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Notat	om	temaer	i	bruks-orientert	design		
av	Tone	Bratteteig		
	
Dette	notatet	handler	om	de	viktigste	temaene	i	in1060	«Bruksorientert	design».	Jeg	
introduserer	temaer	og	begreper	på	en	enkel	måte	som	skal	gjøre	det	lettere	å	lese	
artikler	i	pensum	i	etterkant.	Målet	med	notatet	er	også	å	beskrive	helheten	i	det	
fagområdet	som	kurset	dreier	seg	om.		

	
Bruksorientert	design		
Bruksorientert	design	handler	om	brukermedvirkning	i	design-prosessen	–	det	engelske	
uttrykket	er	Participatory	Design.	Poenget	i	bruksorientert	design	er	at	de	som	skal	
bruke	det	vi	designer	(=	de	fremtidige	brukerne)	skal	få	være	med	på	å	bestemme	hva	
som	skal	lages,	både	hva	det	skal	gjøre	og	hvordan	form	det	skal	ha.	Hvis	vi	vil	gi	
brukerne	en	stemme	i	design-prosessen	så	betyr	det	at	vi	må	legge	til	rette	for	at	de	kan	
være	med	på	mange	av	aktivitetene	vi	gjør	i	design,	og	at	det	de	sier	og	gjør	der	skal	
tillegges	vekt.	Det	er	ikke	meningen	av	brukerne	skal	bestemme	alt	–	også	designeres	
meninger	er	viktige	for	å	komme	fram	til	et	godt	design-resultat.	Vi	må	derfor	legge	opp	
design-prosessen	som	et	samarbeid	mellom	designere	og	brukere	–	eller	en	forhandling	
hvis	vi	ikke	blir	enige	om	valgene	og	beslutningene	som	skal	tas.	Bruksorientert	design	
handler	om	hvordan	vi	legger	opp	en	slik	prosess	med	en	gruppe	brukere	og	hva	vi	
oppnår	med	det.	

I	bruksorientert	design	tar	vi	som	utgangspunkt	at	design	bare	er	en	liten	del	av	hele	
livsløpet	til	et	artefakt1.	Den	største	delen	av	artefaktets	livsløp	er	bruken	av	det,	og	det	
er	derfor	det	er	så	viktig	for	designere	å	forstå	den	bruks-konteksten2	artefaktet	skal	
inngå	i.	I	livsløpet	til	et	artefakt	–	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,	som	blir	en	del	av	brukskonteksten.	Men	det	er	et	gap	mellom	
designkonteksten	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	der	inne-i-design-boblen.	Poenget	er	at	
designere	kan	risikere	å	tenke	ut	gode	løsninger	som	bare	fungerer	for	dem	selv,	
innenfor	designboblen.	Det	er	jo	ikke	mulig	å	studere	bruken	av	et	artefakt	før	det	er	
laget,	så	da	må	vi	undersøke	og	forstå	de	aktivitetene	og	omgivelsene	som	det	skal	bli	en	
del	av.	Får	vi	til	et	samarbeid	med	de	framtidige	brukerne	om	hvordan	aktivitetene	kan	
forbedres,	om	hvilke	behov	de	har	eller	hvilke	endringer	de	ønsker	seg,	så	kan	vi	lage	
noe	som	bedrer	deres	situasjon	på	en	måte	de	setter	pris	på.	

			 	
Kristen	Nygaard	(t.v.),	Ole-Johan	Dahl	(t.h.)	ble	kommandør	av	St.	Olavs	Orden	i	2000	(Ifi)	
	

																																																								
1	artefakt	er	en	ting	som	er	menneskeskapt	
2	kontekst	er	det	som	omgir	en	«tekst»	eller	ting,	altså	omgivelser	eller	sammenheng	
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Bruksorientert	design	har	sin	opprinnelse	ved	Institutt	for	informatikk	(Ifi).	De	første	
prosjektene	med	brukermedvirkning	i	design	av	IT	ble	igangsatt	av	Kristen	Nygaard,	
som	var	professor	på	Ifi.	Han	og	hans	kollega	ved	Ifi	Ole-Johan	Dahl	er	mest	kjent	for	å	ha	
skapt	det	første	objekt-orienterte	programmeringsspråket:	Simula,	men	Kristen	er	også	
kjent	som	opphavsmannen	til	Participatory	Design.	Det	startet	med	at	Kristen	ble	bedt	
om	å	lede	et	forskningsprosjekt	på	oppdrag	av	Norsk	Jern-	og	Metallarbeider-Forbund	
for	å	utvikle	deres	kompetanse	om	ny	teknologi	på	1970-tallet3,	spesielt	om	alternativer	
til	de	datamaskinene	de	brukte	i	arbeidet	(«numerical	control	machines»).	Jern&Metall-
prosjektet	endte	ikke	opp	med	alternative	løsninger,	men	med	kunnskap	om	at	
teknologien	ikke	er	nøytral:	den	er	påvirket	av	de	som	har	laget	den	og	at	de	som	har	
«bestilt»	den	(og	betalt	for	design-arbeidet).	Det	betyr	at	den	alltid	kan	bli	annerledes	
hvis	man	legger	et	annet	syn	til	grunn	eller	har	et	annet	mål	med	designet.		

For	Jern&Metall-prosjektet	var	det	viktig	at	arbeidstakerne	fikk	være	med	på	å	
bestemme	hva	slags	IT-systemer	de	skulle	bruke	i	arbeidet	sitt	–	og	dermed	bestemme	
over	sin	egen	arbeidssituasjon	og	arbeidsmiljø.	Vi	kan	kalle	dette	for	handlingsrom:	mer	
generelt	har	brukermedvirkning	i	design	som	mål	at	brukerne	skal	oppleve	å	få	mer	
handlingsrom	med	det	artefaktet	de	er	med	på	å	designe.	Fokus	er	på	hvordan	
designresultatet	påvirker	handlingsrommet	og	handlingene	(arbeidet	eller	
gjøremålene),	og	brukernes	kompetanse	fra	brukskonteksten	er	helt	essensiell	for	å	
kunne	designe	for	gode	effekter	(og	prøve	å	forutsi	hvilke	effekter	som	vil	oppstå).	En	av	
konsekvensene	av	Jern&Metall-prosjektet	var	data-avtalene	i	arbeidslivet	i	Norge,	og	
etterhvert	den	reviderte	Arbeidsmiljøloven	(der	det	står	at	brukerne	skal	være	med	på	å	
bestemme	endringer	i	IT	på	arbeidsplassen	mm.).	

Siden	Jern&Metall-prosjektet	har	området	Participatory	Design	utviklet	seg	bl.a.	med	å	
legge	mer	vekt	på	å	designe	alternative	IT-systemer.	Mange	av	prosjektene	har	fokusert	
på	å	lage	nye	metoder	og	teknikker	for	å	inkludere	brukere	i	designprosessen.	Hele	
tiden	er	det	tre	grunnprinsipper	som	gjelder:		

1) at	de	som	skal	bruke	et	system	eller	artefakt	skal	kunne	ha	innflytelse	på	
designet,	dvs.	at	de	skal	også	kunne	ta	design-beslutninger.	Det	er	ikke	nok	å	
bare	kunne	si	sin	mening,	de	må	også	få	være	med	på	design-beslutninger.	Altså:	
det	er	ikke	nok	å	have	a	voice	man	må	også	have	a	say.	Det	betyr	igjen:	

2) at	brukerne	må	kunne	nok	om	teknologi	for	å	kunne	ta	slike	design-beslutninger,	
og	hvis	de	ikke	kan	det	må	de	lære	det	underveis.	Samtidig	må	designere	lære	
seg	nok	om	brukernes	aktiviteter	til	å	forstå	hva	de	gjør	og	sier	og	hvorfor	de	
gjør	det	slik.	Vi	kaller	dette	gjensidig	læring	(mutual	learning),	og	det	at	læringen	
går	begge	veier	skille	Participatory	Design	fra	andre	bruker-orienterte	
tilnærminger.	Og	så	er	det	viktig:	

3) at	brukerne	må	få	være	med	i	design-prosessen,	helt	konkret,	med	å	foreslå,	
utforme,	vurdere	og	teste	ut	skisser	og	forslag	til	design	underveis,	og	før	det	er	
helt	bestemt	og	vanskelig	å	endre.	Siden	brukerne	ikke	er	designere	av	yrke	må	
vi	legge	til	rette	for	at	de	kan	være	med	i	utformingen	av	et	system	/	artefakt	slik	
at	det	som	designes	blir	bra	både	fra	et	teknisk	og	et	bruker-perspektiv.	Vi	kan	
kalle	dette	samskaping	eller	co-design	(eller	co-creation).	

Jern&Metall-prosjektet	foregikk	i	en	tid	i	Norge	der	LO	og	NHO4	samarbeidet	om	å	endre	
til	et	mer	demokratisk	arbeidsliv	til	glede	for	både	arbeidstakere	og	arbeidsgivere.	En	
del	av	dette	arbeidet	dreide	seg	om	forståelse	og	medbestemmelse	over	egen	arbeids-
situasjon	og	endringer	i	denne	f.eks.	når	datasystemer	skulle	designes	eller	endres.	
Arbeidsmiljøloven	lovfester	denne	retten	til	medbestemmelse	over	arbeidssituasjonen,	
og	flere	andre	land	i	Skandinavia	og	Europa	har	tilsvarende	lovverk.	Det	betyr	at	å	jobbe	

																																																								
3	se	boka	til	Nygaard	og	Bergo	
4	datidens	NHO	institusjon	var	NAF:	Norsk	Arbeidsgiverforening	
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med	å	designe	eller	endre	IT-systemer	som	noen	bruker	i	arbeidet,	så	sier	loven	at	
brukerne	skal	får	informasjon	om	dette	og	skal	kunne	ha	innflytelse	på	prosessen.		

Siden	70-	og	80-tallet	har	det	blitt	utviklet	mange	metoder	og	teknikker	for	bruker-
medvirkning	i	design	(Participatory	Design)	og	mange	av	disse	er	tatt	i	bruk	i	de	mange	
variantene	av	user-centered	og	user-oriented	design	og	systemutvikling.	Den	store	
forskjellen	til	Participatory	Design	(og	in1060-versjonen	av	«bruksorientert	design»)	er	
at	her	blir	brukerne	gitt	muligheten	til	å	være	med	å	bestemme	i	designprosessen	også	
før	designerne	har	laget	noe	som	helst.		

Før	jeg	går	mer	inn	på	hva	bruksorientert	design	er	og	hva	brukerne	kan	bestemme	så	
må	jeg	si	litt	om	hva	design	er,	og	hvordan	vi	kan	snakke	om	hva	som	foregår	i	design.	
Og	så	må	vi	ha	noen	flere	begreper	om	hva	bruk	er.	Når	det	er	på	plass,	kan	vi	snakke	
mer	presist	om	hva	det	er	brukere	kan	være	med	på	i	design	når	de	ikke	har	noe	særlig	
design-kompetanse	fra	før.		

	

Design	
I	dette	avsnittet	skal	jeg	snakke	om	hvordan	vi	kan	forstå	hva	vi	gjøre	når	vi	designer,	og	
avslutte	med	å	beskrive	noen	kjente	og	mye	brukte	metoder	og	teknikker	for	design.	

Design	er	et	ord	som	mange	bruker	på	forskjellig	måte,	og	den	hverdagslige	betydningen	
av	design	refererer	ofte	til	estetikk	og	utseende	på	ting.	En	designer-ting	er	ofte	fin	å	se	
på,	men	enda	viktigere	er	at	den	ofte	er	veldig	funksjonell.	Design	er	mer	enn	estetikk.		
En	generell	definisjon	av	design	er	at	det	er	å	gi	materiell	form	til	en	ide.	Det	designere	
kan	er	formgiving:	å	velge	form	og	forme	materialer	–	ofte	to	sider	av	samme	sak.	Ikke	
minst	kan	designere	finne	fram	til	nye	former	og	nye	materialer	og	dermed	ikke	bare	
bruke	det	som	allerede	fins,	men	videreutvikle	materialer	og	former.	I	tillegg:	Design	
inkluderer	også	det	å	formulere	ideen	som	skal	få	form.	I	informatikk	er	materialene	vi	
bruker	program-	og	maskinvare,	men	vi	må	også	kunne	noe	om	de	materialene	som	
program-	og	maskinvaren	skal	pakkes	inn	i	selv	om	informatikere	ikke	har	mye	om	
design	av	fysiske	materialer	som	tre,	plast,	metall,	betong	og	tekstil	i	sin	utdanning.		

Hva	gjør	vi	egentlig	når	vi	designer?	La	oss	starte	med	en	øvelse:	si	at	du	skal	designe	en	
feiring	for	en	du	kjenner	–	en	venn	eller	et	familiemedlem.	Hvordan	griper	du	det	an?		

Du	starter	kanskje	med	å	tenke	over	hva	slags	feiring	det	skal	være:	er	det	en	bestemt	
anledning?	Er	det	en	bursdagsfeiring	vil	det	kanskje	styre	hvordan	feiringen	skal	foregå.	
Hva	liker	din	venn	–	og	hva	liker	du?	Er	det	en	syngeglad	person	blir	kanskje	karaoke	
satt	pris	på,	men	hvis	det	er	en	frilufts-entusiast	er	kanskje	en	utendørs	bursdag	en	
bedre	ide?	Hva	er	det	som	skal	inngå	i	feiringen?	Hva	kan	du	komme	opp	med	av	ideer	
basert	på	din	egen	kompetanse	og	erfaring?	Kan	du	trekke	på	andre?	Hvor	ambisiøs	vil	
du	være?	Hva	har	du	ressurser	til	å	lage?	Dvs.	tid,	folk	(team),	penger,	kompetanse	…	
Kan	du	skaffe	flere	ressurser?	Hvordan	vil	du	gå	fram?		

