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Notat om prosjektideer
av Tone Bratteteig
Dette notatet handler om hvordan vi kan tenke om ideene som ligger til grunn for et
prosjekt, og jobbe for å få gode prosjektideer. Dette er tema for forelesningen 5/3. Ideen
for prosjektet er viktig i og for design-prosessen, men det er vanskelig å vurdere uten å
ta for seg ”det store bildet”: hvordan design-ideen (kan) forstås av brukerne og passe
inn i den større design-konteksten. Til slutt skal jeg snakke om den obligatoriske
presentasjonen og om design-kritikk / feedback / review, som skal gis på
øvingsgruppene.
På dette tidspunktet er vi ca. 1/3 ut i prosjektet. Her antar jeg at dere har funnet fram til
en målgruppe, har gjort noen undersøkelser og dermed fått en følelse med problemrommet, har undersøkt andre kilder i tillegg for å forstå mer + undersøkt mer i
løsningsrommet (hva fins av artefakter for målgruppen / problemområdet). Ikke minst:
har gjort noen erfaringer og lært litt gjennom å gjøre ting (intervju, observasjon, andre
undersøkelser, analyse, Arduino-programmering osv.). Helst har dere kommet nærmere
en innramming / et konsept (tilsvarende ”åpenhet” og ”isbre” for Operahuset).

Hva er en ide?
Ordet ide kommer fra gresk eidos, som betyr utseende eller art og idein: se. Det er et litt
vagt hverdagslig begrep som vi bruker til å snakke om en tanke (lys ide) eller oppfatning
(en vag ide, en fiks ide) eller et allment forbilde (ideen om demokrati). I design snakker
vi om å utvide ide-rommet basert på deltakernes kompetanse og erfaringer (om
teknologier og bruksområdet), og knytter ideer til det deltakerne bringer med seg inn i
design-prosessen. Men hva slags tanker er ideer? Löwgren og Stolterman snakker om
design og skiller mellom visjon og ”operativt bilde”, som er på ulikt konkretiseringsnivå.
Visjonen er det vi ser for oss at vi skal designe, og visjonen gir retning til designprosessen. Visjon sier hva slags funksjon det skal ha som vi lager, hva det skal gjøre eller
være. Operaen i Oslo har ”åpenhet” som visjon: åpenhet mot publikum, mot byen, mot
sjøen. Visjon er et ”konsept” vi kan bruke til å evaluere design-eksperimentene (som
Schön snakker om: see-move-see) for å se om de bringer oss nærmere visjonen. I tillegg
har vi Löwgren og Stoltermans ”operativt bilde”, som er mer konkret og kan gjelde en
del av løsningen. Jeg vil kalle det form-konsept: hos Operaen er det ”isbre”. Isbre er en
form som er valgt for å gi åpenhet – og det kunne sikkert vært valgt helt andre formbilder eller –konsepter, f.eks. båt, bro, fjell, torg … Det er ikke alltid noen åpenbar
sammenheng mellom den formen som er valgt og konseptet (visjonen), men alle
designere kan begrunne hvorfor de har valgt et bestemt form-konsept. Hensikten med et
form-konsept er å hjelpe oss til å designe en helhetlig form, velge materialer og former
som harmonerer og blir en helhet for brukerne. I utgangspunktet kan vi i design gjøre
alt mulig, så mye av design-prosessen handler om å velge bort muligheter! Formkonseptet hjelper designeren å konkretisere.
Visjon er et konsept som gir retning og hjelper oss å prioritere og velge underveis i
design-prosessen. Form-konseptet gir konkretisering og hjelper oss velge former,
materialer og evaluere formen i forhold til funksjonene (f.eks. i forhold til hvordan
kroppen er bygget (ergonomi) og hvordan aktiviteten utføres (gjennom
bruksundersøkelser). Det er mange eksempler i forskning om interaksjon som har
eksperimentert med hvordan man kan materialisere og konkretisere ganske abstrakte
visjoner, f.eks. refleksjon (Ghargarjar), langsomhet og minner (Odom), og nærhet og
omtanke (Brereton). (Referanser kommer, eksempler ble gitt på forelesningen).
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En god ide i prosjektet i in1060 handler om å finne konsepter som hjelper dere i
prosessen. En visjon (konsept) bør være produkt i den forstand at den åpner eller
lukker for mulige former, den må være mulig å bruke til å navigere etter og velge vei
underveis i design-prosessen, og hjelpe dere med å lage et mulig og ønskelig designresultat. Visjonen brukes for å evaluere funksjon og prioritere og velge i designprosessen. Et form-konsept brukes for å konkretisere visjonen: for å finne en form som
kan kommunisere funksjon til brukerne på en måte de forstår. Den må harmonere med
visjonen, og den må harmonere med bruken/aktiviteten den skal inngå i og den
konteksten den blir en del av. Den må være mulig å produsere. Form-konseptet skal
hjelpe dere med å velge materialer og former som gir design-resultatet en helhetlig
karakter, en identitet.

