenes brukerreiser og slik vise hvordan denne formen 

for analyse har bidratt i prosessen med å identifisere disse utfordringene.  

Fordi brukerreiser tar utgangspunkt i det som er synlig for brukeren, opplever vi at det blir tydelig 

når tjenesten ikke gir tilstrekkelig med tjenestebevis og tilbakemeldinger, eller at studenten ikke 

har den informasjonen hun trenger for å unngå å trå feil i brukerreisen. De feilende 

kontaktpunktene er i mange tilfeller en konsekvens av at studenten mangler informasjon, slik 

som når studenten etter å ha fullført semesterregistrering forsøker å logge seg inn opptil flere 

ganger uten hell, fordi hun ikke vet når hun kan forvente seg å ha tilgang. Informasjon som ikke 

når frem til studenten uttrykkes enda tydeligere ved at kontaktpunktet markeres som manglende i 

studentens brukerreise. I en av brukerreisene innenfor ta emner ser vi hvordan studenten i sine 

forberedelser til neste forelesning går gjennom flere kontaktpunkter, men ikke får med seg at 

forelesningen har blitt flyttet, fordi informasjonen ble gitt gjennom et annet kontaktpunkt som 

ikke inngikk i studentens faktiske brukerreise. 

Videre opplevde vi notasjonens avviksvisning som nyttig. Ved å sette reelle brukerreiser opp mot 

de forventede kontaktpunktene blir det synlig hvordan studentenes brukerreiser ikke følger 

sekvensen slik den er planlagt fra universitetets side, og slik kunne vi identifisere både 

utfordringer og forbedringsmuligheter. Imidlertid kan avviksvisningen gi et inntrykk av at alt som 

foregår under linjen er negativt, noe som kanskje forsterkes av at vi i dette prosjektet undersøker 

utfordringer studentene har i studiehverdagen. At et kontaktpunkt havner under avvikslinjen er 

ikke nødvendigvis et avvik for brukeren eller for tjenesteleverandøren, det betyr bare at akkurat 

dét kontaktpunktet ikke inngår i den planlagte brukerreisen. Når kontaktpunktene plasseres 

vertikalt fordi et kontaktpunkt anses som en direkte konsekvens av et annet blir avvikene svært 

tydelige. 

Under utformingen av brukerreiser i CJML støtte vi stadig på utfordringer knyttet til 

terminologien. Hva betyr det egentlig at et kontaktpunkt feiler? Hvem sitt perspektiv er rådende i 

spørsmålet? Et eksempel er hvordan noen studenter forteller at det tok dem en halvtime å skifte 

passord i Brukerinfo og kritiserer hvordan passorddialogen fungerer fordi de opplever at 

systemet ikke gir dem informasjonen de trenger til å lage et godkjent passord. Selv om studenten 

har brukt i overkant lang tid på passordskiftet, lykkes studenten å skifte passord, og i 
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tjenesteleverandørens øyne så har studenten lykkes i å gjennomføre steget. Vi ble derfor usikre 

hvorvidt kontaktpunktet burde markeres som feilende eller ikke. Haugstveit mfl. (2016) 

eksemplifiserer feilende kontaktpunkt med en selvbetjent billettmaskin som er ute av drift, og 

Halvorsrud mfl. (2014) med et mislykket forsøk å nå et kundesenter gjennom telefon. Dette 

impliserer at Brukerinfo i dette tilfellet ikke burde vises som et kontaktpunkt som feiler, men i 

vårt prosjekt virket dette galt. Når masteroppgavens formål innebærer å foreslå hvordan IT-

løsningene kan gjøres bedre for studentene, er brukerperspektivet rådende, mener vi, og vi valgte 

derfor å markere kontaktpunkter som feilende dersom de feilet i studentenes øyne. Et kryss i våre 

brukerreiser vil slik signalisere at dette er et kontaktpunkt som USIT bør undersøke nærmere, og 

eventuelt foreta endringer ved.  

Et annet usikkerhetsmoment vedrørende terminologien tilknyttet CJML var bruken av direkte 

konsekvenser i studentenes reelle brukerreiser med avvikslinje. I CJML skal et kontaktpunkt som 

er en direkte konsekvens av et annet plasseres vertikalt, under det andre kontaktpunktet, men 

hvis kontaktpunktet ikke ses som en direkte konsekvens av et annet, skal kontaktpunktet 

plasseres ved siden av. Fordi en brukerreise viser hvordan en person beveger seg fra 

kontaktpunkt til kontaktpunkt for å nå et konkret mål, virket de fleste kontaktpunktene som en 

direkte konsekvens av et annet i våre øyne. Denne forståelsen gjorde det vanskelig for oss å 

bestemme når vi skulle plassere kontaktpunkter bortover og når vi ikke skulle gjøre det, slik at vi 

ble inkonsekvente med bruken av direkte konsekvenser i brukerreisene. Et eksempel på en 

direkte konsekvens i våre brukerreiser er når en student benytter SMS-tjenesten fordi hun har 

blitt informert om denne muligheten for gjenoppretting av passord gjennom en e-post fra 

brukerstøtte. Likevel endte vi opp med å visualisere akkurat den samme situasjonen til å ikke være 

en direkte konsekvens i en annen brukerreise. Det er flere grunner til at dette skjer, blant andre 

fordi andre regler og beskrivelser av notasjonen gjør at kontaktpunkter tvinges til å plasseres 

bortover selv om kontaktpunktet kan anses som en direkte konsekvens av et annet. Et eksempel 

er dersom et kontaktpunkt feiler og studenten som en direkte konsekvens av dette interagerer 

med et nytt kontaktpunkt som også feiler. Dersom de to kontaktpunktene også inngår i 

tjenesteleverandørens forventede brukerreise, kan ikke disse etter vår forståelse plasseres vertikalt 

under hverandre, fordi feilende kontaktpunkter plassert under avvikslinjen også skal plasseres 

horisontalt etter hverandre over avvikslinjen.  

Under utformingen av brukerreiser i CJML så vi oss stadig nødt til å vende tilbake til artikler og 

dokumentasjon om formspråket for å se hvorvidt en gitt situasjon fordret at kontaktpunktet 
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skulle markeres som feilende, eller hvorvidt den skulle anses som en direkte konsekvens eller 

ikke. Vi fant få detaljerte beskrivelser for hvordan disse begrepene bør forstås og anvendes annet 

enn helt konkrete eksempler i form av brukerreiser fra andre domener. I et forsøk på å unngå at 

vi hver for oss hadde ulike forståelser av begrepenes betydning slik at brukerreisene ble 

inkonsekvente, ble vi nødt til å klargjøre dette underveis og stadig foreta endringer ved allerede 

visualiserte brukerreiser. Dersom CJML er ment til å fungere som en standard for brukerreiser 

mener vi at notasjonen med fordel kan dokumenteres tydeligere. 

Hva kommuniserer CJML?  

Når man som designer skal velge hvilke visualiseringsteknikker som er hensiktsmessig for et 

designprosjekt, må man tenke over hva visualiseringen skal kommunisere – og til hvem. De ulike 

formene for visualiseringer har forskjellige styrker og svakheter, og i valget av en 

visualiseringsteknikk bør man ha bevissthet rundt hvilke aspekter ved tjenesten man utelater ved 

å velge én visualiseringsteknikk over en annen (Segelström 2010, s.66). Ifølge Segelström (2010, s. 

66) sin analyse, evner storyboard og brukerreiser å kommunisere flere karakteristikker ved tjenester 

enn de andre teknikkene i undersøkelsen, slik som personas (representasjon av en brukergruppe 

uttrykt ved en personprofil), desktop walkthrough (hvor man prototyper tjenesten i 3D ved bruk av 

eksempelvis LEGO-figurer) og system map (kartlegging av komponentene i tjenesten, både 

forutsetninger, støtteprosesser og medierende artefakter).   

De enkle, uttrykksfulle tegneseriestripene som vi tegnet tidlig i vår analyse, kan betegnes som en 

form for storyboard med tjenesteskisse-aspekter, hvor vi tegnet episoder fra studentenes 

opplevelser med IT-løsningene i studiehverdagen. Som nevnt lenger opp, fungerte 

tegneseriestripene som kommunikasjon med oss selv, men kanskje egner de seg mindre til 

kommunikasjon med andre – og i vårt tilfelle – kommunikasjon med USIT. Sammenlignet med 

brukerreisene visualisert etter det mer formelle formspråket til CJML, kan tegneseriestripene 

oppleves som mindre seriøse. I den tidlige analysefasen, hvor vi forsøkte å leve oss inn i 

studentenes perspektiv og skape mening i dataene vi hadde samlet inn, var de mer karikerte og 

uttrykksfulle tegneseriestripene til god hjelp for å gjenfinne og beholde empati gjennom hele 

masterprosjektet. Derimot, når visualiseringer skal inngå som en del av leveransen vår til USIT, 

bør de ha en litt annen funksjon. De må evne å kommunisere funnene våre til ledelsen på en 

måte som skaper forankring i organisasjonen for eventuelle endringsprosesser. At CJML deler 

flere likheter med modelleringsspråk innen systemutvikling er trolig en fordel, og har 
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sannsynligvis betydning for hvordan disse brukerreisene oppfattes av USIT. Brukerreisene kan 

derfor oppfattes som mer seriøse enn tegneseriestripene, men samtidig tror vi at formspråket til 

CJML fjerner noe av personen bak brukerreisen. I motsetning til tegneseriestripene, støtter ikke 

CJML etter vår oppfatning å formidle det emosjonelle og skape empati med personen bak 

brukerreisen. Kanskje er det heller ikke formålet, og som analyseverktøy fungerer CJML godt, 

blant annet fordi det synliggjør hvor brukeren går utenfor den forventede sekvensen av 

kontaktpunkter. 

Under følger to figurer som viser den samme brukerreisen, hvor den ene er hentet fra veggen 

hvor vi tegnet studentenes historier, mens den andre figuren viser hvordan brukerreisen ser ut 

visualisert i CJML. 

 

Figur 7.1 viser en brukerreise gjennom en form for kombinasjon av storyboard og tjensteskisser, hentet fra veggen 
hvor vi visualiserte studentintervjuer (se 3.4.2). 
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Figur 7.2 Den samme brukerreisen ser slik ut når den visualiseres på formspråket CJML. 

7.2 DS II: Kan tjenestedesign brukes til å foreslå forbedringer 
ved IT-løsningene ved Universitetet i Oslo? 

Det praktiske svaret på dette spørsmålet er forsøksvis gitt gjennom kapittel 6. I dette kapittelet 

formulerte og visualiserte vi forslag for hvordan vi mener studentenes brukerreise for tilgang til 

IT-løsningene kan forbedres. Løsningsforslaget tar utgangspunkt i IT-problemer vi har 

identifisert og beskrevet ved hjelp av en tjenestedesigntilnærming, som redegjort for i forrige 

delkapittel, og forslagene er til dels presentert gjennom visualiseringer fra tjenestedesignfeltet i 

form av brukerreiser og tjenesteskisser. Det enkle svaret på Delspørsmål II er derfor tilsynelatende 

ja.  

Det er imidlertid flere betraktninger man kan gjøre seg i forsøket på å besvare spørsmålet. Minst 

to følgespørsmål dukker opp: Hva betyr «bedre»? Og bedre for hvem?  

7.2.1 Bedre for hvem?  

I kapittel 2 presenterte vi vår forståelse av tjenestedesign slik:  

En brukersentrert designmetodikk for å utvikle tjenester, med fokus på hvordan 
kontaktpunktene i tjenesten fungerer sammen i et helhetsperspektiv, slik at tjenesten oppleves 
som sammenhengende og god både i sluttbrukerens og tjenesteleverandørens øyne.  



  236 

 

Vi har følgelig hatt både studenten og USIT som tjenesteleverandør i bakhodet når vi har 

identifisert og beskrevet IT-problemer og når vi har valgt hvilke av disse vi ville foreslå 

forbedringer for. Likevel bør studentens perspektiv tillegges større vekt, i tråd med Vargo og 

Lusch (2008) sine grunnleggende premisser for tjenestedominant logikk, hvor de i premiss 7 og 

10 henholdsvis sier at «the enterprise cannot deliver value, but only offer value propositions», og 

at «value is always uniquely and phenomenologically determined by the beneficiary». Som det 

fremgår av metodekapittelet vårt og som omtalt under 3.5, kan vi ikke påberope oss å ha et 

representativt utvalg. Siden forslagene våre til forbedringer baserer seg på analysen av dette 

datamaterialet, er det ikke sikkert at forslagene er av stor betydning for den generelle 

studentmassen ved UiO. Likevel er prosessen vi foreslår forbedringer samtlige studenter som vil 

benytte IT-løsningene må forholde seg til, og problemer i denne prosessen kan få negative 

ringvirkninger for studentenes aktiviteter i forbindelse med å ta emner.  

7.2.2 Hvordan egner tjenestedesign seg til å foreslå forbedringer? 

Som diskutert under Delspørsmål I, svarer vi bekreftende på spørsmålet om tjenestedesign kan 

brukes for å identifisere og beskrive utfordringer ved IT-løsninger for studentene ved UiO. Dette 

med bakgrunn i at vi har gjort dette i praksis. Derimot er vår erfaring at tjenestedesign ikke i like 

stor grad egner seg til å foreslå forbedringer når mange av kontaktpunktene er digitale, slik 

tilfellet er i vårt prosjekt. Dette begrunner vi at litteraturen vi har funnet i liten grad bidrar med 

metoder, prinsipper eller beskrivelser som støtter oss i prosessen med å foreslå forbedringer. 

Antar man et holistisk perspektiv på designprosessen vår, kan man kanskje argumentere at siden 

vi har brukt en tjenestedesigntilnærming for å identifisere og beskrive problemer, vil også 

forslagene til forbedringer være basert på en tjenestedesigntilnærming. Vi mener imidlertid at 

denne argumentasjonen ikke er tilstrekkelig, siden vi gjennom denne oppgaven undersøker hva 

tjenestedesigntilnærmingen gir, og derfor indirekte hva den ikke gir, noe som også er grunnen til at 

det er hensiktsmessig å dele opp problemstillingen i disse tre delspørsmålene.   

For å forslå forbedringer er det hensiktsmessig om man vet noe om hvilke problemer forslaget er 

ment å løse eller hvilke behov man designer for. Selv om man har en god forståelse av 

problemområdet, betyr ikke dette at man forstår hva som vil være en god løsning. Gjennom 

brukerreisene og studentsitater i kapittel 4 og 5 kan vi empirisk underbygge noen problemer som 

noen av studentene ved UiO har i forbindelse med IT-løsningene. Vi har her benyttet Stickdorn 

(2011) sine prinsipper for tjenestedesigntenkning som et analytisk verktøy for å forklare hvorfor 
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disse aspektene ved IT-løsningene er problematiske. Selv om prinsippene ga oss et grunnlag for å 

reflektere rundt hva som kan være viktige aspekter ved en vellykket tjenesteleveranse, opplever vi 

Stickdorns beskrivelse av prinsippene som noe upresis og til dels lite passende for IT-løsninger. 

