
INF 1060 
Om analyse

12. mars 2018

Guri Verne

Designgruppa



Hva er analyse?

Analyse er å dele opp noe i små biter, og ordne disse på nye måter  -
hvilket gir en ny innsikt og forståelse av det du analyserer. 

• Kjemisk analyse

• Litterær analyse

• Grammatikalsk analyse



Hva er å analysere?

Om å tenke analytisk 

• Kanskje som å være 
musikalsk: du skjønner ikke 
at ikke alle har det slik, eller 

• Arbeide systematisk med 
dataene.

Fra Ida Bråthens masteroppgave 2015



Et eksempel

• Example isn't another way to teach, it is the only way to teach." 
Albert Einstein

• Konkret eksempel fra et annet område først: 

• Kan jeg finne ut noe (mer) om onkel Tryggves liv?



Kasser med postkort og brev

• Kasser med rot

• Organisert på en 
uhensiktsmessig måte 

• Gjetter på 500 
postkort fra 1913 til 
1944. 



Hva slags informasjon kan finnes her?
Avhengig av hva du er interessert i, f. eks.
- Portotakster /stempel
- Steder
- Adresser 
- Til / fra 
- Håndskriften
- Innholdet   



Tidligere organisering 



På vei til ny organisering 



På vei til ny organisering 



Ny organisering

Kronologisk sortering! 



Analysearbeid

• Hvem skrev til hvem?
• Hvor var  Tryggve?
• Hvem var sammen med 

Tryggve?
• Sammenholder med 

annen informasjon
- bilder, brev, offentlig 
info, biografi, nettsøk



Resultat: 
Har funnet ut mer om onkel Tryggves 
liv!! 
Hvor han bodde, jobbet, adresser, om 
samboeren
Forfatteren «skriver om historien»
Kan følge opp med flere 
undersøkelser. 



Foreløpig oppsummering 

• Hva som er en "riktig" analyse kommer an på hva du vil finne ut. 

• Mange er mulige. 

• På vei til innsikten må du kanskje prøve flere analyser?

• Let etter organisering og struktur som du tror kan hjelpe deg. Noen 
mønstre trer fram.  

• Både innsikt og dokumentasjon av innsikten. Ofte er det siste det som 
tar mest tid. 

• Underveis kan det virke kaotisk! 



Et annet eksempel: 
Hva blir vanskelig for folk når skatt er automatisk?



En telefon til Skatteopplysningen 

Innringer har begynt i ny jobb, og har blitt trukket 50%. Kari ber om personnummer. 

«På den vanlige trygden min har jeg frikort», forklarer innringer. «Og da skjønner 

jeg hva som har skjedd», sier Kari, og forklarer at inntekt må legges inn i skjemaet 

for skattekort. «Kan du ordne det for meg?» «Forskuddsrutinene våre er ikke slik at 

jeg kan det», svarer Kari, og veileder om papirskjema vs nett. «Kan du bruke 

Internett?», spør hun, og følger opp på spørsmål om innlogging, «Nei, da må du ha 

PIN-koder». Kari veileder om poster i skjemaet. (20120215-7#)



Analysen av temaene i telefonene/ 
problemene

Livet selv               puttekassen           nettsider          struktur         teknisk     dokumentasjon       jus 



Det er litt mer komplisert



«Restene» etter automatiseringen ga ofte 
problemer 

The boundaries 

are not clearly 

defined



Rester pluss nye oppgaver



Nytt forslag: design for autonomi