Det store bildet
For å si noe om hvor god en prosjektide er så må vi plassere den i ”det store bildet” –
som alle designere og design-firmaer gjør. I det store bildet er design bare en liten
”boble” i den mye større brukskonteksten. Mens vi er i design-boblen lager vi ting som vi
”sender ut” av boblen, og som blir en del av brukskonteksten. Men det er et gap mellom
design-konteksten og brukskonteksten, og mye av arbeidet i design handler om å
minske dette gapet ved å finne ut mer om brukerne og brukskonteksten – og om å finne
ut mer om seg selv og egne ideer og preferanser inne-i-design-boblen: poenget er at
designere kan risikere å tenke ut gode løsninger som ikke fungerer utenfor designboblen.
Pensum snakker om dette, og gir noen gode eksempler på det. Ekstra vanskelig blir det
hvis vi skal lage noe helt nytt (et helt nytt produkt f.eks.) der det ikke er verken brukere
eller et marked til å ”ta i mot” det.

Silverstone & Haddon
Silverstone & Haddon snakker om samspillet mellom design og bruk med utgangspunkt
i bruk. De er konsument-forskere og ser design utenfra (utenfra ”boblen”), og legger
mye mer vekt på konsument-rollen til brukerne: altså at de vil kjøpe det vi designer.
Hovedpoenget i kapittelet er at design og bruk er to sider av samme sak: bruk er
forutsatt i design og design er gjennomført når ting er tatt i bruk. De snakker mer
detaljert om design og bruk, og jeg skal si litt om hver av dem.
La meg starte med bruk: S&H bruker ordet domestication om det å ta ting i bruk. Siden
ordet domestic brukes om hjemmet, kan vi oversette det med ”gjøre hjemlig”. Begrepet
brukes ofte om prosessen med å temme ville dyr og gjøre dem til husdyr, og om det å
kultivere: i begge tilfeller dreier det seg om å gjøre ting hjemlige eller huslige. Jeg vil si at
de egentlig snakker om hvordan vi gjør et artefakt til en del av livet vårt, hvordan vi
inviterer det inn til å bli en del av hverdagen. Det skjer gjennom 3 prosesser, sier de:
1) commodification: ting-lig-gjøring eller kommersialisering. Her er poenget at
artefaktet som designes må være en identifiserbare enhet – ha en identitet – som
gjør at vi gjenkjenner hva det ”er” (eller gjør). Det betyr også at det må designes
med en identitet som kan gjenkjennes. Tingen må forstås som en ”commodity”
for at vi vil anskaffe og bruke det.
2) appropriation: tilegne seg eller gjøre til sitt, det at vi tar artefaktet i bruk og
passer det inn i aktivitetene våre. Det betyr rett og slett at tingen kommer i bruk
og ikke bare står og støver ned i et skap. Appropriation er det skrevet en del om,
og jeg vil her bare minne om at det å ta ting i bruk egentlig dreier seg om flere
forskjellige bruks-prosesser, fra å gjenkjenne, lære seg, ta i bruk, lage vane,
mestre og kanskje modifisere. Modeller for appropriation forteller om faser en
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går gjennom, og inkluderer både hvordan vi tar i bruk nye ting og hvaordan det
er å bruke en ting som en mestrer.