Foruten å støtte oss til empirien vår i prosessen med å foreslå forbedringer, har vi hatt behov for 

å tolke og tilpasse Stickdorns prinsipper for å gjøre dem mer anvendbare for vårt prosjekt. Dette 

vil vi beskrive nærmere under Delspørsmål III. 

7.2.3 Er designforslagene våre bedre? 

I kapittel 6 viser vi til dels hvordan løsningsforslagene våre kan anses som forbedringer av 

nåsituasjonen gjennom nye brukerreiser hvor kontaktpunkter har blitt «reorkestrert», endret og 

lagt til. Kanskje vil endringsforslagene våre, dersom de implementeres, hjelpe studenter som 

havner utenfor den planlagte prosessen tilbake på «rett spor», og slik nå sine mål gjennom en 

prosess som er mindre preget av avvik og misforståelser. Hvorvidt løsningsforslagene faktisk er 

bedre er vanskelig å besvare. I avsnittene under vil vi ut ifra den praktiske gjennomføringen av 

masterprosjektet utforske hvordan vi ved hjelp av en tjenestedesigntilnærming kan vurdere 

tjenester. 

Som beskrevet i kapittel 2 ser vi at en utbredt oppfatning innenfor tjenesteforskningen er at 

tjenestens kvalitet best bedømmes ut ifra brukerens vurdering av tjenesten (Clewes, 2003), og at 

opplevd kvalitet (perceived quality) er resultatet av en evalueringsprosess der brukeren 

sammenligner sine forventninger med hva hun opplever at hun mottok (Berry mfl., 1988; 

Clewes, 2003; Christian Grönroos, 1984). Dette er også i tråd med Vargo og Lusch (2008) sitt 

tiende grunnleggende premiss for tjenestedominant logikk, som sier at «value is always uniquely 

and phenomenologically determined by the beneficiary». Videre, hvis vi ser tilbake til hvordan 

Aasbrenn (2010, s. 76) snakker om tjenester som et samspill mellom tjenesteleverandør og 

bruker, hvor verdi skapes i interaksjonen dem imellom, er det antageligvis ikke mulig å foreta en 

objektiv vurdering som kan hjelpe oss i spørsmålet om våre endringsforslag faktisk er bedre enn 

nåsituasjonen. Med utgangspunkt i dette kan vi vanskelig vurdere tjenester uten å snakke med 

brukerne og høre hvordan de med sine egne ord beskriver opplevelser de har hatt med en gitt 

tjeneste. Samspillet og opplevelsen brukeren har i de øyeblikkene hun interagerer med tjenesten 

er individuell. Ulike mennesker kan sitte igjen med helt forskjellige inntrykk av en tjeneste, og 

som vi ser i våre egne intervjuer, har studentene ulike meninger tilknyttet IT-løsningene ved UiO. 
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Hvordan kan vi da vurdere om forslagene våre er «bedre» hvis diversiteten av opplevelser og 

oppfatninger knyttet til tjenester generelt er høy? 

I kapittel 2 beskrev vi hvordan vi forstår tjenestekvalitet som sømløse brukerreiser, og at høy 

tjenestekvalitet i våre øyne handler om en helhetlig og sømløs brukeropplevelse. Med sømløse 

brukerreiser mener vi brukerreiser som i minst mulig grad er preget av avvik og 

uregelmessigheter. En mulig måte å undersøke dette på er gjennom brukerreiser hvor brukerens 

tjenesteerfaring og forventninger stilles opp mot den planlagte brukerreisen slik den er lagt opp 

fra tjenesteleverandørens side. I denne masteroppgaven har vi forsøkt å si noe om hvordan 

tjenestene oppleves gjennom utstrakt visualisering av brukerreiser i kapittel 4, og vi har forsøkt å 

vurdere nåsituasjonen ved hjelp av Stickdorns fem prinsipper for tjenestedesigntenkning i kapittel 

5. Med utgangspunkt i vår egen forståelse av tjenestekvalitet mener vi at brukerreisene og 

vurderingen av disse presentert i de to nevnte kapitlene viser hvordan den opplevde 

tjenestekvaliteten for studentenes del preges av avvik og uregelmessigheter, og at avvikene til dels 

skyldes at studentenes forventninger ikke samsvarer med den planlagte prosessen som USIT har 

lagt opp til. Når slike avvik inntreffer ser vi videre at det blir tilfeldig hvordan brukerreisene 

forløper, fordi man kanskje ikke har ihensyntatt de alternative brukerreisene, slik Stickdorns 

holistiske prinsipp minner om (Stickdorn, 2011).  

Som studien vår impliserer, handler det ikke kun om hva brukeren får ut av tjenesten, men også 

prosessen hun gjennomgår på veien mot sitt mål (Grönroos, 1984). Det holder imidlertid ikke å 

kun se på prosessen. Hvorvidt brukerreisen forløper sømløst fra kontaktpunkt til kontaktpunkt 

uten avvik trenger ikke nødvendigvis ha betydning for om tjenesten kan anses som «god» eller 

ikke. Den totale brukeropplevelsen spiller inn. Når tjenester ikke nødvendigvis er gode selv om 

brorparten av brukerne følger den forventede brukerreisen som tjenesteleverandøren har lagt opp 

til, kan vi ikke se på hvordan disse avviker, slik vi har gjort med brukerreisen tilgang til IT-tjenestene. 

En mulighet her kan være å se på hvordan brukerens forventninger avviker fra den faktiske 

tjenesteopplevelsen, heller enn å sette den faktiske tjenesteopplevelsen mot tjenesteleverandørens 

forventninger. Denne praksisen mener vi å til dels finne igjen i «tradisjonelle» brukerreiser 

utformet av praktiserende tjenestedesignere, hvor kontaktpunktene gjerne akkompagneres med 

brukerens emosjonelle respons. Dette har CJML støtte for i form av snakkebobler og 

uttrykksikoner som viser brukeres betraktninger av en gitt hendelse i løpet av brukerreisen, og 

baseres på lengre empiriske studier hvor brukere selv rapporterer inn opplevelser de har med en 

tjeneste (Haugstveit, Halvorsrud og Karahasanović 2016). Det ville vært interessant å se hvilke 
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resultater vi ville fått dersom vi i tillegg til retrospektive intervjuer benyttet samtidige 

datainnsamlingsmetoder der studenter rapporterer om sine interaksjoner med IT-løsningene i 

studiehverdagen. Som beskrevet i delkapittel 3.5 vurderte vi å benytte en form for dagbokstudier, 

men vi innså at det ville bli en utfordring å skaffe deltagere til en slik studie fordi det krever en 

viss grad av egeninnsats fra deltageren. Fordi vi ikke har hatt verktøy eller ressurser til å 

gjennomføre en slik datainnsamling, har vi heller ikke benyttet CJML-notasjonens snakkebobler 

og uttrykksikoner i våre brukerreiser. 

Med endringsforslagene presentert i kapittel 0 forsøker vi å bedre imøtekomme studentenes 

forventninger og planlegge for de alternative brukerreisene. Vi har ingen empiri å støtte oss på 

for å vurdere om forslagene våre bedrer nåsituasjonen, og av tidsmessige begrensninger har vi 

ikke testet designforslagene våre sammen med studenter. Imidlertid anser vi løsningsforslagene 

våre bedre i betydning av at de synliggjør stegene studenten bør foreta seg videre, slik at de i 

større grad vil være i stand til å forstå brukerreisen bedre. Løsningsforslagene kan ha positive 

virkninger ved at færre negative avvik inntreffer i studentenes brukerreiser, og dersom de likevel 

skulle havne utenfor sekvensen som USIT og universitetet har lagt opp til, vil ikke studentene 

lenger måtte støtte seg på hjelpen fra brukerstøtte i like stor grad.   

Uten forståelse av brukernes behov så vel som forståelse av tjenesteleverandørens perspektiv og 

domenet – med dets tilhørende teknologier og prosesser, kan vi vanskelig si hvorvidt forslagene 

våre bedrer nåsituasjonen. Relatert til Stickdorns samskapende prinsipp (2011, s. 38-39), er 

kombinasjonen av flere perspektiver i designprosessen en forutsetning i utviklingen av gode 

tjenester (Steen, de Koning, & Manschot, 2011). Å bestrebe en kontinuerlig dialog med 

organisasjonen for å vite om det man foreslår som forbedringer er ønsket og gjennomførbart er 

en nødvendighet, tror vi. Når en organisasjon velger å ta imot og implementere endringsforslag, 

tyder det på at endringene anses som forbedringer i organisasjonens øyne. Intervjuene og 

samtalene som vi har hatt med ledere og øvrige ansatte i USIT, samt et vedlegg vi skrev til en 

rapport om studenthverdagsundersøkelsen ved USIT har ført frem. Underveis i arbeidet med 

masterprosjektet har USIT igangsatt endringsprosesser tilknyttet flere av våre endringsforslag. Vi 

sier tilknyttet her, fordi endringsprosessene ikke nødvendigvis er direkte konsekvenser av 

masterprosjektet, men gjennom arbeidet vårt og den kontinuerlige dialogen med ansatte i USIT, 

har vi trolig bidratt til økt oppmerksomhet rundt noen av de utfordringene som studentene 

opplever i forbindelse med IT-løsningene. Av endringsforslag som har blitt implementert eller 

som det er blitt tatt initiativ for å sette i gang: ny mal for passordvarsel skrevet i samarbeid med 
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oss, ny studentautomatikk som gir programstudenter tilgang til IT-løsningene fra dag én, 

endringer i velkomstsiden, ny passorddialog i Brukerinfo og endring av «Glemt brukernavn og 

passord?»-lenken i innloggingsportalen Feide. Det gjenstår å se hvordan disse endringene mottas 

av studenter som vil berøres av våre endringsforslag.  

7.3 DS III: Hvordan passer begrepsapparatet og metodene fra 
tjenestedesignlitteraturen til å beskrive, identifisere og 
foreslå forbedringer for IT-løsninger, og hvilke 
implikasjoner har det hvis man ser på IT-løsninger med et 
tjenestedesignperspektiv? 

Under studiens bidrag, 1.4, viser vi til hvordan tjenestedesignlitteraturen hittil har virket å 

fokusere på tradisjonelle tjenester, og vi spør oss derfor om tjenestedesign som tilnærming kan 

brukes til å beskrive og forbedre det man i dagligtalen kaller digitale tjenester eller IT-tjenester. 

Hvordan passer begrepsapparatet og metodene fra tjenestedesignlitteraturen til dette, og hvilke 

implikasjoner har det hvis man ser på IT-løsninger med et tjenestedesignperspektiv?  

Som beskrevet i bakgrunnskapittelet finnes det mange perspektiver på tjenestedesign og tjenester. 

Gjennom prosjektet har begrepsbruken til tider vært forvirrende: vi har snakket om den enkelte 

«IT-tjeneste», «tjenesten USIT tilbyr» og «den totale tjenesten UiO tilbyr studenten». 

Tjenestedesignlitteraturen gir etter vår erfaring lite støtte for å diskutere hvorvidt IT-løsningene 

kan anses som tjenester. I henhold til Polaine mfl. (2013) kan det være hensiktsmessig å 

klassifisere tjenester etter hvilken kjerneverdi de tilbyr, som beskrevet i 2.3.2. Å se på IT-

løsningene som tjenester innebefatter dermed å se på hvilken kjerneverdi de tilbyr brukeren, altså 

studenten. Blant de tre kjerneverdiene Polaine mfl. (2013) beskriver, care, response, access vil vi 

plassere IT-løsningene innenfor sistnevnte ved at de tilbyr tilgang til en avansert infrastruktur 

som på ulike måter kan bidra til å forenkle de aktivitetene studentene må gjøre i studiehverdagen. 

Det er imidlertid ikke slik at IT-løsningene – eller IT-tjenestene, om du vil – er bakgrunnen for at 

studentene søker seg til UiO. Dermed trekker vi slutningen at tjenesten UiO tilbyr studentene, 

ikke overraskende, utgjør mer enn IT-tjenestene og at disse inngår i en større sammenheng. Et 

begrep som kan hjelpe oss med å plassere IT-tjenestene i denne sammenhengen, er Aasbrenn 

(2004) sin beskrivelse av tjenestepakken (2.3.2), hvor undervisning vil være hva Aasbrenn kaller 

kjernetjenesten, «den egentlige tjenesten» UiO tilbyr studentene, mens IT-løsningene vil være 



241 

 

tjenester som supplerer eller understøtter denne, såkalte pereferitjenester eller støttetjenester. Dette 

passer godt med funnene våre beskrevet i kapittel 5, hvor vi ser at studentene ønsker å benytte 

IT-tjenestene i forbindelse med å følge undervisningen28. Bruker vi begrepsapparatet fra 

tjenestedominant logikk vil spørsmålet være hvilket verdiforslag tjenesteleverandøren tilbyr 

kunden. I dette tilfellet ligger verdiforslaget i undervisningen universitetet tilbyr studentene, men 

for at forslaget skal ha en reell verdi må studenten selv engasjere seg og ta del i undervisningen og 

gjennomføre de aktivitetene det aktuelle emnet krever. Studenten er således med å samskape 

verdien av tjenesten. Likeledes har ikke IT-tjenestene i seg selv en verdi i henhold til TDL: det er 

først når studenten benytter IT-løsningene at tjenesten og verdien (sam)skapes. Dette har 

implikasjoner for design av IT-løsninger ved at leverandøren må tenke utover hvilke funksjoner 

en teknisk løsning skal ha – i stedet må fokuset være på hvilken verdi brukeren kan oppnå. Fordi 

bedriften ikke kan tilby verdi, men kun verdiforslag, må leverandøren videre tenke på hvordan 

brukeren skal kunne benytte seg av forslaget. Som beskrevet i kapittel 5 har USIT flere 

verdiforslag som studentene ikke benytter seg av. Dette kan være fordi de ikke kjenner til 

tilbudet, slik en del studenter ikke er klar over selvbetjeningsløsningen for å sette passord eller at 

det finnes IT-løsninger som kan gi dem tilgang til artikler og programvare hjemmefra, eller det 

kan handle om kompetanse. Siden verdien i TDL samskapes vil et tjenesteperspektiv bety at 

USIT må tenke på hvordan IT-løsningene kan gjøres tilgjengelige, både i betydningen synlige og 

ved å være enkle å benytte seg av. For en del studenter vil det ikke være selvsagt hvordan man 

konfigurerer en VPN-klient med kobling til UiO-nettet, og hvis det ikke finnes gode veiledninger 

vil ikke studenten kunne benytte seg av dette verdiforslaget og studentens opplevde verdi av 

tjenesten vil være lav. Fordi TDL innebærer at det er brukeren som bestemmer verdien, vil en 

implikasjon være at vellykket design av (IT-)tjenester bør ta utgangspunkt i brukerens perspektiv. 