Det	er	ganske	mye	forskjellig	å	tenke	på	for	å	få	et	godt	resultat.	I	utgangspunktet	starter	
hver	eneste	design-prosess	med	uendelig	mange	muligheter,	og	mye	av	prosessen	
består	i	å	velge	hvilke	muligheter	en	skal	holde	åpne	og	hvilke	en	skal	lukke.	Design	
handler	om	valg,	men	like	mye	om	å	velge	bort	muligheter	og	å	jobbe	med	å	tenke	ut	
flere	muligheter	enn	de	som	virker	opplagte	i	starten.		

Jeg	liker	å	trekke	på	konkrete	eksempler	for	å	gjøre	det	tydeligere	hva	som	er	viktig	i	
design.	Et	av	de	beste	eksemplene	jeg	kjenner	er	Operahuset	i	Oslo	(se	bilder	i	
lysarkene).	Da	Operahuset	ble	designet,	var	et	mål	å	åpne	byen	mot	fjorden	og	å	
tilgjengeliggjøre	Operaen	for	publikum,	å	gjøre	Operaen	om	fra	et	sted	som	ikke	var	
tilgjengelig	pga.	motorvei	og	trafikk,	til	et	inviterende	og	åpent	sted	med	nærhet	til	
Oslofjorden.	Arkitektformaet	Snøhetta,	som	designet	Operahuset,	skriver	at	åpenhet	og	
tilgjengelighet	(accessability)	var	viktig	for	utformingen:	vi	kan	si	at	åpenhet	er	det	
konseptet	som	ligger	under	designarbeidet.	Begrepet	åpenhet	ble	en	visjon	for	hva	den	
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konkrete	utformingen	av	Operahuset	skulle	bidra	til.	Og	vi	kan	oppleve	at	det	var	et	
konsept	som	fungerte	som	en	visjon	for	design-prosessen.	I	dag	er	det	lett	å	komme	til	
Operaen	fra	Oslo	S	og	vi	kan	gå	rundt	på	taket	av	Operahuset	–	og	mange	folk	gjør	det,	
mange	fler	enn	Operaen	og	Snøhetta	forventet.		

			 	
	(kilde	for	begge	bildene:	Visit	Norway)	
	

Det	neste	å	legge	merke	til	er	at	bygget	likner	på	en	isbre,	som	stiger	opp	av	vannet.	
Isbre	har	vært	et	konsept	for	formene	som	er	valgt	i	Operahuset.	Den	måten	Operahuset	
er	designet	på	gjør	at	isbreen	som	form	bidrar	til	å	åpne	Operaen	mot	fjorden	og	mot	
byen	slik	at	den	er	tilgjengelig	for	alle.	Andre	former	kunne	også	vært	brukt	for	å	skape	
åpenhet	mot	fjorden	og	byen,	f.eks.	en	bro	eller	en	båt.	Isbreen	blir	tydelig	gjennom	
materialene	som	er	valgt:	marmoren	som	utgjør	taket,	skråformen	som	gir	assosiasjoner	
til	bre-form,	og	inne	i	huset	gir	farger	og	former	referanser	til	både	isbreer	og	fjell,	og	til	
annen	Skandinavisk	design	(treverket	inne).	Samtidig	er	Operahuset	et	sted	for	musikk,	
opera	og	ballett,	og	huset	tilfredsstiller	også	de	kompliserte	tekniske	kravene	til	et	
fagbygg,	med	god	akustikk,	avansert	scene-maskineri,	scener	og	saler	som	fungerer,	
billettsalg	og	publikumstrafikk	osv.	

Et	annet	kjent	operahus	er	Operaen	i	Sydney,	designet	av	Jørn	Utzon.	Utenfor	dette	
opera-huset	står	det	utstilt	en	halvkule,	der	det	er	skåret	ut	skalker	med	ulike	vinkler	og	
der	de	samme	formene	går	igjen	i	bygget.	Her	er	den	bærende	ideen	for	utformingen	
disse	delene	av	halvkulen	og	ikke	en	metafor	som	i	Oslo.		
	

		 		 	
(kilde	for	bilder:	no.wikipedia.org,	dictionaryofsydney.org	+	eget	bilde)	
	

Det	er	mange	som	har	fokusert	på	dette	første	«bildet»	av	det	som	skal	lages	og	forsøkt	å	
finne	ut	hvor	det	kommer	fra.	Darke	sier	at	designere	tidlig	lager	seg	en	primary	
generator,	et	nøkkel-begrep	som	utgjør	kjernen	i	løsningen5.	Dette	kjernebegrepet	ligner	
på	det	jeg	har	snakket	om	ovenfor	som	form-konsept	(f.eks.	’isbre’	hos	Snøhætta	i	
designet	av	Operahuset)	fordi	det	fokuserer	på	en	konkretisering	av	en	del	av	løsningen	
mer	enn	visjonen	(eller	konseptet)	som	løsningen	skal	realisere.		

En	annen	type	eksempler	kan	vi	se	i	den	første	motordrevne	bilen:	Phelps	tractor,	som	
ser	ut	som	en	hestekjerre	med	en	sykkel	foran	i	stedet	for	en	hest,	og	som	styres	av	en	
																																																								
5	Dette	bekrefter	også	Stolterman:	at	vi	lager	et	operative	image	for	løsningen	veldig	tidlig	i	
prosessen	
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kusk	med	tømmer.	Her	kan	vi	se	at	kjøretøyet	er	satt	sammen	av	elementer	som	
designeren	har	sett	før	–	noe	som	er	ganske	vanlig.	Det	må	et	lite	sprang	i	tenkningen	for	
å	erstatte	tømmene	med	et	styreratt6	og	sannsynligvis	kom	man	ikke	på	det	før	etter	at	
man	hadde	brukt	den	første	versjonen	en	stund.	Et	liknende	eksempel	er	symaskinen.	
De	første	symaskinene	etterliknet	måten	vi	syr	for	hånd,	men	det	ble	først	fart	på	
maskinen	når	nålen	ble	snudd	sammenliknet	med	hvordan	vi	bruker	når	vi	syr	for	hånd,	
slik	at	hullet	tråden	skal	gjennom	ble	satt	først,	ved	spissen	av	nålen,	i	stedet	for	sist,	i	
den	butte	enden,	som	ved	håndsøm7.		

	 	 				
(kilde	for	bilder:	Gentner	&	Grudin	og	Walden,	se	referanseliste)	
	

Dorst8	setter	opp	en	huskeregel	for	å	snakke	om	hvordan	vi	går	fram	når	vi	designer.	
Han	sier	at	vi	må	bestemme	hva	+	hvordan	=	resultat			

- hva	(hvilke	elementer	skal	inngå	i	designet)	+		
- hvordan	(hvordan	skal	elementene	settes	sammen)	=		
- resultat	(det	vi	ender	opp	med).		

I	design	starter	vi	ofte	med	en	visjon	av	resultatet:	hva	er	det	vi	vil	oppnå,	hva	er	det	vi	
vil	lage?	Når	vi	har	bestemt	det,	f.eks.	at	feiringen	skal	være	utendørs,	eller	at	åpenhet	+	
isbre	skal	ligge	til	grunn	for	Operahuset,	så	er	det	mye	enklere	å	bestemme	hva	som	skal	
inngå	og	hvordan.	Men	både	utendørs	og	åpenhet	+	isbre	kan	likevel	benytte	for-skjellige	
slags	materialer	og	ta	mange	ulike	former.	Poenget	er	at	vi	kan	eksperimentere	oss	fram	
til	materialer	og	former	gjennom	å	spørre	oss	selv	om	de	bidrar	til	åpenhet	/	isbre	og	
velge	de	som	gjør	det.		

Dorst	(og	mange	med	ham)	hevder	at	designere	tenker	forskjellig	fra	både	forskere	og	
kunstnere.	Han	refererer	til	Nigel	Cross	og	Bruce	Archer9,	som	på	1980-tallet	diskuterte	
hva	design-tenkning	egentlig	er.	De	sammenlikner	design-tenkning	med	klassisk	natur-
vitenskap	(fysikk,	kjemi,	biologi)	der	man	er	opptatt	av	å	forstå	og	beskrive	verden	som	
den	er	gjennom	å	klassifisere,	analysere	og	eksperimentere.	Man	søker	etter	«sannhet»,	
der	idealene	er	objektivitet	og	rasjonalitet10.	I	kunst	er	man	opptatt	av	den	menneskelige	
erfaringen,	og	bruker	bilder,	analogier	og	vurderinger,	og	søker	fantasi,	subjektivitet	og	
rettferdighet.	I	design,	derimot,	er	vi	opptatt	av	å	skape	en	bedre	verden	–	en	kunstig	og	
menneskeskapt	verden.	Vi	jobber	med	modellering,	med	forming	av	mønstre	og	med	
syntese,	og	verdsetter	iderikdom,	empati,	praktiske	løsninger	og	at	tingene	vi	lager	
passer	til	sitt	bruksområde.		

																																																								
6	Gentner	&	Grudin	beskriver	Phelps	tractor	nærmere,	se	figuren	nedenfor	og	referanseliste	
7	Walden	beskriver	symaskinens	design,	se	figur	og	referanseliste	
8	Kapittel	3	i	Dorst	er	pensum,	se	referanseliste	
9	se	referanseliste	
10	i	tillegg	til	slik	positivistisk	og	(ofte)	kvantitativ	forskning	finne	også	fortolkende	forskning,	
der	målet	ikke	er	en	endelig	sannhet,	men	en	tolkning	som	gir	mening	og	nytte	(Kuhn	sier	at	
teorier	gjelder	en	periode,	mens	forskerne	er	enige,	så	kan	de	skiftes	ut).	Interpretiv	eller	
fortolkende	forskning	er	ofte	kvalitativ	(mer	om	dette	senere).	
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Dorst	snakker	om	hvordan	disse	ulike	måtene	å	tenke	på	legger	forskjellig	vekt	på	hva	+	
hvordan	=	resultat.	I	deduktiv	tenkning	starter	vi	med	en	teori	og	ser	om	virkeligheten	
passer	til	den	eller	kan	nyansere	den:	vi	prøver	ut	en	årsakssammenheng	og	ser	på	
effekter.	I	følge	Dorst	vet	vi	hva	og	hvordan	og	lurer	på	resultatet.	I	induktiv	tenkning	
starter	vi	med	empiriske	data	og	forsøker	å	oppdage	mønstre	som	kan	gi	en	teori	eller	
forklaring.	Vi	vet	hva	og	resultatet,	men	vet	ikke	hvordan	elementene	er	satt	sammen	i	
hvordan.	Designere	bruker	abduksjon	i	sin	tenkning,	sier	Dorst.	Vanlig	abduksjon	er	
problemløsning,	dvs.	at	vi	vet	ikke	hva	som	inngår,	men	vi	ser	hvordan	og	vi	kjenner	
resultatet.	Design-abduksjon	er	en	enda	mer	kreativ	utforskning	der	både	hva	og	hvordan	
er	ukjente:	vi	åpner	opp	for	mange	muligheter	i	hva	og	hvordan	for	å	komme	fram	til	
resultatet.	Det	er	dette	som	inngår	i	design:	vi	åpner	opp	for	nye	muligheter	både	i	
elementene	som	skal	inngå	i	løsningen,	og	i	hvordan	elementene	skal	settes	sammen.	

Men	det	krever	at	vi	har	en	ide	om	hva	resultatet	skal	bli,	og	det	er	noe	av	det	viktigste	vi	
gjør	i	design.	Derfor	er	designere	veldig	opptatt	av	konseptet	som	vi	bruker	for	å	
orientere	designprosessen	etter	og	vurdere	forslag	opp	mot.	Dorst	kaller	dette	for	
formulating:	vi	jobber	med	å	forstå	problemområdet,	med	å	identifisere	hva	som	er	
viktig	og	hva	som	skal	styre	valgene	vi	gjør	i	designprosessen.	Her	tar	vi	utgangspunkt	i	
at	det	i	virkeligheten	sjelden	er	slik	at	problemer	er	ferdig	formulert	på	en	måte	som	
gjør	det	opplagt	hvordan	det	skal	løses:	tvert	i	mot	snakkes	det	i	design	ofte	om	wicked	
problems	eller	gjenstridige	problemer11:	om	problematiske	situasjoner	der	det	er	
vanskelig	å	definere	hva	som	er	problemet,	og	vanskelig	å	lokalisere	det,	det	vil	være	
vanskelig	å	implementere	løsninger,	problemet	er	vedvarende,	og	det	finnes	ikke	en	
objektiv	riktig	løsning	–	det	er	uklart	om	det	lar	seg	løse	overhodet.		

Med	begrepet	formulating	settes	fokus	på	det	å	formulere	hva	som	skal	være	resultatet	
av	design-prosessen.	Donald	Schön12,	en	annen	design-teoretiker	kaller	dette	for	
framing:	at	vi	avgrenser	og	rammer	inn	problemområdet	det	slik	at	det	blir	lettere	å	få	
en	forståelse	av	hva	problemet	er	og	hva	løsningen	kan	være.	En	innramming	hjelper	
oss	å	avgrense	hva	som	skal	være	i	bildet:	det	gir	oss	et	utsnitt,	det	bidrar	til	å	sette	noe	i	
fokus	som	sentralt	i	bildet	–	og	det	bidrar	til	å	velge	bort	ting	som	er	utenfor	rammen.	
Åpenhet	og	isbre	er	eksempler	på	rammer	for	Operahuset	i	Oslo.	Dette	at	vi	først	må	
forsøke	å	forstå	situasjonen	og	prøver	å	formulere	hva	som	skal	være	bærende	ideer	i	
design-prosessen	gjør	at	design-prosessen	virker	veldig	rotete	i	starten	–	den	har	en	
fuzzy	frontend,	som	Sanders	og	Stappers	kaller	det13.	For	Dorst	blir	det	innramming	når	
vi	kombinerer	hvordan	elementene	skal	settes	sammen	med	resultatet	–	det	gir	oss	
utsnitt	og	fokus,	og	igjen	kan	vi	se	at	åpenhet	og	isbre	gir	nettopp	det.		