3) conversion: konvertere eller omdanne, og her er det brukt i en sosial betydning:
det at vi gjør noe til en viktig del av livet, som vi ønsker å bruke, som vi kan
”stille ut” og vise fram at vi bruker. Det er dette som gjør at vi, når vi skal
anskaffe et produkt velger et merke / en stil / en farge osv. framfor en annen, og
at vi foretrekker noen typer produkter framfor andre. Med mange relativt like
produkter å velge blant spiller de kulturelle verdiene større rolle, og estetikk,
utseende, om noe er kult blir viktigere (så lenge funksjonaliteten er ganske lik).
Disse prosessene er viktige for at artefakter blir (anskaffet og) tatt i bruk og dermed blir
en del av brukskonteksten. Da danner de også rammer – muligheter og begrensninger –
for hvilke nye artefakter som kan bli invitert inn og kan spille sammen med – eller
erstatte og fortrenge – de eksisterende artefaktene.
Design er også en kompleks prosess som består av flere prosesser, sier S&H:
1) å lage et artefakt
2) å konstruere brukeren
3) å fange konsumenten
Å lage et artefakt relaterer seg til andre artefakter: noen ganger er artefaktet et nytt
artefakt, og S&H viser til Forty’s beskrivelse av utviklingen av radioen for å illustrere1.

Først var radioen et helt nytt produkt, og da var det det som drev prosessen. Det var
vanskelig teknisk å få den til å virke, og den liknet en telegraf (som fantes fra før). Men
når radioen først var funnet opp, så var neste historiske fase å designe den som en
hverdagslig ting, som passet inn i hjemmene til folk, og vi fikk radiokabinett og
forseggjort design. Også her er det lett å se at radioen er designet for å ”ha en identitet”
og være et identifiserbart produkt, som vi skal skjønne hva gjør. Den siste fasen er når
det fins massevis av radioer som gjør omtrent det samme: da blir det status og symbolsk
effekt som blir drivende for hvilken radio en skaffer seg, sosiale og kulturelle aspekter
ved designet blir avgjørende. I våre dager endrer radioen seg igjen, fra å være et apparat
som sender ”lineært” og der man hører nyheter og andre programmer på bestemte
tidspunkter, til å høre opptak programmer og podcaster når det passer oss (og noen
programmer i dag er først tilgjengelig på nett). Kanskje radio er på vei til å bli en
funksjon i stedet for et artefakt?
Å konstruere brukeren snakker S&H en god del om. ”It is clear that technical artefacts
are constructed with users in mind” (s. 48) sier de, og snakker så om Woolgars studie2
av et hardware-firma som i sin design-prosess “configured the user”. Configuring betyr
her å arrangere / ordne / sette opp, altså forestille seg brukerens rolle og handlinger når
hun/han skal operere artefaktet. ”The user is configured because he or she is inscribed
in this process in such a way as to be able to find in his or her dealings with the machine
an ’adequate puzzle for the solution which the machine offers’ “ (s. 48). Alle designere
1 Se Forty 1992 i referanselisten
2