Begrepene knyttet til tjenestepakken og til TDL er hentet fra tjenestelitteraturen som befatter seg 

med ledelse og markedsføring. Selv om begrepene hjelper oss å beskrive hva UiO leverer til 

studentene som en tjenesteleveranse, IT-tjenestene sin støttende rolle i denne tjenesteleveransen 

og perspektiver på verdiskapning, har denne litteraturen etter vår oppfatning verken et 

designperspektiv eller et designvokabular. Dermed vil det også være en del begreper og 

perspektiver som er lite anvendbare når målet er å designe bedre IT-løsninger. Vi opplever at en 

del av de grunnleggende prinsippene for TDL har et økonomirelatert utgangspunkt, eksempelvis 

                                                
28 Med «å følge undervisning» viser vi til de aktiviteter som kreves for at studenten skal bestå et emne, slik som å lese 
pensum og levere eventuelle oppgaver. 
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prinsipp 4: «Operant resources are the fundamental source of competitive advantage» og prinsipp 

5: «All economies are service economies» (Vargo & Lusch 2008, s. 7). Dette synes vi er vanskelig 

å nyttiggjøre oss av i et designspørsmål. Vi er videre enige med Wetter-Edman (2009, s. 2)i at 

«Service Dominant Logic lacks processes for the construction and implementation of service», 

men er uenige i hennes avsluttende bemerkninger hvor hun betviler at det er et behov «to 

distinguish yet another design discipline?». Dette delvis basert på Kimbell «who notes the practice 

of the service designers observed is 

similar to that of other designers, and the designers themselves easily move between the 

tangibles and intangibles» (Kimbell (2008) parafrasert i Wetter-Edman 2009, s. 9). Wetter-

Edmans avslutning kan leses som at designtenkning er designtenkning uavhengig av 

applikasjonsområde. Hvis så faller også behovet for å skille mellom andre designdisipliner bort. 

Dette virker for oss intuitivt galt, siden det impliserer at en industridesigner og en 

interaksjonsdesigner uten større omstillingsproblemer skulle kunne bytte jobber. I likhet med 

Clatworthy (2013) opplever vi heller et behov for en klargjøring av hva som kreves av designeren 

når applikasjonsområdet er tjenester. Clatworthy identifiserer kontaktpunkter som bestanddeler i 

tjenesten og en sentral del av «materialet» tjenestedesignere jobber med, og introduserer begrepet 

tjenestedominant designlogikk. Vi anser Clatworthy (2013) sitt bidrag her som et forsøk på å 

operasjonalisere TDL for designere ved å videreføre tanken om tjenester som verdiskapende 

prosesser (i motsats til å definere tjenester i kontrast til produkter) og supplere med begreper som 

kan hjelpe designeren med å identifisere bestanddelene i tjenesteleveransen. Som vi har beskrevet 

gjennom Delspørsmål I har det vært en nyttig fremgangsmåte for oss å identifisere kontaktpunkter i 

tjenesteprosessen og vurderer hvordan disse hver for seg og som helhet støtter brukeren i å nå 

sitt overordnete mål. Hvis man oppfatter forslagene våre til forbedring som reelle forbedringer 

kan det følgelig anses som nyttig å anta en tjenestedominant designlogikk for å identifisere og 

foreslå forbedringer for IT-løsninger. 

7.3.1 Vår operasjonalisering og tilpasning av begrepsapparatet 

Som Clatworthy (2013, s. 75) videre peker på, er det imidlertid mangel på litteratur som beskriver 

metoder, tilnærminger eller case-studier som gir veiledning for hvordan tjenestedesignere 

orkestrerer kontaktpunkter eller hvordan kontaktpunkter bør orkestreres. Vår tilnærming har 

vært å bruke CJML-notasjonen og brukerreiser, som beskrevet av Halvorsrud mfl. (2014) for å 

strukturere datamaterialet og slik empirisk underbygge hvordan studentenes brukerreiser avviker 

fra den tiltenkte brukerreisen. Videre har vi støttet oss på Stickdorns prinsipper i den videre 
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analysen av det empiriske materialet for å vurdere hvordan brukerreisene kan forbedres. 

Gjennom hva han kaller fem kjerneprinsipper for tjenestedesigntenkning vil Stickdorn vise «the 

way of thinking required to design services» (Stickdorn 2011, s. 34). Ved å anvende prinsippene i 

praksis er imidlertid vår mening at Stickdorns begrepsapparat fremstår upresist og lite tilpasset 

IT-løsninger, der mange av kontaktpunktene nødvendigvis er digitale. Vi vil følgelig beskrive 

hvordan vi har tilpasset noen av disse prinsippene til vårt prosjekt. Slik håper vi at våre erfaringer 

potensielt kan være til hjelp i andre prosjekter, kanskje spesielt når tjenesteleveransen har mange 

digitale elementer.  

Det brukersentrerte prinsippet 

Dette prinsippet involverer i vår tolkning to momenter: i) tjenestedesigneren må gjennom 

metoder og teknikker tilegne seg forståelse av brukeren for å kunne «slip into to customer's shoes 

and understand their individual service experience and its wider context»; og ii) misforståelser 

oppstår fordi vi alle har ulike erfaringsbakgrunner og kompetanser, «a user-centred approach 

offers a common language we can all speak; the service user's language» (Stickdorn 2011, s. 37). 

Det andre momentet gir oss assosiasjoner til Brandt (2007) og beskrivelser av «the language 

game», og kan således sies å være relatert til det samskapende prinsippet. Som beskrevet under 

Delspørsmål I har visualiseringer og brukerreiser hjulpet oss med å få en forståelse av brukerens 

perspektiv. Vi har ellers lite å tilføye til dette prinsippet. 

 Vår formulering av prinsippet 

Antar man et tjenesteperspektiv på IT-løsningene vil de først ha verdi når brukeren benytter seg 

av dem og det vil være brukerens opplevde verdi som er definerende. En forståelse av brukerens 

behov, kompetanse og opplevelser er dermed avgjørende for å skape tjenester som imøtekommer 

brukerens forventninger og hjelper brukeren å nå sine mål. Visualiseringer av brukerens 

opplevelser med tjenesten kan hjelpe med å se tjenesten gjennom brukerens øyne og oppnå 

forståelse for hennes perspektiv.  

Det samskapende prinsippet 

Når vi leser om Stickdorns samskapende prinsipp, opplever vi at ordbruken han benytter i 

beskrivelsen av prinsippet som mindre passende for vårt tilfelle og mer egnet for kommersielle 

tjenester. En medvirkende faktor til hvorfor formuleringen ikke helt passer når det kommer til 

digitale støttetjenester i en universitetskontekst, er Stickdorns bruk av ordet kunde. Ifølge 



  244 

 

Stickdorn kan samskaping frembringe en følelse av delt eierskap mellom kunden og 

tjenesteleverandør, som kan lede til økt kundelojalitet og langsiktig engasjement fra kundenes side 

(Stickdorn, 2011, s.39). Vi opplever denne formuleringen som at samskaping slik gjøres med et 

økonomisk insentiv fra tjenesteleverandørens side, hvor formålet blir å sikre langsiktige 

kundeforhold som økonomisk sett er gunstig for tjenesteleverandøren. Når problemområdet vårt 

innebærer digitale støttetjenester som skal understøtte kjernetjenesten undervisning, er det 

nødvendigvis andre formål og fordeler som knyttes til samskaping – å skape tjenester som i større 

grad dekker studentenes behov og forenkler studiehverdagen. Vi ønsker derfor å trekke frem 

andre fordeler knyttet til å inkludere ulike interessenter, som studenter og ansatte på tvers av 

avdelinger. For studentenes del kan samskapingen ha fordeler både for dem selv og for andre 

studenter, ikke bare fordi de som deltar kanskje vil oppleve eierskap til tjenesten, men fordi 

samskapingen gir større sannsynlighet for at tjenestene er nyttige og gode – i studentenes øyne. 

Innad i organisasjonen mener vi at samskaping kan bidra til å redusere konsekvensene av 

«silotenkning» som oppstår ved at organisasjonen er inndelt i mange ulike avdelinger med hver 

sine ansvarsområder, noe vi anser som fordel både for tjenesteleverandøren, de ansatte og for 

studentene. For de ansatte kan samskapingen bidra til bedre samarbeid, til en felles kreativitet, og 

til økt forståelse av brukskontekst som kan ha betydning for hvordan IT-løsningene utvikles 

videre. Dette mener vi øker sannsynligheten for at studentene tilbys løsninger som sammen 

passer bedre i en større helhet.  

Men hva legger egentlig Stickdorn i betydningen co-creation? Stickdorn skriver at det finnes mange 

metoder og verktøy nyttig for å samle eller anskaffe det han kaller «genuin innsikt» fra ulike 

brukerperspektiver i utformingen av tjenester, og for utvikling, prototyping og testing av 

tjenestekonsepter (Stickdorn, 2011). Da vi leste dette dukket det umiddelbart opp spørsmål 

knyttet til hva det er kunden faktisk bidrar med – hvor «samskapende» får kunden være, og når er 

kunden med på samskapingen? At man har verktøy og metoder for å samle inn eller anskaffe 

innsikt kan leses som at tjenesteleverandøren eller designeren samler inn innsikt fra kunden, for å 

så benytte innsikten til å lage løsninger og tjenestekonsepter, og at brukerens bidrag ligger i 

innsikten som har blitt samlet inn og bearbeidet. Dette inntrykket forsterkes ved at Stickdorn 

videre skriver at kunder gjennom samskaping gis mulighet til å tilføre tjenesten verdi sammen 

med tjenesteleverandøren tidlig i designprosessen (Stickdorn, 2011, s. 39). Således blir det som 

nevnt uklart for oss hva Stickdorn egentlig mener her – er det slik at kunden eller brukeren kun 

inkluderes i begynnelsen av designprosessen for å delta i generering av ideer og evaluering av 

disse? Eller betyr det at kunden, fra og med begynnelsen av designprosessen, får mulighet til å 
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tilføre verdi? Her mener vi at Stickdorns formulering er vag. Beskrivelsen mangler en 

tydeliggjøring på Stickdorn legger i betydningen samskaping i tillegg til at det mangler 

retningslinjer for hvordan man kan tilrettelegge for samskaping i designprosessen. 

Stickdorns formulering av prinsippet og hvilken betydning han legger i begrepet co-creation er 

upresis. Avhengig av hvilket fagfelt man har tilhørighet til, kan man knytte ulike betydninger til 

hva co-creation innebærer. I tjenestelitteraturen refererer co-creation til samskaping av verdi i 

tjenesteleveransen (Vargo og Lusch 2008). Fra et designperspektiv snakker man typisk om co-

creation og co-design, begreper som ifølge Sanders og Stappers (2008) ofte forvirres eller 

sammenblandes med hverandre. Sanders og Stappers definerer co-creation og co-design slik: «The 

authors take co-creation to refer to any act of collective creativity, i.e. creativity that is shared by 

two or more people. […] By co-design we indicate collective creativity as it is applied across the 

whole span of a design process.» (Sanders & Stappers, 2008). Det er uklart hvorvidt Stickdorns 

bruk av begrepet co-creation samsvarer med Sanders og Stappers definisjon. Ifølge Sanders og 

Stappers (2008) har utviklingen fra brukersentrert design til co-designing hatt betydning for 

hvilke roller deltagere spiller i designprosessen, hvor brukeren typisk i brukersentrert design er et 

passivt objekt for studie – forskeren, eller designeren, er eksperten og genererer ideer og 

konsepter ut ifra informasjon innhentet fra brukeren. I co-design, derimot, er brukeren å anse som 

ekspert, hvor designeren legger til rette for brukerens idégenerering gjennom passende verktøy 

(Sanders og Stappers, 2008). Stickdorns formulering av det samskapende prinsippet er 

forvirrende; først sier han at tjenestedesignere skaper et miljø som tilrettelegger for 

interessentenes kreativitet og idégenerering (eksempelvis i workshops), for deretter å nevne at det 

finnes verktøy og metoder som lar en «samle inn» innsikt til bruk for utviklingen av tjenesten 

(Stickdorn, 2011). Slik inneholder beskrivelsen elementer fra både brukersentrert design, som 

eksemplifisert av Sanders og Stappers (2008), og co-design. Denne forvirringen har hatt 

implikasjoner for vårt prosjekt. Ifølge Stickdorn er det samskapende prinsippet en grunnleggende 

del av tjenestedesign, og når vi ikke kunne finne en tydelig formulering for hva han legger i 

betydningen co-creation, skapte det usikkerhet knyttet til hvorvidt vi kunne anse masterprosjektet 

som et tjenestedesignprosjekt.  

I vårt prosjekt har samskaping foregått gjennom en workshop med de ansatte i førstelinjen, som 

også er studenter, og vi har holdt en kontinuerlig dialog med ansatte i USIT. Gjennom to 

omfattende runder med intervjuer har vi snakket med studenter: om deres studiehverdag, deres 

syn på IT-løsningene, om hvordan disse inngår i studiehverdagen, og eventuelle savn og ideer. 
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Deltagerne fra workshopen har bidratt med ideer og løsningsforslag gjennom designverktøy som 

vi på forhånd hadde forberedt, og vi har kombinert førstelinjens ideer og løsningsforslag med 

innspill fra intervjuer med studenter, og tatt med oss dette i den videre utformingen av 

løsningsforslag. Den kontinuerlige dialogen med ansatte i USIT har hjulpet oss å rette 

oppmerksomhet mot enkelte problemer, og i kraft av denne oppmerksomheten har det blitt 

implementert løsninger som tar sikte på å redusere problemene. Et konkret eksempel på hvordan 

den stadige involveringen med USIT har gitt resultater, er hvordan vi sammen med en ansatt 

endret formuleringen av passordvarselet slik at e-postvarslet som minner om passordskifte er blitt 

kortere, mer konsist og enklere å forstå for brukeren. 