14		 15	
(kilde	for	bilder:	Sanders	&	Stappers	og	Schön	(hvor?),	se	referanseliste)	
	

																																																								
11	et	begrep	foreslått	av	Horst	Rittel,	se	Buchanan	og	Rittel	&	Webber	(1973)	i	referanseliste	
12	se	referanseliste	
13	se	referanseliste	og	illustrasjon	i	figuren	nedenfor	
14	referanse	til	Sanders	&	Stappers	
15	referanse	til	Schön	
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I	design	legges	det	stor	vekt	på	at	vi	lager	representasjoner:	at	vi	re-presenterer	
problemer	og	løsninger,	gjerne	mange	forskjellige	slags	representasjoner	og	gjerne	
mange	samtidig.	Representasjon:	det	å	presentere	noe	på	nytt,	i	nye	former	eller	for	et	
nytt	formal,	er	viktig	i	design.	Selve	ordet	design	handler	om	å	representere	noe:	ordet	
de-sign	har	samme	rot	som	signere	eller	signatur,	altså	noe	som	refererer	til	eller	står	
for	noe	annet:	min	signatur	står	for	min	godkjenning	av	noe.	Det	klassiske	eksemplet	på	
en	design-representasjon	er	selvfølgelig	en	enkel	tegning	på	en	serviett:	det	vi	gjør	når	
vi	sitter	på	en	kafe	og	snakker	med	noen	om	en	ide	vi	har.		

Skisser	og	andre	representasjoner	bruker	vi	både	til	å	tenke	med:	å	tegne	noe	gjør	det	vi	
tenker	på	mer	konkret	og	gir	oss	en	bedre	forståelse.	Men	vi	tegner	også	for	å	
kommunisere	med	andre,	for	å	forklare	det	vi	tenker	på.	Designeren	Lawson16	sier	at	
designere	lager	forskjellige	slags	tegninger,	med	forskjellig	formål:	presentasjoner,	
instruksjoner,	tegninger	for	konsultasjoner,	løsningsforslag,	beregninger,	diagrammer,	
utforskende	tegninger	og	så	til	sist:	fantastiske	tegninger	som	f.eks.	arkitekten	Frank	
Gehrys	første	skisser	til	berømte	bygg	som	Guggenheim-museet	i	Bilbao	og	Walt	Disney	
Concert	Hall	i	Los	Angeles.	Informatikere	designer	datamaskiner	som	gjør	ting,	og	det	
betyr	at	vi	også	har	nytte	av	å	representere	prosesser	for	å	tenke	på	det	vi	skal	lage:	hva	
gjør	datamaskinen	og	hvordan	er	interaksjonen	mellom	datamaskinen	og	brukeren?	Da	
kan	tegninger	som	viser	utvikling	over	tid	eller	prosess,	f.eks.	fra	film,	være	nyttige.	Mer	
om	det	senere.		

Schön	snakker	om	det	å	lage	representasjoner	som	en	samtale	(eller	konversasjon)	med	
materialet:	vi	tegner	noe	(eller	lager	en	modell	eller	prototype),	vurderer	den	og	prøver	
igjen	til	vi	får	det	som	vi	ønsker.	Schön	og	Wiggins17	beskriver	en	slik	prosess	der	en	
arkitekt-student	jobber	med	å	designe	en	skole	og	diskuterer	med	læreren	sin.	Læreren	
forslår	å	legge	vekt	på	noe	annet,	og	tegner	dette,	og	de	diskuterer	hvordan	dette	
påvirker	løsningen.	Dette	eksemplet	er	enda	mer	utførlig	beskrevet	i	Schöns	bok	”The	
Reflective	Practitioner”18.		

Schön	var	opptatt	av	hvordan	vi	lærer,	og	hvordan	vi	forbedrer	vår	kompetanse.	Han	
observerte	og	intervjuet	designere	innenfor	forskjellig	fag	og	kom	fram	til	at	refleksjon	
er	viktig:	vi	reflekterer	og	planlegger	før	vi	designer,	vi	reflekterer	mens	vi	designer:	
”reflection-in-action”	og	finner	ut	hva	som	går	bra	og	ikke,	og	vi	reflekterer	etter	at	vi	
har	designet:	”reflection-on-action”,	der	vi	lærer	av	det	som	gikk	bra	og	av	de	feilene	vi	
gjorde.	Reflection-on-action	er	helt	essensielt	for	å	forbedre	seg	og	bli	bedre.		

Vi	tenker	mens	vi	designer,	og	mange	har	interessert	seg	for	hva	slags	tenking	det	
egentlig	er.	Det	er	jo	ikke	slik	at	vi	tenker	bare	med	hodet,	vi	tenker	også	med	kroppen,	
og	mange	design-ferdigheter	sitter	i	kroppen19.	Tenk	bare	på	det	å	sykle:	når	vi	kommer	
til	en	krapp	sving	så	tenker	vi	både	før,	under	og	etter	svingen:	vi	regulerer	kanskje	ned	
farten	litt	før	svingen,	og	mens	vi	svinger	kjenner	vi	med	kroppen	hvor	mye	vi	skal	legge	
oss	over	og	samtidig	unngå	å	velte.	Når	svingen	er	nesten	ferdig	kan	vi	sette	opp	farten	
igjen.	Eller	tenk	på	noen	tall	kombinasjoner	eller	koder	som	vi	husker	i	fingrene,	som	et	
mønster,	mer	enn	som	en	rekke	tall20.		

Når	vi	tenker	i	design	så	beveger	vi	oss	på	flere	konkretiseringsnivåer.	Vi	starter	med	et	
konsept	eller	en	visjon	av	resultatet	(f.eks.	isbre)	og	så	skal	vi	ende	opp	med	et	helt	
konkret	resultat	(f.eks.	Operahuset	i	Oslo).	Å	gå	fra	en	abstrakt	visjon	til	et	konkret	
designresultat	er	ingen	lineær	prosess,	og	mens	vi	lager	skisser	kan	det	hende	vi	må	gå	
tilbake	til	den	opprinnelige	visjonen	og	revurdere	den.	Gode	designere	tenker	på	mange	
konkretiserings-nivåer	samtidig.	Noen	vil	si	abstraksjonsnivåer,	men	siden	design	

																																																								
16	referanse	til	Lawson	
17	se	referanseliste		
18	se	referanseliste,	og	se	figuren	ovenfor	
19	se	f.eks.	Molander	(referanseliste)	om	handlingsbåren	kunnskap	
20	Bratteteig	og	Verne’s	artikkel	
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handler	om	konkretisering	og	materialisering	av	en	(abstrakt)	ide	så	mener	jeg	at	
konkretiserings-nivåer	er	et	bedre	ord	å	bruke.	I	sin	lærebok	om	design	beskriver	
Löwgren	og	Stolterman21	denne	prosessen	som	en	iterativ	prosess	der	samtalen	med	
materialet	foregår	på	mange	nivåer	samtidig.		

			22	 23	

Schön24	foreslår	en	beskrivelse	av	designprosesser	basert	på	ganske	detaljerte	studier	
av	designere	og	hvordan	de	jobber.	Han	foreslår	at	vi	ser	på	design	som	en	serie	med	
«move	experiments»	der	vi	først	vurderer	hvilke	muligheter	som	fins	i	situasjonen,	så	
velger	vi	å	prøve	ut	en	av	dem	–	«gjør	et	trekk»	–	og	så	vurderer	vi	om	dette	trekket	
bringer	oss	nærmere	den	visjonen	eller	konseptet	vi	er	på	vei	mot:	leder	dette	i	riktig	
retning?	Når	vi	har	gjort	et	slikt	trekk,	har	vi	lukket	noen	muligheter,	men	det	kan	hende	
det	åpner	seg	nye	muligheter	som	vi	ikke	hadde	forutsett,	dvs.	at	vi	forstår	situasjonen	
på	en	ny	måte.	Schön	sier	at	design	består	av	mange	slike	prosesser	med	«seeing	–	
moving	–	seeing»,	og	jeg	mener	at	denne	forståelsen	av	design	både	kan	brukes	om	de	
små	og	de	store	skrittene	vi	tar	i	en	design-prosess.	Schön	studerte	bare	individuelle	
designere,	men	jeg	mener	at	vi	også	kan	bruke	disse	begrepene	for	å	forstå	hva	som	
skjer	når	vi	designer	i	team25.		

Den	siste	aktiviteten	i	«move	experiments»	er	«seeing»,	dvs.	evaluering	av	om	dette	
«move»	så	ut	til	å	gå	i	riktig	retning,	og	bringe	oss	nærmere	visjonen:	bidrar	dette	
trekket	til	å	realisere	konseptet	(f.eks.	«åpenhet»)?	Uttrykker	det	form-konseptet	(f.eks.	
«isbre»)?	Evaluering	er	innebakt	i	alle	«move	experiments»	og	det	betyr	også	at	det	er	
der	vi	finner	det	meste	av	vår	refleksjon	både	i	og	om	dette	design-skrittet	(både	
«reflection-in-action»	og	«reflection-on-action»).	Men	også	før	vi	går	i	gang	med	et	
«move	experiment»	vurderer	vi	hva	vi	skal	prøve	ut	i	dette	design-skrittet	–	og	her	
passer	ordet	«trekk»	bra:	hvilket	trekk	skal	bli	det	neste?	Det	er	også	mye	evaluering	
underveis	i	et	«move	experiment»	også,	når	vi	fikler	og	prøver	oss	fram	helt	konkret	
med	hvordan	formen	kan	være	eller	materialet	kan	formes.	Dette	er	først	og	fremst	
refleksjon	i	design-handlingen,	og	det	er	her	samtalen	med	materialet	–	materialets	
egenskaper	–	spiller	inn	på	hvordan	design-resultatet	blir.	Når	vi	designer	fysiske	
artefakter	så	er	det	lett	å	skjønne	at	vi	her	tenker	både	med	hendene	og	med	hodet26,	
mens	i	informatikk	(når	materialet	er	program-	og	maskinvare)	er	det	kanskje	mest	i	
hodet	det	foregår.	Evaluering	er	innebakt	i	design,	i	alle	aktiviteter,	i	tillegg	til	at	vi	ofte	
også	evaluerer	som	en	egen	aktivitet.		

Designere	designer	et	design-resultat,	men	de	designer	også	design-prosessen.	Denne	
aktiviteten	er	lett	å	glemme	at	er	en	viktig	del	av	design-kompetansen27.	Hvordan	
design-prosessen	er	strukturert:	hvilken	rekkefølge	ting	skal	skje,	og	organisert:	
hvordan	arbeidet	er	delt	opp	og	satt	sammen	igjen,	er	viktig	for	å	komme	i	mål	på	en	god	

																																																								
21	se	referanseliste	og	illustrasjon	i	figuren	nedenfor	
22	referanse	til	Löwgren	&	Stolterman		
23	”the	double	diamond”	er	utviklet	av	British	Design	Council	
24	Reflective	practitioner	+	Schön	og	Wiggins’	artikkel	
25	jeg	har	skrevet	om	dette	sammen	med	min	kollega	Ina	Wagner,	se	referanseliste	
26	Ref	Pye	og	Molander	
27	Ref	Dorst	
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måte.	Hvordan	skal	vi	gå	fram?	Hva	slags	kompetanse	og	ressurser	trenger	vi?	Hva	må	vi	
gjøre	først	osv.	osv.	I	det	å	planlegge	og	lede	design	må	vi	håndtere	en	blanding	av	
problem-løsning,	kreativ	frihet,	læring	drevet	av	«reflection-in-action»	og	«reflection-
on-action»	–	og	det	å	lede	prosjektet	gjennom	«the	fuzzy	frontend»	(se	figur	X,	Sanders	
&	Stappers	begrep).		

I	sin	bok	om	design	presenterer	Dorst	en	liste	med	fem	viktige	lærdommer	fra	design	–	
mye	av	det	samme	som	er	beskrevet	ovenfor,	men	på	en	annen	måte.	Den	første	
lærdommen	er	at	problem-definering	og	problem-løsning	utvikles	sammen.	Vi	starter	
altså	med	et	udefinert	problem	som	vi	må	skape	klarhet	i	–	vi	må	finne	ut	hva	problemet	
er	og	hvilke	mulige	løsninger	som	fins.	Noen	ganger	snakker	vi	om	«wicked	problems»	
eller	gjenstridige	problemer,	dvs.	problemer	som	ikke	har	noen	opplagt	løsning	og	hvor	
det	er	vanskelig	å	vite	hvor	man	skal	starte	å	jobbe.	I	design	utvider	vi	både	problem-
rommet	og	løsnings-rommet	(både	hva	og	hvordan)	og	ser	etter	match	mellom	
problemer	og	løsninger.	Noen	ganger	definerer	vi	faktisk	problemet	ved	at	vi	har	funnet	
en	løsning	(og	da	har	vi	kanskje	avgrenset	og	rammet	inn	problemet	veldig	for	å	få	
akkurat	denne	løsningen	til	å	fungere	som	en	løsning).	Innramming	er	en	måte	å	gjøre	
denne	matchingen	på,	f.eks.	ideen	om	«åpenhet»	for	Operahuset.	Her	er	det	viktig	at	vi	
kan	revurdere	den	første	forståelsen	av	problemet	hvis	det	dukker	opp	nye	momenter.	
Dette	er	særlig	viktig	hvis	vi	har	kommet	på	en	super	løsning	veldig	tidlig	i	prosjektet	
(noe	som	er	lett	å	gjøre	for	løsningsorienterte	designere)	og	får	signaler	om	at	den	ikke	
er	så	super	som	vi	selv	mener.	Det	å	holde	tilbake	egne	løsningsforslag	og	åpne	opp	for	å	
forsøke	å	se	både	problem	og	løsning	fra	nye	vinkler	–	å	revurdere	egen	løsning	–	er	
veldig	vanskelig.	