Se Woolgar 1990 i referanselisten
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designer for en tenkt bruker, som skal operere og bruke design-resultatet. Som designer
må du derfor konstruere et bilde av brukeren, hva han/hun kan og ikke kan, og skal
gjøre og ikke gjøre. I Woolgars studie kan vi tydelig se at han blir overrasket over
hvordan teknikerne omtaler brukere og tillegger dem egenskaper og kompetanse (eller
mangel på kompetanse). En god og levende beskrivelse av prosessen med å designe et
stykke teknologi er Kidders bok ”The soul of a new machine” – den er verdt å lese.
Dette med å konstruere en tenkt bruker til det som designes er relevant for alle typer
design, inkludert design av større systemer som studentweb og skatteetatens systemer.
Til sist snakker S&H om å ”fange” konsumenten – eller kjøperen – som er et komplekst
samspill mellom det å skape et produkt-rom med infrastruktur og andre produkter som
bidrar til at det nye produktet kan brukes. Produkt-rommet er en kontinuerlig prosess
som endrer seg når det kommer et nytt produkt. Det å skape eller fange en konsument
til et helt nytt produkt betyr at man også må skape et marked for det nye produktet, og
kanskje også skape andre produkter som spiller sammen med det. S&H bruker CD-I som
eksempel, men det finnes også mange andre artefakter som først er blitt laget som en
helt ny type ting, og der infrastruktur og andre, samspillende produkter er kommet til
etter hvert og påvirket design og bruk. Da CD-plater for å lagre og spille musikk ble
lansert, måtte man også lage og selge CD-spillere. I Norge var det i starten billige CDspillere å få kjøpt fordi man trengte at folk hadde det for at de skulle ønske å kjøpe CDplater. Det finnes en mengde andre eksempler på ny teknologi som krever en hel familie
av teknologier for å kunne være nyttige.

Chavan m.fl. (ekstra-litteratur)
Her passer det også å snakke litt om ekstra-artikkelen, som gir et godt eksempel på en
vaskemaskin som ikke ble en verdensomspennende suksess siden den ikke kunne
brukes i India: den var konstruert slik at de tynne stoffene i sarier og andre, lokalt mye
brukte klesplagg ble ødelagt i vask. Forfatterne legger vekt på at designerne kan befinne
seg hvor som helst, men bruk og brukere er alltid et sted, i et lokalmiljø. Å løfte blikket
og se ting fra flere sider er derfor viktig:
• “Designing for the other 90 percent
• Design for the bottom of the pyramid
• Design for sustainable development
• Innovation for emerging markets
• Design for social change
• Design for global development
• Design for emerging markets (DEM)
These terms aren’t mere semantic distinctions. They’re fundamental to understanding
who you’re designing for what the needs of those users are.” (s.27) Dette passer godt
med at designere legger vekt på at det er viktig å kunne skifte perspektiv.
Videre sier de at:
“The only sure way for companies to avoid mistakes is to pose the right questions. And
not just those specific to a product’s use, but broader, more fundamental questions that
can really inform designers about the local market” (s. 27-8), noe som passer godt med
at designere understreker at det å utvide problem-rommet (og løsningsrommet) er
viktig for å komme fram til et godt design (å designe den riktige tingen).
Jeg tolker begge tekstene som at de snakker om det vi snakket om forrige uke, nemlig at
designere må bruke mye tid på å forstå brukskonteksten – og ikke bare akkurat den helt
konkrete bruken: at de må forsøke å utsette seg for andre ideer slik at de ikke blir
”sittende fast” i en ide.
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Om presentasjon og få & gi designkritikk
Den obligatoriske presentasjonen er ganske klart beskrevet i oppgaveteksten. Det som
er viktig å huske på er at det er meningen at det skal være en sjekk underveis i
prosjektet OG en hjelp til å komme videre (og forbedre seg). På dette tidspunktet i
prosjektet er det er lurt å snakke om hvordan prosjektene har det med:
-

tema eller område: hvilket område er det dere konsentrerer dere om? Her kan
det være nyttig å se på hvilket spørsmål dere skal finne ut av, hva det er som skal
lages (match problem – løsning), og om dere har åpnet opp for andre syn på
problemet og på løsningene. På dette tidspunktet bør alle ha funnet et område å
jobbe innenfor.