 Vår formulering av prinsippet 

Samskaping innebærer involvering av forskjellige interessenter og brukere, og kan foregå i ulike 

faser gjennom hele prosessen, fra kartlegging av problemområdet til utforming av endelig 

løsningsforslag. Involvering kan foregå på ulike vis; det kan innebære uformelle samtaler og 

diskusjoner, intervjuer eller eksempelvis workshops. Er tjenesten digital med mange 

automatiserte prosesser som berører brukere, er det viktig med kontinuerlig involvering av 

interessenter for innspill og evaluering av tjenesten for å undersøke hvilke implikasjoner de 

automatiserte prosessene har for brukerne i realiteten. En nyttig aktivitet kan være å identifisere 

og utforme brukerreiser sammen med deltagerne. For å stimulere samskaping kan de involverte 

utstyres med passende hjelpemidler som postit-lapper, tusjer, papirruller og de kan gis oppgaver 

som hjelper strukturering av tanker og ideer. Gjennom samskaping kan konsekvenser av 

«silotankegang» reduseres, men for at samskaping skal ha denne effekten, må interessenter på 

tvers av avdelinger involveres. Når IT-løsningene er mange og særlig dersom organisasjonen 

preges av en «silotankegang», bør hvem som har ansvar for enkelte IT-løsninger og 

kontaktpunkter identifiseres. Kontaktpunkter som ingen tar ansvar for kan ha negativ innvirkning 

på brukerreisen eksempelvis fordi de kan vise seg å være utdaterte, og det er derfor viktig at disse 

håndteres. Samskaping og kommunikasjon på tvers av avdelinger kan slik ha positive fordeler og 

bidra til bedre samarbeid, felles kreativitet og til økt forståelse av brukskontekst som har 

betydning for hvordan IT-løsningene utvikles videre, og hvor de enkelte IT-løsningene passer 

bedre inn i den større helheten. 

For å unngå begrepsforvirring kan det være hensiktmessig å omdøpe prinsippet til «prinsipp om 

involvering» eller lignende.  
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Det sekvensielle prinsippet 

Vi oppfatter Stickdorns beskrivelser av dette prinsippet å være fokusert på en viss type 

tradisjonelle tjenester. Han snakker blant annet om at «the sequence of service moments should 

be well orchestrated to achieve a pleasant rythm, ensuring a climatic progress of the customer's 

mood» (Stickdorn 2011, s. 41). IT-løsningene gir studentene tilgang til en infrastruktur og 

fungerer som støttetjenester for kjernetjenesten, undervisning. Studentenes forventninger til IT-

løsningene i vårt datamateriale handler blant annet om at de skal være enkle i bruk og fungere når 

de trenger dem. Stabilitet, forutsigbarhet, brukbarhet, tilgjengelighet og synlighet er ut ifra våre 

funn passende oppsummeringer av hva studentene ønsker av IT-løsningene. Dermed mener vi at 

«climatic progress» er en lite passende modell for hvordan sekvensen av kontaktpunktene for 

disse støttetjenestene bør designes. Stickdorn foreslår heller ingen teknikker som kan hjelpe med 

å forstå eller foreslå forbedringer ved kontaktpunktsekvensen. 

Videre mener vi det er vanskelig å tyde hva Stickdorn mener når han snakker om å «deconstruct 

service processes into single touchpoints and interactions», ved at det er uklart om prinsippet 

råder til dekonstruering av tjenesteprosesser slik de er tiltenkt fra tjenesteleverandørens side, eller 

til å identifisere hvordan brukere faktisk går gjennom prosessen. Etter vår erfaring er en 

kombinasjon hjelpsom når applikasjonsområdet er eksisterende IT-tjenester: å identifisere den 

tiltenkte sekvensen av kontaktpunkter er nyttig for å representere tjenesteleverandørens 

perspektiv, mens det å snakke med brukerne og identifisere de reelle brukerreisene viser i hvilken 

grad brukerne følger den tiltenkte sekvensen av kontaktpunkter. Videre kan disse empiriske 

bidragene hjelpe forståelsen av hvorfor den tiltenkte sekvensen ikke følges og således være 

innspill til hvordan enkelte kontaktpunkter bør modifiseres eller i komme i andre sekvenser for 

bedre å møte brukerens forventninger og støtte dem i nå målet de forsøker å oppnå uten 

vanskeligheter. For digitale tjenester betyr dette trolig at man bør rette en særlig oppmerksomhet 

mot informasjonsarkitekturen som er synlig for brukeren, og passe på at det enkelte 

kontaktpunktet gir tydelige indikasjoner for hvilke veier som er hensiktsmessige for brukeren å 

følge videre. Eksempelvis finner vi i vår studie at kontaktpunktet som skulle vise studentene 

hvordan de kunne sette nytt passord pekte til e-postalternativer og supportsider heller enn å peke 

direkte til selvbetjeningsløsningen for å sette nytt passord. Dermed antok studenter i vår studie at 

det ikke fantes en slik løsning.  

Fordi digitale tjenester ofte baserer seg på mange automatiserte prosesser mener vi tjenesteskisser 

kan være nyttige verktøy, siden disse kan tydeliggjøre hvorfor sekvensen av kontaktpunktene blir 
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som den blir. Vår variant av tjenesteskisser (3.4.4) kan anses som en strategi for å tilpasse 

tjenesteskisser til et IT-dominert domene.  

 Vår formulering av prinsippet 

Kontaktpunktene for digitale støttetjenester bør følge en sekvens som samsvarer med brukerens 

forventninger og som tydelig forteller brukeren hvilken retning de bør bevege seg i for å oppnå 

sine mål uten vanskeligheter. Informasjonsarkitekturen bør vektlegges. En sammenstilling av 

tiltenkte og reelle brukerreiser er nyttig for å sammenligne tjenesteleverandøren og brukerens 

perspektiv på kontaktpunktsekvensen, og for å vurdere hvorvidt sekvensen er hensiktsmessig. 

Tjenesteskisser som inkluderer de involverte bakgrunnsprosessene kan synliggjøre 

kompleksiteten i tjenesteleveransen og hvorfor den reelle reisen avviker fra den tiltenkte. Videre 

kan tjenesteskisser være et verktøy for å identifisere mulighetsrom og begrensninger for hvordan 

brukerreisen kan arte seg.  

Det bevisførende prinsippet 

I likhet med det sekvensielle prinsippet virker tradisjonelle tjenester å være fokus for Stickdorns 

beskrivelser av det bevisførende prinsippet, med eksemplifisering av tjenestebevis som shampoo-

flasker kunden tar med seg hjem etter oppholdet på et hotell, som senere kan vekke minner og 

gode følelser hos kunden og slik «forlenge tjenesteopplevelsen». Vi identifiserer IT-tjenestene 

som tjenester hvor formålet er å støtte primærtjenesten undervisning og tilby studentene 

løsninger som forenkler aktiviteter relatert til å gjennomføre utdanningen. Vår tolkning av det 

bevisførende prinsippet er primært bygget på at «service evidencing can help reveal 

inconspicuous backstage services» og at «service evidence needs to be designed according to the 

service's inherent story and its touchpoint sequence» (Stickdorn 2011, s. 42-43). Når vi videre skal 

anvende prinsippet på tjenester med mange digitale elementer, velger vi å supplere denne 

grunntanken med designprinsippene til Preece mfl. (2011, s. 25-30), og identifiserer således 

konsepter som tilbakemelding (feedback) og synlighet (visibility) som viktige.  

Når tjenesteleveransen i stor grad skjer gjennom digitale kanaler blir tilbakemelding etter vår 

mening svært viktig for å bekrefte at brukerens handlinger hadde resultater og i hvilken grad 

brukeren kom nærmere sitt mål. En del IT-løsninger består av automatiserte prosesser som 

erstatter jobben et menneske ellers ville gjort. Fordi prosessene er automatiske og 

tilbakemeldingen fra systemet forhåndsprogrammert kan ikke brukeren føre en dialog med 

systemet dersom hun har spørsmål, slik man ellers ville henvendt seg til en nærværende ansatt i 
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en tradisjonell tjenesteleveranse. Som et eksempel på viktigheten av tilbakemeldinger i 

tjenesteleveransen kan vi overføre den prosessen studentene går gjennom for å få tilgang til IT-

tjenestene til en tradisjonell tjenestekontekst: Tenk deg at du møter opp i en hotellresepsjon, ber 

om et rom og gir bankkortet ditt til resepsjonisten. Resepsjonisten forteller deg at de har et ledig 

rom og gir deg kortet tilbake. Deretter reiser resepsjonisten seg og går. Det er ingen andre du kan 

henvende deg til, og du begynner etter en liten stund å se deg om etter hjelp. Etter en stund 

finner du ansatt og forteller at du ikke har fått et rom slik du ba om. «Jo, det har du», svarer den 

ansatte, «nøkkelen henger på veggen borte ved skranken». Satt i tradisjonell tjenestekontekst blir 

situasjonen absurd; som kunde forventer man bekreftelse på at man har fått tilgang til 

hotellrommet i form av overlevering av nøkkelen. Tilsvarende er det lite hjelpsomt å ikke få 

beskjed om at brukerkontoen du har fått nå er klar til bruk. Vår variant av tjenesteskisser (3.4.4) 

kan brukes for å kartlegge og tydeliggjøre hvilke prosesser som er synlige og usynlige for 

brukeren i tjenesteleveransen, og sammen med brukerens uttalte opplevelser identifisere 

eventuelle forbedringsmuligheter. Slik kan de digitale tjenestene informere og støtte brukeren 

gjennom brukerreisen slik at brukeren vet hvor i prosessen hun befinner seg. Som eksemplifisert 

ved velkomsttekstmeldingen og e-postmalen for passordskifte i kapittel 5 må tjenestetilbyderen 

passe på at tilbakemeldingen fra tjenesten kommer til riktig tid, i en kanal brukeren benytter og i 

et presist og lettfattelig språk.  

«How can we make customers aware of intangible services?» spør Stickdorn (2011, s. 42) under 

det bevisførende prinsippet. IT-tjenestene ved UiO er immaterielle og inngår videre i en stor 

informasjonsinfrastruktur hvor det er mange ulike systemer og brukergrupper. Studentene i vårt 

datamateriale uttrykker at det kan være vanskelig å orientere seg og få oversikt over hva som 

finnes og hva som er relevant for nettopp dem. En tjeneste som ikke brukes har ikke verdi for 

brukeren, og tjenesteleverandøren må derfor synliggjøre tjenestetilbudet på en måte som hjelper 

brukeren å orientere seg og vite hvilke IT-tjenester som kan møte behovene hun har. Student 

#12 avsluttet intervjuet med en tilføyelse om at «det er rart vi ikke er blitt informert om disse 

tingene [mangfoldet av IT-løsninger»]. Det holder ikke at det er lenka opp mange ting på en 

forside. Man må slippe å gå innom 10 forskjellige nettsider. Så vidt jeg vet har jeg ikke sett noe 

som er oversiktlig». Tilsvarende hvordan en klesbutikk med ulike kundergrupper bør tenke på 

hvordan klærne organiseres slik at kunden lett finner produktet hun søker, bør digitale tjenester 

ha en indre oppbygning som synliggjør hva som finnes og hvilken verdi brukeren kan oppnå ved 

benytte tjenesten.   
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Prinsippet kan potensielt omdøpes til «prinsippet om synlighet og tilbakemelding». 

 Vår formulering av prinsippet 

Når tjenesteleveransen i stor grad skjer gjennom digitale kanaler blir konseptene tilbakemelding 

(feedback) og synlighet (visibility) sentrale for at brukeren skal kunne benytte seg av tjenesten og 

oppleve den som verdifull.  

Tilbakemelding blir et avgjørende konsept fordi prosessene ofte er automatiske og 

tilbakemeldingen fra systemet forhåndsprogrammert. Siden brukeren i mange tilfeller ikke kan 

føre en dialog med systemet dersom hun har spørsmål, er det viktig at tjenesteleverandøren tilser 

at tilbakemeldingen fra tjenesten kommer til riktig tid, i en kanal brukeren benytter og i et presist 

og lettfattelig språk. Slik kan de digitale tjenestene informere og støtte brukeren gjennom 

brukerreisen slik at hun vet hvor i prosessen hun befinner seg og hva som eventuelt forventes av 

henne. Vår variant av tjenesteskisser (3.4.4) kan brukes for å kartlegge og tydeliggjøre hvilke 

prosesser som er synlige og usynlige for brukeren i tjenesteleveransen, og sammen med brukerens 

uttalte opplevelser identifisere eventuelle forbedringsmuligheter.  

Når IT-tjenestene er mangfoldige og inngår i en stor informasjonsinfrastruktur med mange 

systemer og brukergrupper må tjenesteleverandøren vurdere hvordan man kan synliggjør hvilke 

tjenester som finnes og hvilken verdi brukeren kan oppnå ved benytte tjenesten. En personlig 

tilpasset ressursside trekkes frem av våre informanter som et forslag til hvordan IT-tjenestene kan 

synliggjøres og gjøres relevante for den enkelte bruker. 

Det holistiske prinsippet  

Det holistiske perspektivet trekkes i litteraturen frem som en viktig karakterstikk ved 

tjenestedesign som tilnærming. Stickdorn snakker om viktigheten av å se tjenesten i den større 

konteksten tjenesteleveransen skjer innenfor, og identifiserer tre nivåer man kan se tjenesten på: 

kontaktpunktnivå, sekvensen av kontaktpunkter som utgjør en brukerreise og organisasjonsnivå 

(se 2.4.3).  

Vi mener det holistiske prinsippet er overordnet hvis tjenesten skal oppleves som 

sammenhengende og god i sluttbrukerens øyne. Fordi IT-tjenestene ved UiO er en del av en stor 

informasjonsinfrastruktur og involverer mange automatiserte prosesser som berører mange 

mennesker, vil det ifølge gruppeleder for GMT være slik at man ikke alltid kan se implikasjonene 
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av endringer som gjøres i det enkelt systemet, slik at dette kan få ringvirkninger for brukere av 

helt andre systemer. En annen implikasjon av dette, fremhevet av gruppeleder for SDS, er at de 

forskjellige systemene og grensesnittene som inngår i de digitale tjenestene USIT tilbyr kan ha en 

komplisert eierskapsstruktur.  