Andre	lærdom	hos	Dorst	er	å	utvikle	problemsituasjonen,	både	å	reformulere	problem	
og	løsning.	Dette	gjør	vi	best	ved	å	undersøke	mer.	Et	kjent	eksempel	er	en	video	om	
IDEO’s	tilnærming	til	å	redesigne	et	kjent	produkt	som	en	handlevogn28.	Det	første	
designerne	i	IDEO	gjør	er	å	spre	seg	ut	og	gjøre	mange	forskjellige	undersøkelser	av	
handlevogner,	fra	veldig	ulike	perspektiver.	Her	ble	handlevognen	belyst	fra	mange	
typer	brukeres	ståsted	i	tillegg	til	hva	alle	de	som	kom	i	kontakt	med	handlevognen	i	sitt	
arbeid	mente	om	dem.	Mange	forskjellige	perspektiver	og	undersøkelser	vil	bidra	til	å	
åpne	opp	ide-rommet	(både	løsning	og	problem).	

Dorst	sin	tredje	lærdom	er	innramming,	og	både	det	å	ramme	inn	og	revurdere	
rammene	er	viktige	prosesser.	Rammer	kan	være	bilder,	metaforer,	ståsteder,	
posisjoner	og	perspektiver	som	gir	ideer	til	formgivingen	(til	hva	og	hvordan).	«Isbre»	er	
en	metafor	som	rommer	mange	forslag	til	former,	men	også	andre	form-konsepter	som	
«båt»	ville	kunnet	gi	opphav	til	mange	ulike	former	(Dorst	har	et	eksempel	med	«båt»	
som	metafor	i	sin	bok).	Schön	snakker	om	at	vi	forstår	nye	ting	som-om	de	var	noe	vi	
kjenner	fra	før,	at	de	likner	på	noe	vi	kan	fra	før,	men	at	de	også	er	forskjellige29.	I	design	
prøver	vi	å	se	ting	som	noe	annet,	eller	tenke	oss	hvordan	ting	ville	vært	om	
forutsetningene	var	annerledes:	«what-if»	og	«seeing-as»	gir	oss	ideer	både	til	visjon	og	
konsept,	og	til	problem	og	løsning30.	En	viktig	konsekvens	av	dette	er	at	vi	designer	det	
vi	er	i	stand	til	å	tenke	oss,	og	vi	klarer	bare	å	tenke	oss	det	vi	forstår	og	har	sett	fra	før.	
Skal	vi	designe	nye	ting	må	vi	enten	kombinere	ting	vi	har	sett	før	på	nye	måter31	eller	vi	
må	samarbeide	med	andre	mennesker	som	tenker	forskjellig,	har	forskjellige	erfaringer	
og	har	sett	forskjellige	sider	av	situasjonen.	Lawson,	som	har	studert	design-praksis,	
snakker	om	at	designere	bruker	«precedents»	eller	referanser	til	eksisterende	del-
løsninger,	elementer	eller	former	som	de	har	sett	i	andre	løsninger.	Dette	passer	med	
det	andre	har	funnet	når	de	har	observert	eller	intervjuet	designere,	f.eks.	Stolterman	i	
																																																								
28	lenke	til	video	
29	finn	sitat	fra	lysarkene	
30	se	Lanzara	i	referanseliste	
31	et	eksempel	er	Douglas	Engelbart,	som	fant	opp	musen	som	interaksjonsmekanisme,	
beskrevet	i	Moggridges	bok	(se	referanseliste)	
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sin	studie	av	IT-utviklere	der	de	ofte	hadde	tenkt	ut	en	bit	eller	side	ved	løsningen	
ganske	tidlig.	

Mange	snakker	om	at	i	design	bruker	vi	både	«divergent»	og	«konvergent	tenkning»:	vi	
åpner	opp	for	nye	muligheter,	men	så	må	vi	lukke	mulighetsrommet	igjen	og	velge	en	
eller	noen	få	muligheter	å	gå	videre	med.	Når	vi	har	valgt	og	begrenset	oss,	kan	vi	igjen	
åpne	opp	for	nye	ideer,	før	vi	lukker	igjen.	Denne	«double	diamond»-bevegelsen32	er	en	
annen	måte	å	beskrive	at	vi	i	design	både	utvider	ide-rommet	og	lukker	det,	og	at	vi	gjør	
dette	flere	ganger	i	løpet	av	en	design-prosess.		

Dorst	fremhever	viktigheten	av	å	utforske	mer	generelle	temaer:	han	mener	at	
designere	ofte	forsøker	å	adressere	mer	universelle	og	almene	temaer	i	sine	design-
prosjekter.	Et	eksempel	på	et	slit	alment	tema	er	«åpenhet».	Et	alment	tema	kan	ta	
veldig	mange	former,	og	da	blir	formgivingen	en	ny	utforskende	prosess.	Dette	gjør	vi	
også	når	vi	forsøker	å	forstå	brukerne	–	ha	«empati»	med	brukerne	–	og	gjøre	
undersøkelser	som	skal	hjelpe	oss	til	å	forstå	hvordan	verden	ser	ut	fra	deres	ståsted.	
Det	krever	ofte	grundige	undersøkelser	som	kan	gi	oss	dybdekunnskap	om	temaet.	
Dorst	forteller	om	en	designer	som	skulle	lage	et	handlenett	og	som	brukte	en	dag	på	
markedet	i	byen	for	å	studere	hvordan	folk	bar	handlenettet	når	det	var	tomt	og	når	det	
var	helt	fullt	–	og	alle	grader	mellom	disse.	På	slutten	av	dagen	kunne	hun	gå	hjem	og	
designe	et	nett	som	var	bra	å	bære	både	når	det	var	tomt	og	når	det	var	fullt.	

For	å	åpne	mulighetsrommet	og	unngå	å	bli	for	glad	i	sin	egen	løsning	er	det	viktig	å	
dyrke	debatt	og	diskusjon	underveis	i	designprosessen.	Videoen	fra	IDEO	illustrerer	
dette	tydelig	ved	at	alle	i	design-teamet	samles	på	slutten	av	dagen	for	å	informere	
hverandre	og	diskutere	det	de	andre	og	de	selv	har	funnet	ut	i	løpet	av	dagen.	Gjennom	å	
presentere	for	hverandre	og	diskutere	lærer	de	om	alle	(eller	mange	i	hvert	fall)	sider	av	
problemet	–	og	løsningen.	I	diskusjon	med	andre	lærer	man	også	mye	om	seg	selv	og	
hvordan	en	selv	lukker	problem-	og	ide-rommene.	Det	er	viktig	å	dele	det	vi	finner	ut	
med	teamet	vårt	slik	at	teamet	kommer	lengre	enn	det	hver	av	team-medlemmene	
klarer	alene.	Hos	IDEO	kunne	de	også	ha	et	arbeidssted	der	alle	ideene	og	modellene	og	
materialene	lå/hang	framme	som	inspirasjon	i	designprosessen	og	som	påminnelser	om	
ting	som	var	diskutert	før,	men	som	kunne	diskuteres	igjen.	I	undervisningssituasjoner	
brukes	ofte	«designkritikk»	for	å	åpne	opp	og	diskutere	foreløpige	forslag	underveis	i	
designprosessen.	Hensikten	er	diskusjon	for	å	ende	opp	med	et	bedre	designresultat	til	
slutt	(dette	kommer	jeg	tilbake	til	i	et	senere	kapittel).		

I	sin	bok	om	design	fremhever	Dorst	formulating	og	representing	som	to	viktige	
elementer	i	design	(sammen	med	moving,	evaluating	og	managing).	Han	legger	vekt	på	
at	det	vi	gjør	i	design	er	å	forstå	problemet	og	jobbe	med	å	utvide	ide-rommet	og	
etablere	rammer	for	hvordan	problemet	skal	defineres	(og	løses).	I	tillegg	kommer	selve	
prosessen	med	å	lage	ting:	moving	og	evaluating,	der	vi	jobber	med	å	lukke	ide-rommet,	
men	der	vi	også	vil	kunne	oppleve	at	det	vi	gjør	bidrar	til	bedre	forståelse	og	dermed	til	
å	åpne	opp	og	ramme	inn	på	en	ny	måte.	IDEO	sier	f.eks.	«fail	often,	fail	fast»	(feil	mye	og	
tidlig)	fordi	man	lærer	masse	av	å	prøve	og	feile.	Gode	forklaringer	på	hvorfor	noe	er	feil	
er	den	beste	måten	å	lære	på.	Managing	er	også	en	viktig	del	av	designeres	kompetanse.	
Det	å	planlegge	og	lede	et	design-prosjekt	og	del-prosjektene	i	det	krever	faglig	
forståelse	på	mange	plan.	Likeledes	er	det	å	utnytte	teamets	kompetanse	i	design-
prosessen,	både	i	det	å	forstå	og	forme	og	det	å	diskutere	og	kritisere,	viktig	i	prosessen	
med	å	komme	fram	til	et	godt	resultat.	

Design	legger	vekt	på	å	bruke	tid	på	problemdefinering	og	–løsning	gjennom	
innramming	og	konsept-utvikling.	I	de	senere	årene	har	«Design	Thinking»	–	
designtenkning	–	blitt	et	populært	begrep,	mye	knyttet	til	IDEO	sin	markedsføring	av	sin	
designprosess	som	en	generell	tilnærming	til	design	(se	figur	nedenfor).	Design-
tenkning	er	egentlig	design	slik	det	er	beskrevet	ovenfor:	grunnen	til	at	det	kalles	

																																																								
32	se	figur	forrige	side	
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designtenkning	og	ikke	bare	design	er	at	ikke-designere	ofte	tenker	på	estetikk	og	ytre	
form	når	de	hører	ordet	design,	mens	det	som	egentlig	menes	med	design	er	
problemdefinering	og	–løsning	der	formgiving	er	en	viktig	side	av	løsningen.		

33	

34	

	

Design	for	og	med	brukere	
Design	(og	altså	designtenkning)	handler	om	hvordan	designere	jobber	med	å	definere	
og	løse	problemer.	Her	er	vi	også	opptatt	av	hvordan	de	inkluderer	brukere	i	denne	
prosessen,	og	det	sier	ikke	«designtenkning»	så	mye	om.	Hva	er	det	brukere	kan	bidra	
med	i	design-prosessen?	Hvordan	kan	brukere	involveres	i	designprosessen	–	og	hvor	
stor	grad	av	påvirkning	kan	de	ha?	Hvordan	vet	de	at	de	har	jatt	innflytelse?		

Bratteteig	&	Wagner35	har	tatt	for	seg	disse	spørsmålene	og	forsøkt	å	finne	ut	mer	
presist	hvordan	vi	kan	evaluere	hva	og	hvordan	brukere	har	hatt	innflytelse	i	en	
designprosess.	De	er	opptatt	av	hvorfor	et	designresultat	er	blitt	som	det	er	blitt	og	

																																																								
33	modell	fra	Interaction	Design	Foundation	
34	modell	fra	Stanford	d.school	
35	se	referanselista	
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hvem	som	har	bestemt	det,	dvs.	hvilke	designbeslutninger	som	er	tatt	underveis	som	er	
interessant	å	finne	ut	av.	De	ser	altså	på	designprosessen	som	en	beslutningsprosess.	

For	å	finne	ut	hva	slags	beslutninger	som	tas	i	løpet	av	en	designprosess,	så	tar	
Bratteteig	&	Wagner	utgangspunkt	i	Schöns	«move	experiments»	med	sekvenser	av	
«seeing	–	moving	–	seeing».	Vi	tar	beslutninger	når	vi	gjør	den	første	«see»:	vi	ser	etter	
hvilke	muligheter	og	valg	som	finnes	og	tar	beslutninger	om	hva	som	skal	inkluderes	og	
ikke,	dvs.	vi	rammer	inn	det	vi	skal	designe.	Vi	tar	beslutninger	når	vi	gjør	et	«move»:	vi	
velger	en	av	mulighetene	vi	har	funnet	fram	til,	og	vi	velger	hvordan	den	skal	
konkretiseres	og	prøves	ut.	Til	slutt	tar	vi	beslutninger	når	vi	evaluerer	(«see»)	om	dette	
trekket	beveger	oss	i	riktig	retning	/	bidrar	til	konseptet.	Her	hører	det	også	til	å	
vurdere	hvilke	muligheter	som	lukker	seg	med	dette	trekket	og	hvilke	nye	muligheter	
som	åpner	seg.		

Bratteteig	&	Wagner	argumenterer	for	at	brukerne	kan	være	med	i	alle	disse	
beslutningene.	Brukerne	kan	delta	i	og	være	med	på	å	bestemme	i	alle	trekkene	
beskrevet	ovenfor:		

1) de	kan	være	med	på	å	vurdere	hvilke	muligheter	som	finnes	basert	på	sine	ideer	
og	erfaringer,	og	trekke	inn	muligheter	som	kan	begrunnes	i	den	
brukskonteksten	og	de	handlingene	som	design-resultatet	skal	inngå	i	

2) de	kan	være	med	på	å	velge	en	av	mulighetene	og	utforske	helt	konkret,	og	
bruke	sin	kompetanse	fra	brukskonteksten	til	å	prioritere	blant	
valgalternativene	

3) de	kan	være	med	på	å	konkretisere	den	ideen	som	er	valgt.	Participatory	Design	
inneholder	derfor	mange	metoder	og	teknikker	for	at	brukerne	(som	ikke	er	
designere)	kan	være	med	på	å	utforme	design-resultatet	

4) de	kan	være	med	på	å	vurdere	det	konkrete	design-forslaget	og	evaluere	det	i	
forhold	til	fremtidig	bruk,	både	det	å	bruke	det	helt	konkret	(er	det	bra	å	bruke,	
gjør	det	det	det	skal,	passer	det	til	aktiviteten	og	konteksten,	vil	det	ha	den	
ønskede	effekten	mm.)		