-

målgruppe eller brukergruppe: har dere funnet en? Har dere fått kontakt med
dem? Får dere den informasjonen dere er ute etter? Er det noen problemer –
hvilke? Hvor stor er variasjonen – skal målgruppen innsnevres ytterligere? Hva
er felles?

-

undersøkelsene så lagt: hvilke metoder er brukt? Hva har dere funnet ut? Hva
funker og ikke? Har dere fått noen aha-opplevelser?

-

ideer / konsepter / rammer – visjon og form: hvor langt er dere kommet her?

-

o

har dere fått jobbet med innramming av problem/løsning?

o

har dere kommet nærmere å definere et problemrom som er forankret i
brukergruppa?

o

har dere sett på et løsningsrom (som inkluderer Arduino)?

virker det mulig å gjennomføre – virker det for mye eller for lite for et in1060prosjekt? Hvordan ser omfanget (scope) ut på dette tidspunktet i designprosessen?

Tilbakemeldingene (spørsmål og kommentarer) skal bidra til å hjelpe hverandre til å bli
bedre. Design-kritikk er vanlig, akkurat som ”review” er vanlig i programmering.
Kritikk betyr bedømmelse av et verk (artefakt) og brukes f.eks. om anmeldelse av bøker
og filmer. Kritikk er vurdering av kvaliteten. Slik vi bruker det (i review og designkritikk) skal det være en konstruktiv tilbakemelding som skal hjelpe designerne til å
forbedre resultatet. Vi gir kritikk når man er kommet et stykke på vei. En viktig regel er
å holde seg til fakta, både når man gir og får kritikk.
Et vanlig opplegg for å gi og få kritikk3:
•

presenter muntlig / skriftlig (kort, f.eks. 5 minutter)

•

motta kritikk som kommentarer og:
1.

vær stille – ikke svar og NB ikke forsvar deg

2.

skriv ned det som sies slik at du husker det og kan reflektere siden

3.

spør hvis du er usikker / ikke forstår (the 5 whys)

Husk at du trenger ikke være enig! Men andres innspill kan likevel gi deg gode ideer og
hjelpe deg til å forbedre resultatet.
Designeren Jon Kolko4 skriver dette, og har også følgende tips til kritikk:

3

se Estioko m.fl. og Vizard
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ydmyk
hjelpsom
i tide
f2f
saklig

kritiker
designeren er den som ta
beslutningen
fokus på design-mål
tilpasset form på kritikk, formell eller
uformell
utforskende samtale der begge
utforsker
fokus på sak ikke person: på
designarbeidet

kritikk-mottaker
åpen for andre perspektiver
forstå at andre tilbyr hjelp & støtte
spør om kritikk i tide, formell eller
uformell
utforskende samtale der begge
utforsker
ikke ta kritikken personlig

Både den som gir og den som får kritikk får her tips til å gjøre kritikken konstruktiv.
Et siste tips til å selv forsøke å se egne ting på forskjellig måte er designerne Charles &
Jay Eames klassiske metode ”The power of ten”5, der en ser på samme sak både fra langt
hold og på nært hold.
Design-kritikk innebærer diskusjon av ”hvor er vi nå” og ”er vi der vi skulle ha vært”.
Bare det å skulle forklare hva man har gjort og hvorfor, kan være veldig klargjørende for
en selv. Det å diskutere med andre og høre deres meninger, reaksjoner, spørsmål og
kommentarer er nesten alltid veldig givende fordi det hjelper oss til å se på det vi gjør
(og artefaktet) med nye øyne. Andres perspektiver er helt avgjørende for å tenke nytt.
Dette passer veldig godt med målet om å bruke mer tid og energi på å diskutere
problem-defineringen (hva er det riktig å lage) før man går inn på å lage dem (lage
tingen riktig) som var et viktig punkt i design-forelesningen.
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