Det ser man jo på USIT. At noen ganger så eier vi driften eller utviklingen, mens systemeier, 
tjenesteeier, kan være noen i sentraladministrasjonen, og de bestemmer på en måte politikken 
rundt det, tjenesten. Da det er jo en annen dimensjon, for å ytterligere komplisere det, det at 
systemeierskap eller tjenesteeierskap utøves ett sted og så sitter det noen IT-folk, da, og gjør alt 
det praktiske med tjenesten et annet sted, og så skal dette koordineres. (Intervju med 
gruppeleder for SDS, 24. november 2015) 

En konsekvens av dette kan bli hva Polaine mfl. (2013) omtaler som «silo-tenkning», hvor hver 

gruppe ser på den komponenten de har ansvar for, uten å vurdere helheten i tilstrekkelig grad. En 

annen konsekvens kan være at det finnes enkelte komponenter i tjenesteleveransen der det er 

uklart hvem som har eierskapet. Det holistiske prinsippet til Stickdorn oppfordrer til å undersøke 

de «alternative brukerreisene», altså brukerreiser der brukeren ikke følger den tiltenkte 

kontaktpunktsekvensen. Ved å gjøre dette i praksis, hjulpet av CJML-notasjonen til Halvorsrud 

mfl. (2014), identifiserte vi blant annet problemer knyttet til e-postmalen for passordskifte, som 

var utdatert, misvisende og i et lite brukervennlig språk. Etter nærmere undersøkelser viste denne 

teksten seg å være minst 13 år gammel. Forklaringen for at den ikke hadde blitt endret var at 

ingen egentlig hadde et eierskap til denne, og således ble den aldri tatt tak i. Videre er 

selvbetjeningsløsningen for glemt passord et eksempel på et kontaktpunkt som i seg selv er 

nyttig, og som USIT har lagt mye arbeid i, men hvor utformingen av et annet kontaktpunkt i den 

typiske brukerreisen gjør at studentene i mange tilfeller ikke får vite om selvbetjeningsløsningen. 

Helhetsperspektivet er viktig fordi det kan være vanskelig å beslutte noe om helheten når man 

bare har deler å gå etter. Det er vanskelig å vurdere om en sykkel vil være god å sykle på hvis man 

bare får se noen av delene hver for seg. Kanskje er alle delene forbilledlig utformet, men dette 

betyr ikke at de passer sammen eller at sykkelen vil være overlegen å sykle på. Slik kan 

helhetsperspektivet kanskje sies å gi en form for «emergent property» ved at «more is different» 

(Fromm, 2005), fordi helheten sammen kan gi noe annet enn delene hver for seg selv.  

 Vår formulering av prinsippet 

Det holistiske prinsippet blir viktig fordi verken tjenesten, brukeren eller tjenesteleverandøren 

eksisterer i isolasjon – de inngår i en større kontekst. Når IT-løsningene inngår i en større 

informasjonsinfrastruktur kan det oppstå en «silotenkning» hvor hver jobber på sin bit og hvor 

eierskap for enkelte deler og for helheten kan bli uklar. Selv om kontaktpunktene i tjenesten kan 
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være gode isolert sett, kan helhetsopplevelsen være mindre god. Videre kan utformingen av ett 

kontaktpunkt påvirke hvordan man opplever et annet kontaktpunkt. Det er vanskelig å designe 

automatiserte prosesser og grensesnitt som favner hele brukermassen, og for at tjenesten skal 

oppleves som god også for brukerne som av ulike grunner ikke følger den tiltenkte brukerreisen, 

er det viktig å identifisere også de alternative brukerreisene. CJML-notasjonen gir et praktisk 

verktøy som støtter identifisering og sammenligning av tiltenkte og reelle brukerreiser. 

Tjenesteskisser, slik vi har brukt dem, hjelper også med å representere det komplekse 

helhetsbildet og se på hvordan bakgrunnsprosesser og forgrunnsprosesser samspiller.  
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8 Konklusjon  
Hovedspørsmålet vi stiller oss i denne masteroppgaven er om tjenestedesign som tilnærming kan 

brukes til å designe bedre IT-løsninger for studentene, og eventuelt hvordan. Spørsmålet har to 

dimensjoner, ved at vi både ønsker å besvare et spørsmål av praktisk verdi for USIT og 

studentene, og ved at vi søker å lære noe om tilnærmingen tjenestedesign og hvorvidt 

problemområdet vårt lar seg beskrive med dette begrepsapparatet. Oppgaven eksemplifiserer 

hvordan tjenestedesign kan anvendes når tjenesteleveransen har mange digitale elementer som 

ikke nødvendigvis er laget ut ifra tjenesteperspektiv. Dette gjøres gjennom et omfattende 

metodekapittel med påfølgende presentasjon av det empiriske materialet og analyseprosessen.  

Imidlertid er tjenestedesign fortsatt et ungt felt, og dets begrepsapparat er til tider upresis og 

mindre egnet for digitale tjenester. Vi har hatt behov for å operasjonalisere deler av dette 

begrepesapparatet og har med utgangspunkt i Stickdorn (2011) sine fem prinsipper for 

tjenestedesign utformet tjenestedesignprinsipper for digitale løsninger.  

Antar man et tjenesteperspektiv på IT-løsningene vil de først ha verdi når brukeren benytter seg 

av dem og det vil være brukerens opplevde verdi som er definerende. Det brukersentrerte 

prinsippet handler om å se tjenesteleveransen gjennom brukerens øyne og forstå hvordan 

tjenseteleveransen oppleves av brukeren. En forståelse av brukerens behov, kompetanse og 

opplevelser er avgjørende for å skape tjenester som imøtekommer brukerens forventninger og 

hjelper henne å nå sine mål.    

Prinsippet om involvering angir viktigheten av kontinuerlig involvering av både sluttbrukere og 

ansatte for innspill og evaluering av tjenesteleveranseprosessen.  

Dette henger sammen med det holistiske prinsippet. Når IT-løsningene inngår i en større 

informasjonsinfrastruktur kan det oppstå en «silotenkning» hvor hver jobber på sin bit og hvor 

eierskap for enkelte deler og for helheten kan bli uklar. Selv om de enkelte delene av tjenesten 

kan være gode isolert sett, kan helhetsopplevelsen være mindre god for brukeren. Det er 

vanskelig å designe automatiserte prosesser og grensesnitt som favner hele brukermassen, og for 

at tjenesten skal oppleves som god også for brukerne som av ulike grunner ikke følger den 

tiltenkte brukerreisen, er det viktig å identifisere også de alternative brukerreisene og lage 

løsninger som kan hjelpe brukeren med å nå målet sitt selv når den tiltenkte reisen feiler.  
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Det sekvensielle prinsippet vektlegger viktigheten av at kontaktpunktene for digitale 

støttetjenester følger en sekvens som samsvarer med brukerens forventninger og som tydelig 

forteller brukeren hvilken retning de bør bevege seg for å oppnå sine mål.  

Det bevisførende prinsippet låner begrepene tilbakemelding (feedback) og synlighet (visibility) fra 

interaksjonsdesign, da vi anser disse som spesielt viktige når tjenesteleveransen i stor grad skjer 

gjennom digitale kanaler. Tilbakemelding blir et avgjørende konsept fordi prosessene ofte er 

automatiske og tilbakemeldingen fra systemet forhåndsprogrammert. Når IT-tjenestene er 

mangfoldige og inngår i en stor informasjonsinfrastruktur med mange systemer og brukergrupper 

må tjenesteleverandøren vurdere hvordan man kan synliggjør hvilke tjenester som finnes og 

hvilken verdi brukeren kan oppnå ved benytte tjenesten.  

Vi vil fremheve CJML-notasjonen for brukerreiser, sammen med tjenesteskisser, som nyttige 

verktøy for å realisere prinsippene. Førstnevnte er spesielt nyttig i forbindelse med det 

brukersentrerte, sekvensielle og holistiske prinsippet. Vi har i vårt prosjekt utviklet en CJML-

basert notasjon for tjenesteskisser som kan hjelpe med å representere det komplekse helhetsbildet 

og se på hvordan bakgrunnsprosesser og forgrunnsprosesser samspiller og påvirker brukerens 

tjenesteopplevelse. Tjenesteskisser kan således være et nyttig verktøy i forbindelse med det 

holistiske og det bevisførende prinsippet.   

Vår anvendelse av notasjonen CJML i analyseprosessen (Halvorsrud mfl., 2014) og våre 

betraktninger om modelleringsspråkets egnethet for oppgavens problemområde kan være et 

relevant bidrag både for andre som ønsker å vurdere IT-løsninger, og for den videre utviklingen 

av et felles språk for brukerreiser. Vi finner at CJML er nyttig for å identifisere og beskrive IT-

relaterte utfordringer, særlig ved at notasjonen gir mulighet til å visualisere den planlagte 

brukerreisen opp mot reelle brukerreiser. Imidlertid opplever vi at notasjonens tilhørende 

terminologi er noe uklar, og for andre som ønsker å bruke modelleringsspråket, anbefaler vi at 

begreper som missing, failing og direct consequence avklares på forhånd slik at misforståelser 

unngås. 

Kartleggingen vi har foretatt av studentenes IT-relaterte utfordringer tyder på at det er 

informasjon som er fellesnevneren for mange av problemene studentene har i forbindelse med 

IT-løsningene. Studentene mangler kjennskap til IT-løsninger USIT tilbyr som er relevante og 

nyttige for dem i studiehverdagen, og de etterlyser introduksjon i form av en startpakke, eller en 

ressursportal som kan tilpasses etter eget ønske. Mangfoldet av informasjonskanaler skaper 
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utfordringer i studiehverdagen, og studentene opplever at IT-løsningene og informasjonen de 

formidler ikke samordnes godt nok. Studentenes kjennskap til og opplevelser med IT-løsningene 

preges av tilfeldigheter. For at IT-tjenestene skal kunne støtte oppunder undervisningstjenesten 

UiO tilbyr, må studentene få vite om relevante IT-tjenester. Mange av problemene studentene 

opplever er knyttet til prosessen med å få og å opprettholde tilgangen til IT-tjenestene. Her er det 

mange avvik fra den tiltenkte brukerreisen. For at tjenesteleveranseprosessen skal oppleves som 

god også for brukerne som av ulike grunner ikke følger den tiltenkte brukerreisen mener vi at 

USIT og UiO bør utvikle strategier og løsninger som gjør det enklere for studenten å følge den 

tiltenkte brukerreisen, og som hjelper studenten med å nå målet sitt selv når den tiltenkte reisen 

feiler. For å få til dette må man vurdere hvordan IT-løsningene fungerer sammen og fra brukerens 

perspektiv.      

8.1 Fremtidig arbeid  

Forskerne som har utviklet CJML ønsker med dette å bidra til å etablere en felles konvensjon for 

beskrivelsen av brukerreiser. Er det slik at CJML egner seg godt uavhengig av typen tjeneste som 

skal representeres? Segelström (2010) viser gjennom sitt arbeid hvordan ulike 

visualiseringsteknikker som tjenesteskisser, brukerreiser og desktop walkthrough har ulike styrker og 

svakheter i forbindelse med å representere aspekter ved tjenester. Som Halvorsrud mfl. (2014) 

påpeker finnes det ingen standard for hvordan brukerreiser bør visualiseres og således er det 

svært store variasjoner i hvordan dette gjøres av tjenestedesignere. Trolig er det derfor en stor 

spredning i hvilke aspekter ved tjenesteleveransen disse kommuniserer og i hvordan 

representasjonene oppfattes av interessentene som er involvert i prosjektet. Vi ble gjennom vår 

studie bevisste på dette ved at vi opplevde at CJML-brukerreisene kanskje var svakere på å 

uttrykke det emosjonelle aspektet ved studentens brukerreise enn de tegneserieaktige stripene 

som visualiserte samme episode. Derimot tror vi at CJML vil oppleves som mer seriøse enn 

stripene, og kanskje appellere spesielt til de involverte i teknologibaserte prosjekter, siden de har 

noen likhetstrekk med diagrammer fra systemutvikling. Rønning (2015) har undersøkt hvordan 

ansatte i offentlig sektor oppfatter visualiseringsteknikker,  hvor informantene uttalte at 

visualiseringer var et godt verktøy, men at de så på det som utfordrende å forklare sine kollegaer 

at dette var mer enn en lek. I forlengelsen av dette mener vi det kan være interessant å gå mer i 

dybden på hvordan CJML-brukerreisene oppfattes, om ulike organisasjoner oppfatter 

visualiseringsteknikken ulikt og på den måten bidra til å klargjøre hvilke typer prosjekter CJML er 

spesielt godt eller mindre godt egnet for. Vår studie kan anses som et lite steg på veien mot en 



  256 

 

slik klargjøring gjennom vår vurdering av hvordan CJML har egnet seg i et prosjekt som 

involverer digitale tjenester.   

Gjennom denne masteroppgaven har vi identifisert og beskrevet IT-relaterte problemer studenter 

ved UiO opplever i studiehverdagen, og videre kommet med forslag vi mener kan bidra til å løse 

noen av disse problemene. Et naturlig neste steg vil være å implementere disse løsningsforslagene 

og siden evaluere i hvilken grad de faktisk har bidratt til å løse noen av studentenes IT-problemer.  

Blomkvist (2011) anser det som problematisk at det ikke er blitt gjort noen klassifisering av 

tjenester for tjenestedesign, og mener dette ville vært nyttig fordi man da kan identifisere 

designprinsipper som passer for de ulike kategoriene av tjenester. Vi har i vårt masterprosjekt 

kommet med forslag til tjenestedesignprinsipper for digitale tjenester. Fremtidig arbeid i den 

anledning vil være å undersøke hvordan disse prinsippene fungerer i praksis, og gjennom disse 

erfaringene justere og klargjøre prinsippene ytterligere. Passer de best ved redesign av 

eksisterende løsninger? Hvordan støtter de utvikling av nye digitale tjenester? Hvilke andre 

teknikker og råd vil være relevante for tjenestedesignere i digitale prosjekter? Hvilken størrelse- 

eller kompleksitetsskala fungerer prinsippene for – er de mest anvendbare for små prosjekter eller 

er de mest nyttige for større informasjonsinfrastrukturer? Dette er spørsmålet som kan 

undersøkes videre for å forstå prinsippenes potensiale for anvendelse. 
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Vedlegg A Samtykkeerklæring: workshop og øvrige 
intervjuer 

Samtykkeerklæringen som ble presentert for informantene i forbindelse med 

datainnsamlingsmetodene beskrevet i 3.3.2, 3.3.4, 3.3.5 og 3.3.7 

Informasjon og samtykkeerklæring  

Forespørsel om deltakelse i masterprosjektet «Bedre student-nettsider» for USIT.  

Beskrivelse av masteroppgaven  

Denne undersøkelsen gjennomføres som en del av datainnsamlingen til en masteroppgave som 
skrives av Seline Tomt og Martine Birketvedt Eklund ved Institutt for informatikk ved 
Universitetet i Oslo (UiO). Oppgaven skrives for Universitetets senter for informasjonsteknologi 
(USIT), med den tentative beskrivelsen: 

«USIT ønsker å forbedre student-nettsidene, men har ikke selv mulighet til å gjøre alt de 
ønsker. Her er det mulighet for å lage et synlig bidrag til en bedre student-hverdag» 

Vi ønsker å se på IT-tjenestene til USIT med en tjenestedesigntilnærming, med formål om å 
avdekke mangler ved tjenestetilbudet og forbedre disse. Et viktig moment er å se på hvordan 
ulike tjenester og avdelinger samspiller og oppleves av studentene. Du er invitert til å delta i 
undersøkelsen fordi du er student eller ansatt ved UiO.  