Hvis	vi	tar	utgangpunkt	i	de	fem	aktivitetene	Dorst	snakker	om	(se	ovenfor)	så	er	det	
særlig	den	femte:	«managing»	eller	ledelse	og	organisering	som	er	viktig	for	at	brukerne	
skal	kunne	få	innflytelse	på	design-resultatet.	Hvis	design-prosessen	legges	opp	slik	at	
brukerne	blir	inkludert	og	får	mulighet	til	å	delta	i	designbeslutninger	så	kan	brukerne	
være	med	på	de	andre	fire	av	Dorst	sine	aktiviteter:	formulating,	representing,	moving	og	
evaluating.	De	kan	være	med	på	å	formulere	hva	som	er	problemet	og	definere	det,	
representere	hva	som	er	mulig,	velge	et	trekk	og	konkretisere	hva	som	kan	være	en	
løsning,	og	evaluere	hva	som	er	en	riktig	retning.		

Design-prosessen	preges	av	de	som	designer.	Når	brukerne	skal	delta	i	design	så	må	vi	
ta	utgangspunkt	i	deltakernes	kompetanse.	Deltakernes	erfaringer	om	teknologi,	om	
bruksområdet,	om	andre	relevante	ting	er	utgangspunkt	for	hva	slags	muligheter	de	se	
kan	se.	Å	ta	med	brukere	utvider	deltakernes	kompetanse	og	dermed	hvilke	muligheter,	
problemer	og	løsninger	designteamet	kan	se.	Men	prosessen	kan	også	legge	opp	til	å	
dele	på	og	utvide	deltakernes	kompetanse	og	erfaringer	både	om	teknologi	og	om	
bruksområdet	slik	at	alle	i	teamet	har	en	felles	forståelse	av	noen	viktige	ting	samtidig	
som	alle	også	har	spesialkompetanse	på	sine	områder.	Ved	at	alle	kjenner	litt	til	
hverandres	kompetanse-område	så	blir	det	enklere	å	snakke	sammen	og	å	gjenkjenne	
gode	argumenter	fra	de	andres	ståsted.		

Ser	vi	om	igjen	på	prinsippene	for	bruksorientert	design	som	ble	gjengitt	over	kan	vi	
være	mer	spesifikke	på	hva	disse	prinsippene	betyr	i	praksis.	De	tre	prinsipper	for	
brukermed-virkning	i	design	sier36:	

																																																								
36	se	International	Handbook	of	Participatory	Design,	i	referanselista	som	Simonsen	&	Robertson		
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1) brukerne	skal	ha	innflytelse	eller	«have	a	say»	–	og	ikke	bare	«have	a	voice».	
Poenget	er	at	brukerne	må	ha	en	stemme,	men	at	det	er	ikke	nok:	de	må	kunne	
bestemme	også.	Det	betyr	at	vi	diskuterer	hva	vi	forstår	med	makt	til	å	
bestemme.	Vanligvis	forstås	makt	som	at	man	har	makt	over	noen	(man	kan	få	
dem	til	å	gjøre	ting	de	ellers	ikke	ville	gjøre).	Men	makt	kan	også	være	å	ha	
handlingsrom:	det	å	få	ting	til	å	skje	–	makt	til	noe	(«power	to»)	i	stedet	for	makt	
over	noe	(«power	over»)37.	Makt	til	noe	–	til	å	gjøre	noe	–	henger	ofte	sammen	
med	makt	over	ressurser,	men	ved	å	fokusere	på	makt	til	noe	legger	vi	vekt	på	
målet	for	maktutøvelsen.	At	brukere	får	innflytelse	betyr	at	designerne	gir	fra	
seg	den	muligheten	de	har	til	å	bestemme	det	meste	siden	det	er	de	som	
designer:	i	klassisk	design	der	designerne	designer	sin	ting	er	det	bare	ved	å	
nekte	å	bruke	tingen	eller	å	«misbruke»	den,	bruke	den	feil,	at	brukerne	får	si	sin	
mening.	Bruksorientert	design	gir	derfor	noe	av	designernes	design-makt	til	
brukerne	slik	at	de	også	får	makt	til	å	bestemme	i	designprosessen.	Å	dele	på	
makt	kan	gjøres	gjennom	noen	metoder	og	teknikker	for	design	(se	nedenfor)	
eller	gjennom	mer	eller	mindre	formelle	regler	for	samarbeid	eller	gjennom	
forhandlinger	og	avstemninger.		

2) gjensidig	læring	(«mutual	learning»)	er	forutsetningen	for	å	delegere	makt	til	
andre	med	andre	prioriteringer	og	perspektiver.	For	å	forstå	hverandres	
argumenter	og	prioriteringer	må	man	forstå	nok	om	bakgrunnen	for	dem,	dvs.	
forstå	hverandres	ståsteder	og	kompetanse	–	i	hvert	fall	nok	til	å	kunne	
gjenkjenne	et	godt	argument	som	har	grunnlag	i	et	annet	erfaringsgrunnlag	enn	
ens	eget.	Å	forstå	hverandre	krever	både	at	designerne	må	lære	seg	om	
brukernes	gjøremål	og	at	brukerne	må	lære	seg	nok	om	teknologi	til	at	de	selv	
kan	ha	fantasi	om	hva	som	er	mulig	å	lage.	Den	gjensidige	læringen	er	det	lurt	å	
starte	med	i	den	første	fasen	av	bruksorientert	design,	men	ofte	vil	samarbeidet	
utover	i	designprosessen	også	være	lærerikt	for	alle.	Mange	av	metodene	og	
teknikkene	i	bruksorientert	design	handler	om	denne	to-veis	læringen,	der	det	
at	læringen	går	begge	veier	er	spesielt	viktig	i	bruksorientert	design.	

3) samskaping	(«co-design»,	«co-construction»)	er	det	konkrete	samarbeidet	om	
design	som	resulterer	i	valg	av	former	og	materialer	i	designresultatet.	Her	er	
poenget	å	gjøre	det	mulig	for	brukerne	–	som	ikke	er	designere	av	profesjon	–	å	
være	med	å	bestemme	både	hva	som	er	problemet,	løsningen	på	problemet	og	
hvordan	den	skal	se	ut	og	fungere.	Det	at	ikke-designere	–	brukere	–	er	med	på	å	
gjøre	design	og	ta	design-valg	skiller	bruksorientert	design	fra	de	andre	bruker-
orienterte	design-tilnærmingene.	Også	her	vil	designere	gjøre	noe	design	på	
egenhånd	(særlig	i	informatikk,	der	en	ikke	kan	forvente	at	brukere	kan	delta	i	
programmering),	men	utforming	og	valg	mellom	ulike	former	og	funksjoner	blir	
gjort	av	brukere	og	designere	i	fellesskap.	God	gjensidig	læring	vil	gi	mulighet	
for	at	brukerne	har	tillit	og	selvtillit	nok	til	å	delta	i	designarbeidet.	Dette	krever	
at	designerne	legger	til	rette	for	at	brukerne	kan	delta	ut	fra	sin	kompetanse	–	
altså	kreves	det	spesiell	organisering	og	tilrettelegging	(eller	«managing»)	for	å	
gjøre	reell	brukermedvirkning	mulig.	

Med	utgangspunkt	i	disse	tre	prinsippene	er	det	viktig	å	legge	til	rette	for	både	gjensidig	
læring	og	samskaping	med	brukere.		Organiseringen	av	designprosessen	blir	annerledes	
når	brukerne	skal	være	med	i	alle	faser	av	designarbeidet	og	dele	på	beslutningsmakten.		

For	å	få	til	ordentlig	brukermedvirkning,	er	det	viktig	å	tenke	over:	

- hvilken	rolle	skal	brukerne	ha?	Hva	skal	de	bidra	til	og	bidra	med?	Skal	brukeren	
være	informant	(informasjonskilde),	ide-generator	og	inspirator,	evaluator	og	gi	
tilbakemeldinger,	eller	designer	og	kreativ	samarbeidspartner?	Figuren	

																																																								
37	se	boka	til	Bratteteig	&	Wagner,	som	refererer	til	Pitkin	
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nedenfor	viser	at	mange	av	de	samme	metodene	og	teknikkene	kan	fungere	med	
brukerne	i	ulike	roller,	og	med	forskjellig	grad	av	brukermedvirkning.		

- hva	er	brukernes	motivasjon?	Hva	skal	de	få	ut	av	prosessen?	Hva	er	egentlig	
grunnen	til	at	de	deltar?	Vi	har	hørt	mange	ulike	begrunnelser	fra	brukere,	f.eks.	
at	de	vil	hjelpe	designerne,	at	de	tror	på	prosjektet,	at	de	har	behov	for	en	
løsning	(de	har	et	ekte	problem),	at	de	vil	lære	noe	nytt,	at	de	vil	bidra	–	eller	at	
de	ikke	klarte	å	si	nei	…	Hvordan	påvirker	brukernes	motivasjon	prosessen?	

- hvordan	kommunisere	med	brukerne?	Kommunikasjon	kan	skje	både	muntlig	
og	skriftlig,	gjennom	skisser	og	tegninger,	gjennom	demonstrasjoner	og	
prototyper.	I	design	er	det	viktig	å	legge	for	å	gjøre	ting,	og	ikke	bare	snakke	
sammen	

- hvordan	samarbeide	med	brukerne?	Erfaringsmessig	tar	det	tid	å	bli	kjent	med	
brukerne	–	og	for	dem	å	bli	kjent	med	designerne	–	og	for	å	utvikle	gjensidig	
tillit.	To-veis	forståelse	for	hverandre	er	en	forutsetning	for	å	utvikle	respekt	for	
hverandres	synspunkter	og	kompetanse,	noe	som	er	nødvendig	for	at	alle	skal	
kunne	foreslå	muligheter	og	diskutere	beslutninger.		

	

	
	
	

Designideer		
Hva	er	egentlig	en	ide?	Hvor	kommer	de	fra?	Hva	er	en	god	ide?	Og	hvordan	vi	kan	få	
flere	(gode)	ideer?	Ideen	for	prosjektet	er	viktig	i	og	for	designprosessen,	men	det	er	
vanskelig	å	vurdere	uten	å	ta	for	seg	«det	store	bildet»:	hvordan	designideen	passer	inn	i	
den	større	designkonteksten	og	hvordan	den	forstås	av	brukerne.		

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	iderommet	basert	på	deltakernes	kompetanse	og	erfaringer	(om	
teknologier	og	bruksområdet),	og	knytter	ideer	til	det	deltakerne	bringer	med	seg	inn	i	
designprosessen.	Men	hva	slags	tanker	er	ideer?	Löwgren	&	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	
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gjøre	eller	være	–	det	vi	tidligere	har	kalt	konsept.	Operaen	i	Oslo	har	«åpenhet»	som	
visjon:	åpenhet	mot	publikum,	mot	byen,	mot	sjøen.	Visjon	er	m.a.o.	et	konsept	vi	kan	
bruke	til	å	evaluere	designskrittene	mot	for	å	se	om	de	bringer	oss	nærmere	visjonen.	
Det	Löwgren	&	Stolterman	kaller	«operative	bilde»	er	mer	konkret	og	er	en	konkret	
visjon	av	en	del	eller	et	aspekt	av	løsningen.	Det	er	ikke	helt	det	samme	som	jeg	har	kalt	
form-konsept	(som	hos	Operaen	er	«isbre»):	det	operative	bildet	er	mer	en	konkret	
løsning	eller	del	av	løsning,	f.eks.	vil	det	å	se	for	seg	marmor	som	en	løsning	på	isbre-
konseptet	være	et	operativt	bilde.	Form-konsept	er	et	mer	åpent	begrep	som	også	
kunne	resultere	i	andre	operative	form-bilder.	Studier	av	designpraksis	forteller	at	
mange	designere	lager	seg	slike	operative	bilder	ganske	tidlig,	og	at	det	er	med	på	å	
ramme	inn	problemet:	det	operative	bildet	tilbyr	en	(del	av	en)	løsning	som	dermed	
automatisk	også	tilbyr	en	ramme	om	problemet.		

Det	er	ikke	alltid	noen	åpenbar	sammenheng	mellom	den	formen	som	er	valgt	og	
konseptet,	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	en	designer	gjøre	alt	mulig,	så	mye	av	design-prosessen	handler	om	
å	velge	bort	muligheter!	Form-konseptet	hjelper	designeren	å	gjøre	konkrete	valg	i	
formgivingen.		

Visjonen	/	konsepter	gir	retning	og	hjelper	oss	å	prioritere	og	velge	underveis	i	
designprosessen.	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).	Fra	forskning	om	interaksjon	finnes	det	mange	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).		

En	god	ide	i	prosjektet	i	in1060	handler	om	å	finne	konsepter	som	hjelper	dere	i	
prosessen.	Et	konsept	bør	åpne	eller	lukke	for	mulige	former,	det	må	være	mulig	å	bruke	
til	å	navigere	etter	og	velge	vei	underveis	i	designprosessen,	og	hjelpe	dere	med	å	lage	et	
mulig	og	ønskelig	designresultat.	Konseptet	brukes	for	å	evaluere	funksjon	og	prioritere	
og	velge	i	designprosessen.	Et	form-konsept	brukes	for	å	finne	en	form	som	kan	
realisere	konseptet	og	som	kan	kommunisere	funksjon	til	brukerne	på	en	måte	de	
forstår.	Det	må	harmonere	med	konseptet	og	med	bruken/aktiviteten	det	skal	inngå	i	og	
den	konteksten	det	blir	en	del	av.	Det	må	være	mulig	å	produsere.	Form-konseptet	skal	
hjelpe	dere	med	å	velge	materialer	og	former	som	gir	designresultatet	en	helhetlig	
karakter,	en	identitet.		

	

Å	få	flere	designideer	
Det	finnes	en	rekke	metoder	og	teknikker	vi	bruker	i	designarbeidet	for	å	få	designideer.	
Først	må	jeg	understreke	at	vi	(designere)	lager	ting	vi	har	sett	før,	og	et	kjent	eksempel	
er	de	store	likhetene	mellom	Apple	og	Braun.	iPod/iPhone,	som	ble	designet	av	Jonathan	
Ive,	sjefsdesigner	i	Apple,	ligner	veldig	på	former	Dieter	Rams	lagde	for	Braun	på	1950-	
og	60-tallet	(se	figur	neste	side).	Dette	eksemplet	er	ment	som	en	oppmuntring	til	de	
som	bekymrer	seg	om	at	de	må	lage	noe	nytt	ingen	har	tenkt	på	før:	det	er	nesten	
umulig!	

Dette	er	en	fin	intro	til	å	snakke	om	hvordan	vi	kan	jobbe	med	å	utvide	ide-rommet	–	og	
da	mener	jeg	både	problem-rommet	og	løsnings-rommet.	Vi	må	ta	utgangspunkt	i	det	vi	
kan	og	har:	deltakernes	kompetanse	og	erfaringer	om	teknologier,	om	bruksområdet	og	
andre	relevante	kunnskaper.	Det	betyr	også	at	det	å	ta	med	brukere	i	design	kan	øke	
ide-rommet	kraftig,	siden	de	har	helt	annen	kompetanse	og	helt	andre	erfaringer	og	
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dermed	en	helt	annen	forståelse	av	hva	som	er	problemer	og	hva	som	kan	være	
løsningene	på	dem.		

Hvordan	kan	så	ide-rommet	utvides?	Gjennom	å	jobbe	systematisk	med	å	utvide	vår	
kompetanse	om	teknologien	–	som	er	designmaterialet	vårt	–	og	bruksområdet	
(gjennom	flere	undersøkelser	f.eks.)	og	gjennom	metoder	og	teknikker	for	ide-
generering.	Målet	må	være	å	øke	både	antallet	ideer	og	kvaliteten	i	dem	for	å	få	flere	
ideer	–	kanskje	til	og	med	helt	nye	ideer.	

	
Mange	av	metodene	og	teknikkene	dreier	seg	om	å	systematisk	bygge	på	kunnskaper	og	
erfaringer	som	finnes	i	teamet	–	i	tillegg	til	å	skaffe	seg	nye	kunnskaper	og	erfaringer.	
Særlig	viktig	er	det	å	systematisk	skifte	perspektiv	(eller	«placements»	som	Buchanan	
kaller	det):	å	systematisk	se	på	samme	fenomen	fra	ulike	vinkler	og	perspektiver.	I	
tillegg	kan	vi	systematisk	tenke	på	metaforer	og	muligheter	(jfr.	Schön	og	Lanzara	
ovenfor).	

Jeg	skal	kort	nevne	noen	metoder	og	teknikker	som	skal	hjelpe	oss	å	få	gode	ideer	på	en	
systematisk	måte.	Det	finnes	mange	nettsteder	som	inneholder	både	tekster	og	metoder	
som	kan	brukes	i	bruksorientert	design	for	å	utvide	ide-rommet.	Her	vil	jeg	spesielt	
nevne	«interaction	design	foundation»38	og	Stanfords	d.school	sin	«Bootcamp	
Bootleg»39,	som	begge	inneholder	mange	gode	teknikker.	En	annen	kilde	er	boka	til	
Moggridge40,	som	inneholder	intervjuer	med	mange	kjente	IT-designere,	der	de	forteller	
hva	de	gjorde	for	å	få	sine	nyskapende	ideer.		

Brainstorming	eller	idemyldring	

																																																								
38	https://www.interaction-design.org/	
39	https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg	
40	www.designinginteractions.com/	
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En	god	kilde	til	å	få	til	en	god	idemyldring	er	reglene	fra	IDEO	/	Stanfords	d.school.	Her	
samles	teamet	og	foreslår	ideer	som	alle	skrives	på	en	gul	lapp	og	henges	opp	på	veggen.	
For	å	få	en	god	prosess	med	mange	ideer	har	de	et	sett	med	regler:	

• forbudt	å	komme	med	vurderinger	av	en	ide	
• holde	på	en	samtale	av	gangen	
• og	et	tema	av	gangen	slik	at		
• flere	kan	bygge	på	andres	ideer	
• gå	for	volum,	dvs.	mange	ideer	
• oppmuntre	til	ville	ideer	og	«utenfor	boksen»-tenkning	
• vær	visuell	og	bruk	mange	kommunikasjonsformer,	f.eks.	tegne,	rollespille,	

skrive		
• lag	overskrifter	og	korte,	klare	beskrivelser	

	
Poenget	er	å	ikke	kritisere	noen	ideer	mens	idemyldringen	pågår:	da	stopper	man	
effektivt	alle	ideer.	Det	er	også	viktig	å	gi	rom	for	å	bygge	på	hverandres	ideer	siden	
forskning	viser	at	kvaliteten	på	ideene	blir	bedre	om	flere	jobber	med	dem.	Jeg	bruker	
ofte	gule	lapper	fordi	da	kan	man	re-gruppere	ideene	i	etterkant	og	gjøre	det	lettere	å	
velge	hva	man	vi	gå	videre	med.		

I	etterkant	av	en	idemyldring	velges	ofte	noen	ideer	å	gå	videre	med.	Ofte	gjør	man	en	
analyse	og	grupperer	ideene,	eventuelt	kommer	opp	med	nye	kategorier	for	grupper	
ideer.	Så	velger	man,	ved	avstemning	(f.eks.	at	alle	får	3	stemmer)	eller	ved	å	diskutere	
seg	fram	til	eller	forhandle	seg	fram	til	et	valg.	

The	six	thinking	hats		
The	six	thinking	hats	er	en	teknikk	foreslått	av	Edward	de	Bono41,	der	hver	av	de	seks	
fargede	hattene	representerer	et	perspektiv.	Denne	teknikken	kan	gjøre	på	forskjellige	
måter:	alle	i	gruppa	kan	ha	samme	hatt	og	sammen	utforske	hattefargens	perspektiv,	
eller	hver	person	kan	få	utdelt	en	hattefarge	og	skal	representere	et	perspektiv.	Hattene	
representerer	følgende	perspektiver:	

• hvit	hatt:	informasjon	og	fakta:	hva	vet	vi	om	brukskonteksten	og	problemet	/	
problemområdet,	hva	trenger	vi	å	vite?	Viktig	for	undersøkelsene	i	prosjektet.	

• blå	hatt:	praktisk	planlegging:	hva	skal	vi	gjøre	og	i	hvilken	rekkefølge,	dvs.	
organisering	og	diskusjon	av	ressurser	og	tid.	Dette	er	også	det	perspektivet	som	
skal	til	for	å	ferdigstille	prosjektet.		

• svart	hatt:	evaluering,	kritisk	blikk,	risiki:	hva	kan	gå	galt	og	hvordan	vurderer	vi	
ressurser	og	tid	opp	mot	ambisjoner	og	problemer.	Hva	er	det	vi	kan	få	til	med	
de	ressursene	og	innenfor	den	tidsrammen	vi	har?	Viktig	for	en	realistisk	
planlegging	av	prosjektet.	

• gul	hatt:	positive	sider,	muligheter,	suksess:	hva	er	mulighetene	og	ambisjonene	
–	hva	er	viktig	og	bra?	Dette	er	pådriverhatten,	som	skaper	entusiasme	og	formål	
med	prosjektet.	

• grønn	hatt:	kreativitet,	nye	ideer,	analyse	og	syntese:	her	er	ideene	og	
mulighetene	viktig	å	utforske,	uten	ideer	intet	prosjekt!	

• rød	hatt:	følelser	og	stemninger,	hva	man	liker	med	ting:	her	er	det	teamet	og	
samarbeidet	som	er	i	fokus.	Viktig	for	at	prosjektet	skal	levere	og	at	man	ikke	
bruker	mye	tid	på	samarbeidet	og	ikke	arbeidet.		

	
Hensikten	er	å	få	hjelp	til	å	se	på	prosjektet	sitt	og	ideene	sine	fra	ulike	perspektiver,	på	
en	systematisk	måte.	

Bodystorming		

																																																								
41	se	referanselista		
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Bodystorming42	er	et	navn	på	det	å	prøve	å	være	i	brukernes	sko,	med	hele	seg.	Skal	vi	
designe	for	toget,	så	tar	vi	toget	selv.	Det	dreier	seg	om	være	i	brukernes	sko	eller	å	
spille	ut	scenarier	som	likner	på	de	som	brukerne	møter	eller	vil	møte.	Vi	kan	også	«late	
som»	vi	er	i	bestemte	brukssituasjoner	med	enklere	midler,	f.eks.	kan	vi	om	vi	designer	
for	fly	bruke	vanlige	stoler	på	rad	og	rekke	hvis	vi	vil	prøve	ut,	og	kjenne	etter	og	tenke	
oss	til	hvor	trangt	det	kan	bli	uten	å	bli	for	trangt	eller	hva	man	kan	gjøre	med	de	
rammene	som	er	gitt.	Det	trenger	ikke	være	veldig	dyrt	eller	vanskelig	å	late	som	man	er	
i	brukskonteksten	og	kjenner	på	hvordan	brukerne	har	det.	

Kart	og	rike	bilder		
Kart	og	rike	bilder43	er	enkle	kartleggingsteknikker	som	gir	deg	oversikt	over	hvem	og	
hva	som	inngår	i	situasjonen,	og	poenget	er	å	bruke	veldig	enkle	tegne	/	kartleggings-
teknikker	slik	at	det	er	innholdet	som	er	i	fokus	mer	enn	å	tegne	«riktige»	kart.	Rike	
bilder	har	vært	brukt	i	informatikk	i	mange	år44	for	å	kartlegge	hvem	og	hva	som	inngår	
i	brukskonteksten.	Ved	å	kartlegge	hva	som	inngår	er	det	enklere	å	velge	hvor	
problemet	skal	rammes	inn	og	hva	som	skal	inngå	–	og	dermed	komme	nærmere	en	god	
definisjon	av	problemet.	

	

Framtidsverksted	
Framtidsverksted	er	en	ganske	gammel	teknikk45	som	er	mye	brukt	i	utvikling	av	
organisasjoner	og	andre,	større	omstillingsprosesser.	Metoden	inneholder	tre	faser:	
kritikkfase,	fantasifase,	og	planleggingsfase.	I	kritikkfasen	diskuterer	man	hva	som	er	
kritikkverdig	og	problematisk	i	dagens	situasjon,	i	fantasifasen	prøver	man	å	tenke	på	
drømmescenarier:	hvordan	det	kunne	ha	vært	hvis	ting	var	annerledes.	Her	er	det	et	
poeng	å	se	bort	fra	dagens	begrensninger	–	men	det	er	ofte	ganske	vanskelig.	Den	siste	
fasen	dreier	seg	om	å	være	realistisk	og	velge	en	eller	noen	utfordringer	som	man	skal	ta	
fatt	på	å	løse,	så	her	inngår	å	velge	ut	problemer	eller	«drømmer»	som	man	har	lyst	til	å	
jobbe	med	og	se	hva	konkret	man	kan	få	til.	Man	kan	bruke	en	dag	pr.	fase	eller	man	kan	
gjøre	det	kortere,	med	bare	en	time	eller	to	pr.	fase.	Det	er	viktig	at	den	siste	fasen	er	
ganske	praktisk	orientert,	og	innenfor	organisasjonsutvikling	er	det	viktig	at	det	settes	
av	tid	til	å	bestemme	hva	som	skal	prioriteres,	når	det	skal	gjøres	og	hvem	som	skal	
gjøre	det.		

I	design	er	denne	teknikken	ofte	brukt	for	å	først	snakke	om	problemer,	så	om	hvordan	
brukerne	ønsker	at	ting	skulle	være,	og	så	til	slutt	mer	konkret:	hvordan	vil	vi	at	det	skal	
bli.	Karoline	Stark46	brukte	denne	metoden	i	sin	masteroppgave.	Hun	arrangerte	en	
serie	med	seks	verksteder	med	en	gruppe	eldre	brukere	der	hun	la	opp	møtene	som	
varianter	av	de	tre	framtidsverksted-fasene	ovenfor.	I	den	siste	fasen	kom	hun	og	
verksteddeltakerne	hennes	fram	til	et	alternativt	design	av	en	internett	bank-løsning	
som	kunne	fungere	bedre	for	gamle	mennesker:	

																																																								
42	se	referanseliste:	Buchenau	&	Fulton	Suri		
43	se	referanselista	for	Checkland	(om	rike	bilder)	og	Elovaara	&	Mörtberg	om	kart	
44	se	artikkel	om	rike	bilder:	https://dl.acm.org/citation.cfm?id=274434	og	notat	om	rike	bilder	
http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1030/v18/undervisningsmateriale/rike-bildernotat.pdf	
45	se	referanselista	Jungk	&	Müllert	(egentlig	en	forberedelsesfase	også)	
46	se	referanseliste	
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Skisser		
Skisser	er	veldig	nyttig	i	design	–	det	klassiske	bildet	av	en	designer	er	en	som	sitter	og	
tegner	en	skisse	på	en	serviett	på	en	kafe.	Skisser	skal	være	lette	å	lage	fordi	de	skal	også	
være	lette	å	kaste.	En	som	har	skrevet	mye	og	godt	om	skisser	som	en	viktig	del	av	
design	er	Bill	Buxton47.	Alle	kjente	designere	og	kunstnere	bruker	skisser	for	å	komme	
seg	videre	i	design/kunst-prosessen.	Et	eksempel	er	Munchs	skisser	til	Skrik,	der	han	
brukte	skisser	til	å	utforske	ulike	elementer	av	det	som	ble	Skrik-bildet:	hver	av	
elementene	(personen,	broen,	himmelen,	utsikten)	ble	utviklet	og	så	satt	sammen	i	ett	
bilde.	