Hva innebærer deltakelsen i undersøkelsen?  

Deltakelse i undersøkelsen vil si at man stiller opp på intervju, spørreundersøkelser, workshop 
og/eller brukertester hvor temaet omhandler IT-tjenestene til UiO og hvordan tjenestetilbudet 
eventuelt kan forbedres.  

Vi ønsker mulighet til å gjøre lydopptak, samt notere stikkord underveis, og i noen tilfeller vil 
fotografering være ønskelig. Dersom det tas lydopptak eller bilder vil dette avklares på forhånd.  

Anonymitet og hva som skjer med informasjonen om deg  

Notatene, eventuelle lydopptak eller bilder vil bli anonymisert dersom du ønsker dette. Ingen 
andre enn oss, og i visse tilfeller veileder Tomm Eriksen og internveileder Tone Bratteteig, vil ha 
tilgang til notater, lydopptak og bilder.  

Hvis du har deltatt ved å svare på elektronisk spørreskjema, vil dette være en anonymisert 
undersøkelse gjennom UiOs Nettskjema-tjeneste, hvor ingen personinformasjon vil lagres, slik at 
det ikke vil finnes noen kobling mellom den som svarer og selve besvarelsen.  
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Prosjektet skal etter planen avsluttes 2. mai 2016. Eventuelle lydopptak vil bli slettet når 
masteroppgaven blir godkjent, og notater vil slettes etter innlevering. Eventuelle bilder vil kunne 
publiseres i masteroppgaven dersom du har samtykket til dette. Bilder som ikke brukes vil slettes 
etter innlevering av masteroppgaven.  

Frivillig å delta  

All deltakelse er frivillig. Du kan når som helst avslutte deltakelsen eller trekke informasjon som 
er blitt gitt, uten å måtte grunngi dette nærmere. Dersom du velger å trekke deg, vil all innsamlet 
data om deg bli slettet.  

Kontaktinformasjon  

Dersom du har spørsmål om forskningsprosjektet kan du spørre oss, eller ta kontakt med oss 
senere på selinet@ifi.uio.no eller martine.eklund@usit.uio.no. Vi kan også kontaktes på mobil: 
456 02 901 (Seline) eller 478 50 578 (Martine). Du kan også kontakte vår veileder ved Institutt for 
informatikk, Tone Bratteteig, på tone@ifi.uio.no, eller vår kontaktperson ved USIT, Tomm 
Eriksen, på tomm.eriksen@usit.uio.no. Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.  

Samtykke  

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir mitt samtykke til å delta i masterprosjektet.  

[  ] Jeg samtykker til å bli fotografert, og at bildene kan brukes i masteroppgaven � 

 [  ] Jeg samtykker til lydopptak ��

 

 

 

______________     ________________________________________  

Sted og dato      Signatur � 
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Vedlegg B Samtykkeerklæring: intervjuer i samarbeid med 
USIT  

Samtykkeerklæringen som ble presentert for informantene i forbindelse med 

datainnsamlingsmetodene beskrevet i 3.3.3. 

Beskrivelse av undersøkelsen 

Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) ønsker å gjennomføre en undersøkelse 
om studentenes bruk av vårt tjenestetilbud, og dermed også hvilke behov studentene ikke får 
dekket av vårt nåværende tjenestetilbud. Dette for å bedre vårt beslutningsgrunnlag når vi skal 
gjennomføre tiltak på dette området, og også bedre argumentasjonen når vi foreslår tiltak for 
universitetsledelsen. 
Ved spørsmål kan du ta kontakt med: 

• Marte Hesvik Frøyen, e-post marte.froyen@usit.uio.no 
• Rikke Julie Foss-Pedersen, e-post r.j.foss-pedersen@usit.uio.no 

Resultatet av denne undersøkelsen vil brukes på følgende måter:  
1. for å utarbeide en rapport som skal danne grunnlaget for USITs strategi for å forbedre 

tjenestene mot studentene, og eventuelt kunne foreslå nye tjenester overfor de riktige 
organer. 

2. som en del av datagrunnlaget for masteroppgaven «Bedre student-nettsider.» Oppgaven 
utføres av Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, i samarbeid med USIT. 

Deltagelse i undersøkelsen  

Din deltagelse i denne undersøkelsen er frivillig, og du kan når som helst trekke tilbake ditt 
samtykke. Dersom du ønsker å avbryte intervjuet eller velger å trekke tilbake samtykket ditt i 
etterkant, kan du samtidig velge å trekke informasjonen du har oppgitt, helt eller delvis.  

Undersøkelsen vil bli gjennomført som et intervju. Under intervjuet vil det bli tatt notater, samt 
et lydopptak for å supplere notatene. I noen tilfeller kan du bli bedt om å utdype dine svar og vise 
oss eksempler fra Universitetet i Oslo (UiO) sine nettsider. Når slike eksempler blir brukt vil det 
gjøres opptak av PC-skjermen. Du som intervjuobjekt vil dermed ikke bli filmet, kun din 
interaksjon med datamaskinen (f.eks. dine bevegelser på nettsidene til uio.no). 

Anonymitet 

Alle data i form av notater, lydopptak og filmklipp vil bli anonymisert slik at informasjonen ikke 
vil kunne tilbakeføres til deg. Den anonymiserte informasjonen vil videre bli brukt for å utforme 
en rapport som skal brukes til videre arbeid med UiO sine IT-tjenester. Lyd/filmklippene som 
blir tatt opp vil også brukes for å eksemplifisere problemområder blant våre tjenester på 
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presentasjoner i etterkant. Ved prosjektets slutt vil alle data i form av notater, lydopptak og 
filmklipp slettes.   

Samtykke 

Jeg godkjenner at lydopptak brukes for å illustrere problemområder på interne presentasjoner:  
 JA [  ]    NEI [  ].  

Jeg godkjenner at filmopptak brukes for å illustrere problemområder på interne presentasjoner:  
 JA [  ]    NEI [  ]. 

Jeg har lest og forstått informasjonen over og gir med dette mitt samtykke til å delta i denne 
undersøkelsen.     

  
_________________   ______________________________________  
Sted og dato                 Signatur  
 
 



  284 

 

Vedlegg C Kart over IT-løsninger 

En enkel form for tankekart som viser en del av IT-løsningene ved UiO. Brukt som hjelpemiddel 

i studentintervjuene som ble utført ansikt til ansikt. Kartet ble opprinnelig presentert i en større 

versjon, i et liggende A4-format. 
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Vedlegg D Intervjuguide: innledende studentintervjuer 

Intervjuguide for de innledende studentintervjuene våre, som beskrevet i delkapittel 3.3.2. Disse 

intervjuene var semistrukturerte og hadde en varighet fra 45 til 90 minutter. 

Bakgrunn for undersøkelse 

Fortell om bakgrunnen for undersøkelsen med utgangspunkt i samtykkeerklæringen. 

 
Oppvarming 

• Hvor gammel er du? 

• Hvor lenge har du studert på UiO? 

• Hva studerer du? (fagområde og grad) 

Studenthverdagen 

• Hvis ny student: hvordan synes du prosessen med å bli student ved UiO har vært? 

• Kan du fortelle om en typisk dag som student; Hva gjør du? Fortell gjerne om hva du 
gjør fra morgen til kveld, om du jobber hjemmefra, eller på skolen … 

o Forsøk å fiske litt rundt arbeidspraksis, arbeidsflyt, hvordan man konkret jobber, 
hva som er typiske «oppgaver»/«aktiviteter» man gjør - spør hvordan og hvorfor 

• Hvordan finner du ut hva du trenger å gjøre en dag du skal studere?  

• Hva bruker du når du studerer, hvilke gjenstander og IT-løsninger? 

o F.eks. i undervisningssammenheng, innlevering, få oversikt, timeplan, 
gruppearbeid/samarbeidsverktøy. Hvor ofte bruker du de ulike? 

o Hvis det ikke nevnes: UiO-PC eller egen enhet? Hva slags enhet(er)? 

• Hvordan gjør du det? 

• Hvorfor gjør du det slik? 

• Hvilke websider, apper o.l er du innom? 

• Som student ved UiO, føler du at du får den informasjonen du trenger i 
studenthverdagen din?  
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• Hvordan finner du denne informasjonen? [Semestersider? Fronter? Forelesning? E-post? 
Bruker du mobil/nettbrett/PC? … ] 

• Hender det at du møter utfordringer rundt det å være student på UiO? Er det noe UiO 
kunne gjort annerledes for å bedre studiehverdagen din? 

IT-tjenester og behov 

[Introdusere kartet i vedlegg C, gi personen tid til å se og tenke seg litt om]  

• Hvis du ser på tjenestene på dette kartet, kan du gå gjennom tjenestene som er listet der, 
og tenke litt høyt om de forskjellige tjenestene? Feks om det er noen du er spesielt 
fornøyde eller misfornøyde med, eller som du bare aldri har hørt om?  

• Bruker du noen av tjenestene på kartet? Hvordan/hvorfor? Hvor ofte?  

• Hvilke av disse er viktigst for deg? Er det noen løsninger du ikke kunne klart deg uten? 
Er det noen du helst skulle sluppet å måtte bruke? 

• Når det gjelder IT-tjenester/systemer/verktøy som du bruker - er det noen av de som 
dekker dine behov som student bedre enn de UiO tilbyr? 

Informasjon og oversikt over tilbudet 

• Kan du huske noen spesielt positive eller spesielt negative IT-relaterte opplevelser du har 
hatt som student ved UiO? 

• Har du vært i kontakt med IT-support ved UiO før, eller innom Knutepunktet, 
studieinfosentre e.l.  for å få svar på ting du har lurt på? 

• Har du noen gang lett etter informasjon på UiO sine nettsider som du ikke har funnet 
eller som var vanskelig å finne? * Merk: Ledende spørsmål. Dette endret vi midtveis til «hvordan 
opplever du nettsidene til UiO» 

• Har du studert noe sted tidligere? Hvis ja: synes du dette var annerledes enn å studere ved 
UiO? Hvilke løsninger brukte du der 

I en perfekt verden 

• Kan du tenke deg et «drømmesystem» eller en «drømmetjeneste» som du skulle ønske 
UiO tilbød sine studenter? Noe som ville gjort det lettere for deg å være student? Er det 
noen tjenester du savner eller som du skulle ønske UiO tilbød sine studenter?  
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Vedlegg E Intervjuguide: intervjuer i samarbeid med USIT 

Intervjuguide for studentintervjuene vi utførte sammen med USIT, også kalt 

«Studenthverdagsundersøkelsen», som beskrevet i delkapittel 3.3.3. Intervjuguiden er et resultat 

av innspill fra hele prosjektgruppen. 

Bakgrunn for undersøkelse 

Denne undersøkelsen gjennomføres på bakgrunn av at universitetets senter for 
informasjonsteknologi (USIT) ønsker å avdekke utfordringer med IT systemene vi tilbyr i dag 
og hull i tjenestetilbudet. Målet med undersøkelsen er å utforske tiltak for forbedringer for å øke 
studenters tilfredshet med våre tjenester. 

USIT tilbyr mange ulike tjenester eller IT-system. For at det skal bli lettere for deg å forstå hva vi 
mener med dette har vi laget en liste over de viktigste systemene. 

Liste over IT-tjenester: 

• Studweb 

• Webmail 

• Fronter 

• Brukerinfo 

• Nettskjema 

• Programvare 

• E-post  

• Emnesider/Semestersider 

• Timeplan/kalender 

• Mine studier 

• Wiki 

Innledende spørsmål 

• Hvor gammel er du? 

• Hvor lenge har du studert på UiO? 

• Hva studerer du? (fagområde og grad) 

Studenthverdagen 



289 

 

• I løpet av en vanlig dag som student, hvilke IT-systemer/tjenester (både de UiO tilbyr og 

andre) er du innom?  

• Ta oss igjennom en typisk dag som student for deg. 

o Er det noen IT-systemer/tjenester du ikke kunne klart deg uten? 

o Er det andre IT-systemer/tjenester (både de UiO tilbyr og andre) knyttet til din 

studiehverdag som du bruker, men som du ikke er innom daglig? 

o F.eks. i undervisningssammenheng, innlevering, få oversikt, timeplan, 

gruppearbeid/samarbeidsverktøy. 

o Hvor ofte bruker du de ulike? 

o Er det noen av disse systemene som du mener dekker dine behov bedre enn de 

UiO tilbyr? 

§ F.eks. webmail vs. gmail?  

Fornøyd eller misfornøyd 

• Hvilke tjenester er du mest fornøyd med? 

• Hva er det som gjør de så bra? 

• Hvilke er du minst fornøyd med? 

• Hva er det som gjør at du er minst fornøyd med de? 

Konkrete tjenester 

Her benyttet man i intervjuet en plansje med felt fra 1-5, pluss et vet-ikke felt, der 
intervjuobjektet ble bedt om å plassere de ulike tjenestene innenfor de ulike 
områdene og tenke høyt underveis.  

• Hvor fornøyd er du på en skala fra 1 til 5 (1 dårligst - 5 best) med disse IT-tjenestene: 

(Dersom du ikke kjenner til tjenesten kan du plassere den på vet ikke.) 

o Skifte/glemt passord 

o Webmail 

o Utskrift (ny løsning) 

o Trådløsnett 

o Tilgang til ditt filområde på UiO hjemmefra 

o Programvaretilbudet (kiosk.uio.no, linux-servere, terminaler på termstuer, egen 

maskin). 

o Fronter 
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o Hvis ikke Fronter, hva bruker du? 

o Semestersidene (på nettsidene) 

o Forelesning på nett 

o Søkefunksjon på nettsidene 

o Mine studier 

o Terminalstuer 

o Brukerinfo 

•  

• Hvis 5: Hva syns du er bra med tjenesten? 

• Hvis x < 5: Hva skal til for å gjøre tjenesten bedre (gi den en høyere score)? 

Annet 

• Er det IT-tjenester du skulle ønske at UiO tilbød sine studenter? 

• Har du noen gang lett etter informasjon på UiO sine nettsider som du ikke har funnet 

eller som var vanskelig å finne? 
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Vedlegg F Plansje brukt i intervjuer i samarbeid med USIT 

Plansje som ble benyttet studentintervjuene vi utførte sammen med USIT, også kalt 

«Studenthverdagsundersøkelsen», som beskrevet i delkapittel 3.3.3. Plansjen under er fra et 

faktisk studentintervju, og er således en del av datamaterialet. 
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Vedlegg G Intervjuguide: RT-intervjuer 

Intervjuguide for intervjuene vi gjorde med studenter som hadde henvendt seg til Houston 

brukerstøtte, som beskrevet i 3.3.4. Intervjuet ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer, 

og hadde en varighet fra 20 minutter opptil en time.  