Storyboard		
Storyboard	er	en	metode	som	kommer	fra	film.	Informatikere	designer	datamaskiner	og	
automatiske	systemer	som	gjør	noe,	og	da	er	det	fint	å	illustrere	interaksjonen	med	et	
storyboard.	Også	den	aktiviteten	eller	prosessen	som	vårt	designresultat	skal	inngå	i,	
kan	med	fordel	tegnes	i	et	storyboard,	slik	at	vi	kan	se	logikken	og	rekkefølgen	av	de	
tilstandene	vi	designer.		

Customer	journey		
eller	”kundereise”	finner	vi	i	tjenestedesign,	der	poenget	er	å	følge	brukeren	hele	veien	
fra	start	til	slutt	i	prosessen.	Kundereisen	tar	et	brukerperspektiv	og	tegner	inn	både	de	
møtepunktene	kunden	har	med	tjenesten	og	også	den	underliggende	strukturen	som	
tjenesten	må	ha	for	å	kunne	møte	kunden48.	Både	de	aktivitetene	som	brukeren	ser	og	
de	som	foregår	i	bakgrunnen	kan	tegnes	inn,	så	får	man	en	god	oversikt	over	hele	
tjenesten	og	over	hva	brukerne	opplever	av	den.		

Martine	Eklund	og	Seline	Tomt49	skrev	en	master-oppgave	der	de	anla	et	tjenestedesign-
perspektiv	på	student-IT	ved	UiO,	og	analyserte	hva	studenter	gjør	og	bruker	IT	til	i	et	
tjenestedesign-perspektiv,	som	kundereiser.	I	deres	oppgave	fungerte	kundereisen	både	
som	analytisk	verktøy	og	som	en	måte	å	diskutere	hva	som	skal	designes	og	hvordan.	

Å	få	&	gi	designkritikk	
Å	presentere	prosjektet	sitt	for	andre,	utenforstående,	og	få	design-kritikk	er	veldig	
nyttig.	Det	som	er	viktig	å	huske	på	er	at	designkritikk	ikke	er	negativ	kritikk,	men	hjelp	
til	å	komme	videre	og	forbedre	seg.	Tilbakemeldingene	(spørsmål	og	kommentarer)	skal	
bidra	til	å	hjelpe	hverandre	til	å	bli	bedre.	Designkritikk	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	design-
kritikk)	skal	det	være	en	konstruktiv	tilbakemelding	som	skal	hjelpe	designerne	til	å	

																																																								
47	se	referanseliste	
48	se	f.eks.	LiveWork	sin	nettside	https://www.liveworkstudio.com/	
49	se	referanseliste	
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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	kritikk50:	

• 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	Kolko51	skriver	dette,	og	har	også	følgende	tips	til	kritikk:	

  kritiker kritikk-mottaker 

ydmyk 
designeren er den som ta 
beslutningen åpen for andre perspektiver 

hjelpsom fokus på design-mål forstå at andre tilbyr hjelp & støtte 

i tide 
tilpasset form på kritikk, formell eller 
uformell 

spør om kritikk i tide, formell eller 
uformell 

f2f 
utforskende samtale der begge 
utforsker 

utforskende samtale der begge 
utforsker 

saklig 
fokus på sak ikke person: på 
designarbeidet 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»52,	der	en	ser	på	samme	sak	både	fra	
langt	hold	og	på	nært	hold.		

Designkritikk	innebærer	diskusjon	av	«hvor	langt	er	vi	nå»	og/eller	«er	dette	et	godt	
konsept	/	form-konsept».	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	
problemdefineringen	(hva	er	det	riktig	å	lage)	før	man	går	inn	på	å	lage	dem	(lage	tingen	
riktig).		

	
Bruk	
Design	handler	om	å	lage	noe	for	noen	andre:	en	oppdragsgiver	eller	produsent,	som	
betaler	for	design-arbeidet.	Dermed	blir	det	den	som	mottar	eller	kjøper	det	vi	designer	
som	i	bunn	og	grunn	kan	si	om	det	vi	har	designet	er	bra.	All	design	er	rettet	mot	den	
fremtidige	bruks-situasjonen	og	tar	hensyn	til	brukeren	i	utforming	og	funksjon.	Men	
hvor	mye	man	tar	hensyn	til	brukeren	varierer.	I	in1060	skal	vi	forsøke	å	ta	mest	mulig	
hensyn	til	brukernes	ønsker	og	behov,	selv	om	in1060-prosjektene	bare	varer	i	noen	

																																																								
50	se	Estioko	m.fl.	og	Vizard	
51	se	Kolko	i	referanselisten	
52	se	Eames	&	Eames	i	referanselisten	
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uker	(det	betyr	at	dere	ikke	har	tid	til	å	bli	så	godt	kjent	med	brukerne	som	vi	kunne	
ønske).	Det	betyr	at	ideene	dere	utvikler	må	kunne	begrunnes	i	undersøkelser	av	bruk	
og	brukere	som	dere	har	gjennomført.	

Det	som	skal	undersøkes	i	in1060	er	bruk	–	eller	rettere	sagt:	de	handlingene	og	de	
omgivelsene	der	det	dere	skal	designe	skal	bli	en	del.	Dere	skal	gjøre	undersøkelsene	før	
det	er	mulig	å	bruke	det	som	designes	–	bruk-før-bruk.	Det	betyr	at	dere	må	legge	vekt	
på	å	forstå	hva	brukerne	gjør,	hvorfor	de	gjør	det	de	gjør	og	på	den	måten	de	gjør	det	på,	
hva	de	synes	er	problematisk,	og	hva	de	ville	ønsket	seg	annerledes.	Da	har	dere	et	godt	
grunnlag	for	å	foreslå	forbedringer	og	alternativer	til	det	eksisterende	og	dere	kan	
foreslå	nye	design-løsninger.		

Bruk	er	mye	forskjellig	–	mange	forskjellige	typer	aktiviteter,	men	felles	er	at	artefaktet	
er	viktig	enten	det	er	en	ting,	et	system,	eller	et	produkt.	Ordet	artefakt	kommer	fra	art:	
kunstig/ikke	naturlig	og	faktum:	noe	som	fins/sannhet.	Bruk	betyr	å	gjøre	nytte	av	noe,	
å	anvende,	men	vi	sier	det	ofte	også	i	betydningen	noe	man	bruker	å	gjøre:	har	for	vane	
eller	pleier	å	gjøre.		

Vi	kan	snakke	om	mange	forskjellige	typer	aktiviteter	som	inngår	i	bruk,	f.eks.	først	
kommer	det	å	forstå	artefaktet,	ta	det	i	bruk,	lære	seg,	venne	seg	til	artefaktet.	Når	det	er	
tatt	i	bruk	kan	vi	snakke	om	vane	og	mestring,	om	det	å	bli	bedre	til	å	bruke	artefaktet	
og	forbedre	seg	(som	f.eks.	skjer	med	et	instrument	som	en	fiolin).	I	bruk	ligger	også	det	
at	ting	må	vedlikeholdes	og	repareres,	og	at	vi	ofte	også	driver	med	oppussing,	påbyg-
ging,	utvidelse	og	modernisering	av	ting	–	vi	kjenner	dette	fra	bolig,	men	også	fra	IT.	Til	
slutt	er	det	viktig	å	ta	med	at	vi	også	må	tenke	på	det	som	skjer	på	slutten	av	artefaktets	
livsløp:	kasting,	gjenbruk	og	gjenvinning.	Når	vi	designer	noe	som	skal	brukes	av	noen	
så	kan	vi	fokusere	på	en	del	av	bruks-forløpet,	f.eks.	starten	der	brukeren	anskaffer	
artefaktet	(forstår	hva	det	kan	brukes	til)	og	lærer	seg	å	bruke	det:	da	vil	vi	designe	det	
slik	at	denne	første	tiden	blir	enklest	mulig.	Alternativt	kan	vi	fokusere	på	hvordan	det	
er	å	bruke	artefaktet	lenge,	eller	mange	ganger	om	dagen,	og	da	vil	det	å	lage	snarveier	
og	uanstrengt	interaksjon	være	viktig	–	og	da	kan	starten	av	bruksperioden	til	og	med	
være	vanskelig	og	kreve	opplæring.	Hvordan	vi	former	artefaktet	avhenger	av	hva	vi	
prioriterer	å	legge	vekt	på.		

Noen	typer	bruks-aktiviteter	er	tett	knyttet	til	et	bestemt	artefakt,	f.eks.	sykle,	skøyte,	
lese,	skjære,	spikre,	spikke.	Noen	ganger	vil	samme	aktivitet	(f.eks.	vispe	krem)	endre	
seg	ettersom	artefaktet	vi	bruker	utvikler	seg	over	tid:	av	utstyr	for	å	vispe	krem	ser	vi	
en	utvikling	fra	tvare53	hos	vikingene	til	visp,	hjulvisp,	mixmaster	og	kjøkkenmaskin	–	
mer	og	mer	automatisk.	For	IT	og	digitale	verktøy	er	det	ikke	like	synlig	utenpå	hva	de	
brukes	til	fordi	de	er	mer	generelle	maskiner:	samme	pc	eller	mobil	kan	godt	ha	mange	
ulike	programmer	og	derfor	”være”	ulike	maskiner	for	ulike	mennesker,	i	ulike	
situasjoner:	skrivemaskin,	TV,	kalkulator,	kalender,	telefon,	musikkanlegg.		

Bruk	er	altså	en	del	av	en	aktivitet	der	artefaktet	har	en	viktig	rolle.	Aktiviteten	kan	
være	arbeid,	fornøyelse	eller	læring.	Noen	ganger	definerer	artefaktet	aktiviteten,	f.eks.	
sykling,	mens	andre	ganger	er	det	bare	et	verktøy,	som	tastatur	er	verktøy	for	skriving.	
Noen	ganger	er	artefaktet	objektet	for	aktiviteten,	f.eks.	er	mye	av	skrivingen	på	sykehus	
rettet	mot	å	lage	en	elektronisk	journal.	Det	betyr	at	mange	av	kunnskapene	for	å	utføre	
aktiviteter	og	arbeidsoppgaver	er	knyttet	til	det	utstyret	som	brukes,	de	artefaktene	
som	inngår	i	aktiviteten.	Kunnskapen	om	elektronisk	journal	er	f.eks.	en	del	av	yrkes-
kunnskapen	for	leger	og	sykepleiere.	Dette	gjør	at	vi	designere	kan	få	mye	kunnskap	om	
det	artefaktet	vi	skal	designe	ved	at	vi	undersøker	aktiviteten	slik	den	foregår	før	vi	
starter	å	designe	en	nytt	eller	endret	(forbedret)	artefakt.		

Vi	kan	se	på	en	aktivitet	på	ulike	analytiske	nivåer:		

																																																								
53	det	er	bilde	i	lysarkene	av	en	tvare:	en	spikket	visp	laget	av	toppen	på	et	grantre	
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3) hele	aktiviteten,	som	det	å	skrive	en	rapport	for	å	bestå	et	kurs,		

2) handlingene	som	inngår	i	det,	som	skriving	og	intervjuer	og	fotografering,	og		
1) det	laveste	nivået:	operasjonene,	det	man	helt	konkret	gjør	når	man	skriver	og	tar	
bilder	(trykker	på	taster	osv).		

Disse	analytiske	nivåene	kan	være	nyttige	å	ha	i	bakhodet	når	vi	prøver	å	forstå	andres	
aktiviteter,	og	særlig	når	vi	skal	se	om	noen	av	oppgavene	(handlingene,	operasjonene)	
kan	automatiseres	og	utføres	av	(delegeres	til)	en	datamaskin.		

Det	er	viktig	å	huske	på	at	bruk	innebærer	å	gjøre	artefaktet	til	sitt	eget,	å	invitere	
artefaktet	inn	i	sine	aktiviteter.	Et	godt	eksempel	kan	være	hus:	jeg	bor	i	et	rekkehus	
med	fem	naboer	som	har	akkurat	samme	type	hus	som	meg.	Utenpå	ser	de	ganske	like	
ut,	men	inni	er	de	veldig	forskjellige.	Vi	har	forskjellig	smak	og	livssituasjon,	og	det	er	
tydelig	på	hvordan	vi	har	innredet	oss	inne.	Stewart	Brand54	skriver	om	dette	i	sin	bok	
om	”How	buildings	learn.	What	happens	after	they’re	built”	og	snakker	om	flere	lag	med	
endringer	man	gjør	og	kan	gjøre	med	hus	etter	at	de	er	ferdig	bygget.	I	det	øverste	laget:	
”stuff”	er	det	ting	og	møbler	som	vi	selv	kan	endre	hele	tiden.	I	det	neste	laget:	”space	
plan”,	som	skilles	med	vegger	og	dører,	er	det	sjeldnere	endringer	(Brand	sier	hvert	2-3.	
år)	og	vi	må	av	og	til	ha	med	snekkere	på	disse	endringene.	”Services”	er	neste	lag,	og	her	
inngår	elektrisk	anlegg,	rør,	varme.	I	dette	laget	endres	det	enda	sjeldnere	(hvert	7-15.	
år)	og	ofte	må	fagfolk	inn	og	bistå	det	beboere	ikke	kan	gjøre	selv.	”Structure”	er	neste	
lag,	og	det	gjelder	fundament	og	bærevegger,	noe	som	endres	sjeldnere	(hvert	30-300.	
år)	og	der	det	trengs	fagfolk	for	å	gjøre	endringene.	Fagfolk	er	også	de	som	kan	endre	
”skin”	(eller	kledning),	som	gjelder	form,	bruksområde	og	type	hus	(bolig,	blokk,	
forretningsbygg	o.l.).	Disse	endres	i	gjennomsnitt	hvert	15-20.	år,	sier	Brand.	Det	
nederste	laget	er	”site”	(eller	grunn),	som	betegner	omgivelsene	som	nesten	aldri	
endres,	er	veldig	dyrt	og	omfattende	å	endre	og	som	krever	fagfolk	når	endring	skal	
gjøres.		