Kort oppvarming / snakke litt om prosjektet (informanten har på forhånd fått tilsendt 
og lest samtykkeskjema) 
Du har kanskje fått et inntrykk av hva intervjuet skal handle om allerede? Vi skriver altså en 
oppgave for IT ved UiO, som undersøker hvordan man kan gjøre IT-tjenestene bedre for 
studentene.  

I den anledning synes vi det interessant å se på hvilke IT-utfordringer studentene møter og 
hvordan de blir løst. Vi prøver blant annet å se på hva folk typisk gjør når de støter på et problem 
og hvordan de går frem for å få løst på problemet sitt. Så det handler egentlig om å få en bedre 
forståelse av hva folk typisk gjør i disse situasjonene og hvordan de tenker, sånn at man kanskje 
kan løse disse utfordringene på en bedre måte i fremtiden, om man kan gjøre noe med systemene 
eller med informasjonsflyten, for eksempel. Og så prøver vi å lære litt om hvilke behov 
studentene har i studenthverdagen sin og hvordan IT-tjenestene støtter - eller eventuelt 
motarbeider disse behovene.  

Oppvarming 

• Hvor gammel er du?  

• Hvor lenge har du studert ved UiO?  

• Hva studerer du? 

•  

Henvendelsen 

• Kunne du først si litt om hva som gjorde at du kontaktet Houston? Kan du på en måte 

beskrive situasjonen (hva som skjedde, hvordan du tenkte)? 

• Kan du huske hvordan du fant du frem til informasjon om Houston?  

• Prøvde du å finne informasjon om problemet på andre måter? 

• Fikk du noe informasjon om dette på forhånd? 

• Hvordan synes du det er å få informasjonen slik? (dersom e-post) 

• Hvordan ville du foretrekker å få denne typen informasjon (eller informasjon om feks 

brukernavn og passord, eller IT-tjenestene generelt)?  

• Er det noe annet som du ønsker å si når det gjelder IT-tjenestene? 
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•  

IT-løsninger i studiehverdagen 

• Hvordan opplever du IT-tjenestene til UiO, sånn generelt? Når vi snakker om IT-

tjenestene mener vi alt fra hvordan man får brukernavn og passord, til hvordan 

Studentweb eller Fronter oppleves eller hvordan nettsidene er i bruk. 

•  

• Hvordan holder du deg generelt oppdatert på informasjon i studiehverdagen? 

o Hva slags steder er du innom, da?  

o Bruker du noen verktøy, feks kalender-apper eller skriver inn ting i en almanakk 

eller lignende? 

o Hva med student-epost? I hvilken grad? Satt opp på mobil?  

•  

• Hva slags IT-tjenester har du brukt hittil i studiene? 

o Hvordan bruker du disse IT-tjenestene i studiene? 

o Hvordan fikk du informasjon om disse? 

•  

Informasjon og forventninger 

• Hvordan har du blitt informert om IT-tjenestene til UiO (hva synes du om det?) 

• Kan jeg spørre hvilke forventninger du har til UiO når det gjelder informasjon? 

• Hvilke forventninger har du til IT-tjenestene?  

• Hvordan opplever du nettsidene til UiO? 

• Føler du ellers at du har fått den informasjonen som du trenger fra UiO sin side? 

• Har du ellers noe du ønsker å legge til?  

•  



  294 

 

Vedlegg H Intervjuguide for RT-intervjuet gjennomført 
over e-post 

Vi valgte å bruke en egen intervjuguide for studentintervjuet som ble gjort over e-post, som 

beskrevet i 3.3.4. 

Emnefelt: «Hjelp UiO å gjøre IT-tjenestene bedre for studentene» 

«Hei, NN! 

Under følger spørsmålene vi håper du kunne svare på. Bare ta den tiden du trenger. 

Tusen takk for at du tar deg til å svare på spørsmålene våre! Det setter vi stor pris på. 

Vi skriver altså en oppgave for den sentrale IT-avdelingen til UiO, som ønsker å se på hvordan 
de kan gjøre IT-tjenestene bedre for studentene.  

I den anledning er det interessant å se på hvilke IT-utfordringer studentene møter og hvordan de 
blir løst. Vi prøver blant annet å se på hva folk typisk gjør når de støter på et problem og hvordan 
de går frem for å få løst på problemet sitt.  

Hvis man kan få en bedre forståelse av hva folk typisk gjør i disse situasjonene og hvordan de 
tenker, kan man kanskje forbedre systemene og informasjonskanalene, sånn at veien blir kortere 
for folk til å finne løsningen på typiske problemer. Vi er også interessert i vite mer om hvordan 
studentene opplever IT-tjenestene og hvordan informasjonsflyten rundt dette oppleves.  

Vi har lagt ved en samtykkeerklæring for prosjektet. Denne spesifiserer at du når som helst kan 
trekke tilbake hele eller deler av intervjuet, at ingen personidentifiserende opplysninger vil 
benyttes i oppgaven, samt at dataene vil slettes ved prosjektslutt i mai 2016.  

---- 

• Hvor lenge har du studert ved UiO? 

• Hva studerer du? 

• Kunne du beskrive bakgrunnen for at du henvendte deg til Houston?  

• Kjente du til Houston (IT-support) fra før? Hvordan fant du frem til Houston? Hvor 
enkelt eller vanskelig var det å finne denne informasjonen?  

• Hvordan synes du prosessen for å få en løsning på problemet har vært? Hvilke steg måtte 
du gjennom for å få løst problemet? Kunne dette vært gjort på en bedre måte i dine øyne?  

• På et mer overordnet nivå: Hvordan har du fått informasjon om IT-tjenestene til UiO?  
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• Synes du at du ellers har mottatt den informasjonen du har hatt behov for fra UiO? 

• Hva synes du om måten du eventuelt har mottatt informasjon på? Hvordan ville du 
foretrukket å få slik informasjon?  

• Hvordan holder du deg generelt oppdatert på informasjon i studiehverdagen 
(semestersider, student-epost, Mine Studier-løsningen, Fronter e.l.)? 

• Har du ellers noen kommentarer eller opplevelser relatert til IT-tjenestene som du vil dele 
med oss?  

--- 

Beste hilsener,  

Martine Eklund og Seline Tomt» 
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Vedlegg I Norsk henvendelsesmal for RT-intervjuer 

Vedlegget viser teksten vi sendte per e-post til studenter som hadde kontaktet Houston 

brukerstøtte, som beskrevet i 3.3.4. Malen ble i forkant av undersøkelsen oversendt til juristene 

ved USIT.  

Emnefelt: «Hjelp UiO å gjøre IT-tjenestene bedre for studentene» 

«Hei,  

Du sendte nylig inn en henvendelse til IT-support ved UiO (USIT). I den anledning lurte jeg på 
om du kunne tenke deg å delta på et kort intervju, i forbindelse med masteroppgaven min, som 
jeg skriver for USIT? Det krever ingen forberedelser fra din side, og kan også gjøres over telefon, 
om det passer best for deg. Hvis du befinner deg i utlandet er også e-post en mulighet.  

USIT ønsker å finne ut mer om hvordan dagens IT-tjenester fungerer, hva som eventuelt ikke 
fungerer så bra og hvordan man kan gjøre IT-tilbudet bedre for studentene. Med andre ord er det 
viktig å snakke med de som bruker tjenestene og få deres ærlige meninger. Ved å delta i 
forskningsprosjektet kan du bidra til mer brukervennlige IT-tjenester og nettsider, og således en 
bedre studenthverdag ved UiO. 

Intervjuet vil blant annet handle kort om bakgrunnen for henvendelsen din til USIT, og ellers 
dine erfaringer rundt bruk av IT-tjenestene som UiO tilbyr sine studenter. Eksempler på IT-
tjenester USIT ønsker tilbakemeldinger om kan være passordtjenesten, nettsidene til UiO, 
Fronter og Studentweb. 

Om du ønsker å delta i et intervju, ønsker mer informasjon eller har spørsmål angående 
prosjektet, kan du svare på denne e-posten. Ønsker du ikke å delta, trenger du ikke gjøre noen 
ting. 

Det bør nevnes at jeg har en dobbeltrolle i denne situasjonen, i den forstand at jeg både er 
masterstudent ved UiO og ansatt i USIT. Jeg vil derfor understreke at disse rollene er separate, og 
at USIT ikke vil få noen informasjon om hvem som deltar i forskningsprosjektet. Opplysninger 
som kommer frem i forbindelse med forskningsprosjektet vil kun brukes i samsvar med 
forskningsformålet. 

Det er frivillig å delta, og navnet ditt og andre personopplysninger vil ikke brukes i oppgaven. Du 
kan når som helst trekke deg fra undersøkelsen, uten spørsmål. Forskningsprosjektet er meldt til 
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste, og denne henvendelsen er avklart med USIT. 

Jeg takker for at du har tatt deg tid til å lese denne e-posten, og håper du vil dele din mening ved 
å delta i forskningsprosjektet. 

Beste hilsener, 
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Martine Birketvedt Eklund og Seline Tomt, 

Masterstudenter ved Institutt for informatikk, UiO» 
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Vedlegg J Engelsk henvendelsesmal for RT-intervjuer 

Vedlegget viser teksten vi sendte per e-post til studenter som hadde kontaktet Houston 

brukerstøtte på engelsk, som beskrevet i 3.3.4. 

Emnefelt: «Please help us improve the IT-services offered by the University of Oslo» 

«Hello! 

You recently sent an inquiry to the University of Oslo’s IT-support, Houston (or USIT). I am 
currently writing a master’s thesis for USIT concerning the IT-services offered to students by the 
university. On this occasion, I wondered if you might like to participate in a short interview 
(approximately 20 minutes)? It requires no preparation on your part, and can also be carried out 
via phone or e-mail if this suits you better. 

In order to improve the IT-services offered to students, USIT needs to gain insight about the 
students’ experiences regarding how the services are used today. However, to achieve this, it is 
crucial to speak with the users of these services, thus obtaining the students’ opinion on the 
matter. By participating in this research project, you will contribute to more user-friendly IT 
services, and hopefully improve the overall student experience.  

If you wish to participate, need more information, or have questions regarding the project, please 
reply to this e-mail. Participation is voluntary, and your name and other personal information will 
not be published in the thesis or shared in any other way. In addition, you are entitled to 
withdraw any or all statements given by you at any time during or after the interview, and are 
under no circumstances obligated to share your reason. The research is reported to the 
Norwegian Social Science Data Services. This request is approved by USIT. 

As I am both a master’s student as well as an USIT employee, I wish to emphasize that these 
roles are separate, and that USIT will not receive any information about the participants of this 
research project. All information that is gathered during the research project will be used strictly 
in accordance with the research purpose.  

I thank you for finding the time to read this e-mail, and hope you will share your opinion on 
UiO’s IT-services by participating in my research project. 

 

Best wishes, 

Martine Birketvedt Eklund and Seline Tomt, 

Master students at the Department of Informatics, University of Oslo» 
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Vedlegg K Intervjuguide: Leder for Gruppe for IT-support 
og driftssenter 

Intervjuet ble gjennomført 24.11.2015 som et semistrukturert intervju, med varighet på 60 
minutter. Formålet med intervjuet var å potensielt få en bedre forståelse av dagens situasjon og 
hvorfor den er som den er, i tillegg til å presentere og få respons på noen av de innspillene som 
ble gitt fra førstelinjen under workshopen. 

 

Hvilke typer IT-problemer har studentene? 

• Hva lurer studentene på? Hva har de problemer med?  

• Saksfordelingen i RT – hvordan ser den ut? 

• Hvor stor andel passordsaker er det?  

• Hvor mye tid anslår du at Houston bruker på denne type saker?  

• Hvordan brukes denne statistikken i organisasjonen?  

• Kan du beskrive situasjonen ved semesterstart?  

• Hvorfor kommer det så mange slike type henvendelser, tror du?  

• Hva kan gjøres?  

• Hvorfor tror du sakstallene i RT øker så voldsomt? 

• Hva tror du skal til for å bedre situasjonen? Hva kreves?  

Dagens situasjon og førstelinjens innspill 

• Legge frem noen av ideene som kom frem gjennom workshopen 

o Hva tenker du om dette?  

o Mulighetsrom for endringer, eventuelle grunner til hvorfor dagens situasjon er 
slik. 

USIT 

• Hva tenker du om dagens situasjon med antallet studenthenvendelser sett i sammenheng 
med alle de nye oppgavene Houston skal få gjennom det nye driftssenterprosjektet?  
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• Vet du om det er gjort noen vurderinger rundt hvordan dagens praksis for bygging av 
studentbrukerkontoer fungerer?  

• Hva tenker du, generelt, om endringsprosesser i USIT?  

• Hvordan er informasjonsflyten i USIT?  

 

USIT og studentene 

• Hvem har utformet malene som sendes ut til studenter? (vis ham denne)  

• Hvem har ansvar for innholdet?  

• Kan du si noe om i hvilken grad studentønsker- og tilfredshet er en del av 
beslutningsgrunnlaget til USIT?  

• Hvem kan eventuelt si noe mer om dette? 

• Hvis ikke USIT har dette fokuset, hvem har det? 

 

Den videre gangen i prosjektet vårt 

• Fikk du mailen vår hvor vi spurte om innspill til invitasjonen vi ønsker å sende til 
studentbrukerne i RT?  

• Vet du noe mer om den mystiske tjenestekatalogen?  
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Vedlegg L Intervjuguide: Leder for Gruppe for drift av 
meldingstjenester 

Intervjuet ble gjennomført 15.07.2016 som et ustrukturert intervju, med varighet på 80 minutter. Formålet med 
intervjuet var å få detaljkunnskap om studentautomatikken og beslutninger gjort med hensyn til 
denne, samt bekrefte eller avkrefte vår egen tolkning av systemdokumentasjonen for 
studentautomatikken.  
Intervjuet innledes med at informanten leser samtykkeerklæringen og vi deretter forteller at 
tjenestedesign, som vi benytter i vårt prosjekt, blant annet handler om å se på hvordan 
forgrunns- og bakgrunnsprosessene i en tjenesteleveranse er med på å legge føringer for 
sekvensen i tjenesteleveransen og brukerens opplevelse av denne. Vi sier at vi er interesserte i 
å vite mer om hvordan studentautomatikken fungerer, hvorfor den er blitt som den er og hva 
som ligger bak det at man nå ønsker å gjøre endringer i denne. Informanten hadde fått 
tilsendt spørsmålene våre på forhånd, og intervjuet utviklet seg som en samtale rundt 
spørsmålene under: 
 

• Kan du fortelle oss om vurderingene som lå til grunn for hvordan man valgte å 
implementere dagens løsning? 

• Er det noe ved dette beslutningsgrunnlaget som har endret seg, eller er det andre årsaker 
til at man nå velger å gjøre disse endringene? 

• Vi ser blant annet at det står i Jira-saken at «Dette oppleves som forvirrende og lite 
service-innstilt blant studentene. Lokal-it får mange henvendelser fra studenter som 
trenger å få dette forklart.» - Vet du hva som er kilden



ID Datainnsamling Medium Kjønn Alder Type student Fakultet Institutt Studieår UiO Andre kommentarer

Student #1 Intervju Oppmøte Mann 28 Master MN IFI 1
Student #2 Intervju Oppmøte Mann 49 Årsenhet UV ILS 0 Studerte også for over 10 år siden.
Student #3 Intervju Oppmøte Kvinne 24 Master MN IBV 2
Student #4 Intervju Oppmøte Kvinne 26 Master MN IBV 5
Student #5 Intervju Oppmøte Kvinne 22 Bachelor HF IMK 1
Student #6 Intervju Oppmøte Kvinne 33 Master MN IFI 5
Student #7 Intervju Oppmøte Mann 23 Enkeltemne HF ILN 4 Har tatt bachelor ved UiO, tar nå enkeltemner
Student #8 Intervju Oppmøte Mann 24 Master MN IFI 4
Student #9 Intervju Oppmøte Mann 24 Master MN Kjemi 4
Student #10 Intervju Oppmøte Kvinne 25 Master UV - 3
Student #11 Intervju Oppmøte Kvinne 26 Master JUS - 5 Innledende studentintervjuer

Student #12 Intervju Oppmøte Kvinne 24 Master TF - 5 Intervjuer i samarbeid med USIT (SU)

Student #13 Intervju (SU) Oppmøte Mann 30 Bachelor SV ISV 1 Intervjuer på bakgrunn av RT-henvendelser (RT)

Student #14 Intervju (SU) Oppmøte Mann 28 Bachelor HF ILOS 1
Student #15 Intervju (SU) Oppmøte Kvinne 22 Bachelor UV IPED 2
Student #16 Intervju (SU) Oppmøte Kvinne 45 Årsenhet UV ILS 5
Student #17 Intervju (SU) Oppmøte Kvinne 29 Master HF ILN 3
Student #18 Intervju (SU) Oppmøte Mann 34 Bachelor HF IAKH 2
Student #19 Intervju (SU) Oppmøte Mann 24 Master MN IFI 3
Student #20 Intervju (SU) Oppmøte Mann 21 Bachelor MN IFI 0
Student #21 Intervju Oppmøte Kvinne 23 Master MN IFI 4
Student #22 Intervju Oppmøte Mann 26 Master MN IFI 4
Student #23 Intervju (RT) Telefon Mann 26 Langvarig JUS - 0
Student #24 Intervju (RT) Telefon Mann 45 Doktorgrad UV ILS > 5 Studerte også for over 10 år siden.
Student #25 Intervju (RT) Telefon Mann 39 Master UV IPED 5
Student #26 Intervju (RT) Oppmøte Kvinne 61 Bachelor HF IKOS 1
Student #27 Intervju (RT) Oppmøte Kvinne 30 Profesjon SV Psykologi 5
Student #28 Intervju (RT) Telefon Kvinne 26 Master UV ILS 6
Student #29 Intervju (RT) Telefon Kvinne 34 Årsenhet UV ILS 0 Bor i en annen del av landet.
Student #30 Intervju (RT) Telefon Kvinne 28 Hospitant UV - 2 Hospitant, tar PhD ved annet universitet
Student #31 Intervju (RT) Telefon Kvinne 30 Hospitant MN - 0 Hospitant, tar PhD ved annet universitet
Student #32 Intervju (RT) Epost Kvinne 38 Enkeltemne SV ECON 2
Student #33 Intervju (RT) Oppmøte Kvinne 75 Enkeltemne HF IKOS > 10
Student #34 Intervju (RT) Oppmøte Kvinne 53 Enkeltemne HF IFIKK 0 Studerte også for over 10 år siden.
Student #35 Intervju (RT) Oppmøte Mann 47 Langvarig JUS - 0 Studerte også for over 10 år siden.

Vedlegg M	   Informant-oversikt
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Vedlegg N Beskrivelser og skjermbilder av kontaktpunkter 

Vedlegget gir en kort beskrivelse av kontaktpunktene som omtales i kapittel 4, 5 og 6.  

Kontaktpunkter som inngår i den forventede reisen for «tilgang til IT-
løsninger» 

 

Figur 8.1 Den forventede brukerreisen brukerreisen for tilgang til IT-tjenester, vist i kapittel 4. Brukerreisen består av 
tre delreiser som svarer til de tre nevnte hovedfasene vi har definert for studieløpet; opptak, aktiv student og 
ferdigstudert. Reisen viser sekvensen av kontaktpunkter studenten møter i forbindelse med å få tilgang til IT-
tjenestene (Delreise 1), å opprettholde tilgangen til IT-tjenestene (Delreise 2) og avslutningsvis beskjed om at man 
ikke lenger har en studenttilknytning til UiO og dermed mister tilgang til IT-tjenestene (Delreise 3). 

T1: Velkomst-SMS 
SMS som sendes ut til nye studenter: «Velkommen til Universitetet i Oslo! 

    Ditt brukernavn: %(username) 

    Passord setter du selv, se https://uio.no/nybruker for mer info.'» 

T2: Velkomstsiden uio.no/nybruker 
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T3: SMS-tjenesten 

Tjenestens egentlige navn er «Glemt passord-tjenesten» og er en tjeneste som lar brukere som har 
glemt passordet sitt sette et nytt ved hjelp av engangskode tilsendt på SMS. Bruk av tjenesten 



  306 

 

forutsetter at man på forhånd har registrert mobiltelefonnummeret sitt i FS, typisk ved hjelp av 
Studentweb. 

 

SMS med engangskode: «Engangspassord: %s          
Gyldig i %s minutter. 
Universitetet i Oslo» 
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T4: Studentweb 
I Studentweb kan studenten semesterregistrere seg, finne informasjon om 

semesterbetaling, melde seg opp til emner og se hva som er registrert om studieløpet. 
Når studenten gjør endringer i Studentweb blir dette oppdatert i FS umiddelbart. 

 
T5: IT-tjenester 
Dette kontaktpunktet er en abstrahering, som nevnt under 3.4.3. Kontaktpunktet symboliserer en 
hvilken som helst IT-løsning studenten logger seg på med den fullt operative UiO-brukerkontoen 
sin.     

 
T6: E-post, «Pålegg om passordskifte»  

«From: ureg-response@usit.uio.no 
Reply-To: ureg-response@usit.uio.no 
Subject: Pålegg fra sentral drift, passordskifte for '${USERNAME}' 
 
Norsk  
----- 
  Dette er en beskjed til deg om at du må bytte passord innen 
    ${DEADLINE_NB_NO} 
  Under følger detaljer og begrunnelsen for dette. Det anbefales at  
  du venter med å bytte passord til du skal gå for dagen, ettersom det  
  tar litt tid før alle systemer er oppdatert med det nye passordet. 
  Du kan skifte passord ved å gå til nettsiden: 
 
    https://brukerinfo.uio.no/ 
 
English 
------- 
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  This is a notice to you that you will have to change your password 
  before 
    ${DEADLINE_EN_US} 
  Details concerning how to do this and an explanation for this can be 
  found at the bottom of this message. To change your password, please  
  visit the web-page: 
 
    https://brukerinfo.uio.no/ 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Denne meldingen er automatisk generert, og går til flere tusen brukere 
hver måned. Dersom du har spørsmål til det som står her, ber vi deg 
kontakte din lokale IT-ansvarlige eller en terminalvakt. 
 
Det er ikke mulig å svare til avsender av denne meldingen. Forsøk på 
dette vil kun resultere i at din melding forsvinner. 
 
På tide å skifte passord 
------------------------ 
 
  Brukerdatabasen vår viser at du, '${USERNAME}' har det samme 
  passordet i dag som for elleve måneder siden. Passordet ditt er det 
  du blant annet bruker når du skal lese e-post eller logge deg inn på 
  arbeidsplassutstyr. Nå må vi be deg om å skifte dette passordet. 
  Dersom du ikke har skiftet passord innen ${DEADLINE_NB_NO},  
  ser USIT seg nødt til å stenge kontoen din midlertidig. For å få åpnet 
  kontoen igjen må du da personlig møte opp hos din lokale IT-ansvarlige 
  og vise legitimasjon for å få utstedt et nytt passord. 
 
  Det å skifte passordet sitt er viktig for å opprettholde en god nok 
  sikkerhet og dermed stabilitet for IT-tjenestene ved universitetet. 
 
  Det enkleste er å skifte passordet ditt når du går for dagen, husk å 
  logge ut fra maskinen etterpå. Passord skifter du på denne 
  nettsiden: 
 
    https://brukerinfo.uio.no/ 
 
  Det kan ta opp til et par timer før det nye passordet tar over for 
  det gamle. 
 
  Mer informasjon om hva et passord er, hvordan du bytter det, og 
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  hvorfor du må bytte det står på denne nettsiden: 
 
    https://uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/brukerinfo/hjelp/skifte-passord/ 
 
  Dersom du ikke vet hvordan du skal lese en www-side, eller står fast 
  på annen måte, kan du spørre en terminalvakt, din lokale 
  IT-ansvarlige eller driftssenteret HOUSTON på telefon 228 / 40004. 
 
Hvorfor må passordet være vanskelig og hvorfor må det byttes? 
------------------------------------------------------------- 
  Grunnen til at vi må gjøre passordet så vanskelig som mulig og 
  skifte det minst én gang i året, er at det eksisterer en del lett 
  tilgjengelige program for å gjette passord.  Disse tar ord fra 
  ordlister og skriver dem om etter mange ulike regler for å teste 
  alle mulige passord som det er vanlig at folk bruker.  Reglene er av 
  typen «ta et ord, stav det baklengs, bytt ut alle i-er med 1 og alle 
  s-er med $, flytt den første bokstaven sist og sjekk om noen av 
  brukerne har valgt et slikt passord».  Vanlige program har flere 
  hundre slike regler som de tester alle passordene mot.  Dersom de 
  ikke finner noen passord på denne måten, prøver de å sjekke alle 
  mulige passord med «rå makt». 
 
  For at passord skal være vanskeligere å knekke med slike program, 
  har vi strenge regler som passord må følge for å være regnet som 
  gode nok. 
 
Krav til passord 
---------------- 
  Passordprogrammet utfører en del tester for å sjekke om passordet er 
  godt nok.  Et for dårlig passord kan medføre at kontoen blir sperret 
  for å hindre at uvedkommende får tilgang til den. 
 
  Et passord skal: 
    o være minst 8 tegn langt. 
    o ikke være et ord eller en del av et ord som finnes i en ordliste 
      på noe språk. 
    o ikke være et navn (personnavn, stedsnavn, navn fra filmer eller 
      bøker, f.eks. ikke navn fra faglitteratur). 
    o ikke ha noe med deg å gjøre (ikke bosted, telefonnummer osv.). 
    o inneholde tegn fra minst tre av disse fire kategoriene: Store 
      bokstaver (A-Z), små bokstaver (a-z), tall (0-9) og tegn som 
      hverken er bokstavar eller tall (f.eks. !()/%+.»{|}[\] eller ,) 
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  Passordet kan bli godt nok hvis: 
 
    o man tar et ord på minst 8 bokstaver, feilstaver det og putter 
      inn ett eller flere tall og spesialtegn, helst ikke først eller 
      sist i ordet.  Norske og andre «sære» tegn (med aksenter o.l.) 
      kan ikke brukes. 
 
        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! $ \ % ( ) - + = / ; : ? < > ` ' " . , _ 
 
    o en velger en «tilfeldig» rekke med bokstaver og plasser en eller 
      flere store bokstaver, tall og spesialtegn et eller flere steder 
      i passordet (ikke som første eller siste tegn). 
 
 
Vi håper ikke passordbytte medfører problemer eller kommer ubeleilig 
for deg, men ber om forståelse for at passordbytte er nødvendig av 
hensyn til IT-sikkerheten ved universitetet. 
 
Hilsen USIT  
 
------------------- English version follows ------------------------ 
 
This is a brief English summary of the above message. Your password 
for the account '${USERNAME}' has not been changed for more than 11 
months. Please change your password as soon as possible. If you have 
not changed your password within ${DEADLINE_EN_US},  
your account will be temporarily closed. 
 
To change your password, please visit the web-page: 
https://brukerinfo.uio.no/ 
 
Sincerely yours, 
USIT» 

T7: Brukerinfo 
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T8: E-post, «Varsel om sperring av din brukerkonto ved UiO»  

«From: ureg-response@usit.uio.no                                                                                                                                
Reply-To: noreply@usit.uio.no 
Subject: Varsel om sperring av din brukerkonto, ${USERNAME}, ved UiO 
  
Please scroll down for text in English 
  
  Din brukerkonto ved Universitetet i Oslo, ${USERNAME}, vil bli sperret 
  innen ${DAYS_TO_START} dager. Dette er fordi du ikke lenger har noen 
  gyldig tilknytning til UiO, verken som aktiv student, ansatt eller på 
  noen annen måte. 
  
  Hvis dette er feil, må du snarest ta kontakt med UiO. Se mer 
  informasjon og liste over kontaktpunkter på: 
  http://www.uio.no/tjenester/it/brukernavn-passord/ikke-tilknyttet.html 
  
  Denne e-posten kan ikke besvares. Bruk kontaktpunktene på siden over. 
  
  
English 
------- 
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  Your user account at the University of Oslo, ${USERNAME}, will be disabled 
  in ${DAYS_TO_START} days. This is because you no longer have a valid 
  affiliation to the University of Oslo, neither as student, employee 
  nor as affiliated in any other way.  
  
  If this is wrong, please contact the University of Oslo immediately. 
  See more information and list of contacts: 
  http://www.uio.no/english/services/it/username-password/no-affiliation.html 
  
  Do not reply to this e-mail. Use the list of contacts on the page referred to above.» 
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Vedlegg O Flere brukerreiser 

I dette vedlegget presenteres brukerreiser som ikke vises i kapittel 4. 

Student #26 glemmer påloggingsinformasjon 
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Student #32 glemmer påloggingsinformasjon 

 

 

  



315 

 

Student #33 glemmer påloggingsinformasjon da hun er vant til å ha det 
lagret i nettleseren 
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Student #25 får brukerkontoen sin sperret 
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Student #27 mottar e-posten «Pålegg om passordskifte», men får ikke 
skifte passord 

 