Vi	kan	dra	paralleller	til	IT	på	lagene	og	sammenlikne	lagene	med	lag	i	IT-systemer:	
noen	er	enkle	for	brukerne	å	gjøre	selv	(blogginnlegg,	dele	foto,	installere	apper	osv.)	
mens	andre	krever	fagfolk	(operativsystemer,	internettprotokoller,	satelitter).	Som	med	
hus	er	det	slik	at	”gjør-det-selv”-trender	gjør	at	brukerne	kan	endre	mer	selv	uten	
fagfolk	fordi	noe	av	fagkunnskapen	er	bygget	inn	i	artefaktene.	Før	måtte	man	f.eks.	
engasjere	profesjonelle	malere	når	man	skulle	pusse	opp	hjemme,	men	moderne	maling	
er	laget	slik	at	den	er	enkel	å	påføre	også	for	amatører	og	malingen	jevner	seg	ut	av	seg	
selv	og	resultatet	ser	bra	ut.	Også	innenfor	IT-produkter	er	det	blitt	enklere	å	installere	
og	sette	opp	ting	selv	for	amatører	(og	halv-	eller	hel-automatiske	prosesser).		

Endringer	vi	foretar	etter	at	artefaktet	er	levert	oss	og	tatt	i	bruk	refereres	ofte	til	som	
”design-after-design”.	Hvis	vi	definerer	begrepet	”design”	til	å	bety	å	gi	form	til	en	ide,	så	
blir	det	å	tilpasse	et	eksisterende	artefakt	til	omgivelsene	å	strekke	formgivingen	vel	
langt.	Som	lærer	og	forsker	i	design	mener	jeg	at	designere	kan	mye	mer:	designere	kan	
utforske	og	innovere	på	materialene	på	måter	som	folk	uten	design-kompetanse	ikke	
har	mulighet	til	å	gjøre.	Jeg	mener	derfor	at	vi	bør	bruke	design-begrepet	om	aktiviteter	
der	en	får	bruk	for	design-kompetanse.		

Til	avslutning	vil	jeg	oppsummere	med	å	si	at	bruk	vanligvis	er	en	del	av	en	eller	annen	
aktivitet,	som	ofte	har	et	annet	formål.	Bruk	er	en	relasjon	mellom	et	menneske	og	et	
artefakt	–	en	ting/verktøy/system/struktur	–	som	bidrar	til	å	gi	mennesket	handlings-
rom.	Skal	vi	bygge	f.eks.	vil	en	hammer	gjøre	det	enklere.	Bruk	avhenger	av	de	fysiske	og	
psykiske	forutsetningene	til	mennesket	(hva	man	kan	og	kan	gjøre).	I	tillegg	er	bruken	
avhengig	av	forutsetningene	i	omgivelsene,	de	materielle	og	sosiale	forutsetningene	for	
bruk.	Jobber	du	på	sykehus	så	kan	du	kanskje	ikke	bruke	IT	som	krever	at	du	trykker	på	
en	knapp	eller	en	skjerm	siden	du	må	passe	på	smittefaren.	Som	designere	må	vi	vite	om	

																																																								
54	se	referanseliste:	Brand	1995	
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disse	forutsetningene.	Folks	kompetanse	er	også	viktig	for	å	forstå,	lære,	lage	vane	og	
mestre	artefaktet	(mestre	i	bruk	og	gjennom	bruk).	Vi	kan	tenke	oss	at	f.eks.	NAV	sine	
nettsider	må	være	spesielt	enkle	å	forstå	siden	de	brukes	sjelden	og	ofte	av	folk	som	er	
veldig	syke	eller	har	opplevd	en	krise	(mistet	jobben	f.eks.)	som	gjør	at	de	har	mindre	
kapasitet	til	å	håndtere	sider	som	er	krevende	å	bruke	(for	å	få	sykepenger	eller	trygd	
f.eks.).		

I	bruks-orientert	design	er	vi	opptatt	av	handlingene	mer	enn	personene,	og	dette	
tydelige	fokuset	skiller	oss	fra	andre,	bruker-orienterte	tilnærminger	til	design	av	IT.	Vi	
er	opptatt	av	om	handlingene	er	hverdagslige	(mange	ganger	om	dagen,	hver	dag)	eller	
sjeldne,	om	artefaktet	skal	brukes	i	akutt-situasjoner	eller	situasjoner	der	en	har	god	tid,	
ute	eller	inne	osv.	For	å	få	kunnskap	om	handlingene	må	vi	snakke	med	brukerne	og	
observere	det	de	gjør,	men	det	er	handlingene	som	artefaktet	vi	designer	skal	bli	en	del	
av	som	er	viktigst	å	forstå.	Brukerne	kan	gi	oss	forståelse	for	logikken	i	handlingene,	
hvorfor	de	gjøres	som	de	gjøres,	og	hva	som	er	viktigst.		

I	bruksorientert	design	ønsker	vi	å	forstå	hva	brukerne	driver	med	og	vi	ønsker	at	
brukerne	kan	være	med	i	design-prosessen	og	forestille	seg	hvordan	det	vil	være	å	
bruke	det	artefaktet	vi	skal	designe,	før	det	er	laget.	Hva	skal	det	gjøre?	Og	kan	
aktiviteten	bli	annerledes	hvis	artefaktet	er	forskjellig	fra	de	verktøyene	vi	har	i	dag?	
Hvordan	kan	aktiviteten	bli	da	–	og	hva	betyr	det	for	hvordan	artefaktet	da	bør	være?	Å	
samarbeide	med	brukere	om	å	utforske	dette,	er	viktig	i	bruks-orientert	design.		

	
Å	undersøke	bruk.		
I	bruks-orientert	design	ønsker	vi	å	undersøke	hva	brukerne	hvorfor	de	gjør	som	de	
gjør,	hvordan	de	faktisk	gjør	ting	i	praksis	(som	kan	være	forskjellig	fra	planer	og	
oppskrifter),	og	hvorfor	ting	er	som	de	er.	Vi	ser	etter	mønstre	–	likheter	og	variasjon	–	i	
hvordan	folk	gjør	de	samme	tingene.	Vi	er	ute	etter	å	forstå	hvordan	og	hvorfor	ting	er	
som	de	er,	og	bruker	kvalitative	undersøkelsesmetoder	som	intervju	og	observasjon.	
Kvalitative	metoder	brukes	når	vi	vil	forstå	hvilken	mening	en	hendelse	eller	aktivitet	
har	for	den	som	opplever	den,	og	hvordan	den	kan	forstås	av	andre.	Før	jeg	beskriver	
hva	kvalitative	metoder	består	i,	tar	jeg	en	liten	runde	med	andre	måter	å	undersøke	på.		

Et	alternative	til	kvalitative	metoder	er	kvantitative	metoder,	som	vi	bruker	når	vi	skal	
undersøke	hvor	mye	eller	hvor	mange	ting	som	skjer,	og	vi	måler	og	teller	ting	for	å	
finne	mønstre	i	oppførsel	eller	meninger	hos	større	grupper	eller	populasjoner.	I	
kvantitative	undersøkelser	bruker	vi	ofte	statistikk	i	analysen	av	dataene.	I	HCI	(Human	
Computer	Interaction-feltet)	er	kvantitative	metoder	populært,	og	brukes	f.eks.	ofte	i	
brukbarhetstester	(hvor	lang	tid	brukte	person	X	på	å	løse	en	oppgave,	hvor	mange	
personer	opplevde	samme	problem	osv.).	En	mye	brukt	kvantitativ	
undersøkelsesmetode	er	spørreundersøkelser,	der	man	spør	mange	mennesker	om	de	
samme	tingene,	ofte	med	rangeringer	fra	”veldig	bra”	til	”veldig	dårlig”	(Likert-skala),	og	
der	en	teller	svarene	etterpå.	Det	er	vanskelig	å	lage	gode	svar-alternativer	(kategorier)	
og	alle	som	har	svart	på	en	spørreundersøkelse	har	sikkert	følt	at	ingen	av	alternativene	
passer	helt	til	meg:	det	gjør	svarene	usikre	fordi	de	som	velger	et	svar	ofte	tolker	både	
spørsmålene	og	svaralternativene	litt	forskjellig.	Det	er	vanskelig	å	lage	gode	spørsmål	
som	alle	forstår	og	tolker	helt	likt	–	og	det	betyr	at	vi	ikke	kan	være	sikre	på	at	de	mener	
det	samme	selv	om	de	svarer	det	samme.	Dette	skaper	usikkerhet	om	hva	svarene	man	
samler	inn	faktisk	betyr.	Mange	har	sikkert	også	møtt	noen	som	bevisst	svarer	usant	
eller	tuller	når	de	svarer.	Alt	dette	gjør	spørreundersøkelser	mer	usikre	enn	de	ofte	
fremstilles	som.		

For	å	lage	gode	spørsmål	(til	en	spørreundersøkelse	f.eks.)	så	må	man	vite	ganske	mye.	
Jeg	anbefaler	derfor	å	starte	med	kvalitative	undersøkelser,	med	observasjon	og	
intervju,	for	å	få	vite	nok	til	å	stille	gode	spørsmål.	Også	observasjon	og	intervju	går	
lettere	etter	hvert	som	en	forstår	mer	av	hva	man	ser	og	hører.	
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Det	går	fint	an	å	kombinere	kvalitative	og	kvantitative	metoder.	Man	kan	blande	dem	
(såkalte	mixed	methods)	og	f.eks.	bruke	kvantitativ	analyse	på	kvalitative	data:	hvor	
mange	av	de	man	intervjuet	mente	X,	eller	kvalitativ	analyse	av	kvantitative	data,	f.eks.	
tolkning	av	loggdata.	Et	eksempel	på	dette	er	fra	Naoe	Tatara	sin	doktoravhandling55.	
Naoe	hun	logget	bruken	av	en	diabetes	app	over	et	halvt	års	tid,	og	samlet	dermed	inn	
kvantitative	data,	som	hun	så	gjorde	en	kvalitativ	analyse	av.	Hun	kom	fram	til	at	det	var	
tre	grupper	brukere	som	brukte	appen	forskjellig,	og	kunne	følge	opp	analysen	sin	med	
intervju	av	disse	gruppene	for	å	vite	mer	om	hvorfor	det	var	sånn.	Vi	snakker	også	om	
triangulering:	å	systematisk	bruke	minst	to	forskjellige	perspektiver	i	datainnsamling	og	
analyse.	Vi	kan	bruke	kvalitativ	og	kvantitativ	metode	på	samme	fenomen,	eller	vi	kan	
bruke	ulike	teorier	eller	være	ulike	forskere	og	se	på	det	samme.		Vi	kan	også	samle	inn	
forskjellige	data	om	samme	fenomen	(tid	og	sted,	kilder	og	personer).	Poenget	er	å	
systematisk	bygge	på	flere	typer	data	og	forskjellige	innfallsvinkler	til	samme	fenomen	
for	å	få	bedre	kunnskap	om	det	man	studerer.		

I	et	forskningsprosjekt	om	velferdsteknologi	i	praksis56	brukte	vi	både	kvantitative	og	
kvalitative	metoder.	Vi	studerte	hvordan	velferdsteknologien	ble	brukt	i	praksis	og	
hvorfor	den	ble	brukt	(og	ikke	brukt)	på	bestemte	måter	ved	å	observere	og	intervjue	
brukerne,	og	vi	undersøkte	hvor	mange	som	brukte	den	og	på	hvilke	måter	gjennom	en	
spørre-undersøkelse.		

Vi	kan	si	at	den	typen	undersøkelser	som	vi	gjør	i	in1060	har	sterke	likhetstrekk	med	
forskning	og	utforsking	generelt.	Den	norske	sosiologen	Kalleberg57	mente	at	forskning	
innebærer	fire	aktiviteter:	

1) spørre	
2) samle	data	
3) analysere	og	teoretisere,	og	
4) svare	på	spørsmålet.	I	in1060	er	svaret	ofte	formulert	som	en	prototype.	

Spørsmålet	vi	vil	ha	svar	på	er	utgangspunktet	for	hva	vi	skal	undersøke	og	hvordan.	
Egentlig	er	det	er	egentlig	bare	tre	typer	spørsmål,	sier	Kalleberg:	

1) beskrivende	og	forklarende	spørsmål	som	i)	identifiserer	noe,	ii)	dokumenterer	
noe,	iii)	sammenlikner	praksiser	eller	iv)	forklarer	noe.	Dette	er	vanlig	i	
samfunnsfagene	og	i	humaniora,	der	de	beskriver	et	fenomen.	Hensikten	er	å	
beskrive	virkeligheten	slik	den	er	(eller	oppleves)	uten	å	vurdere	den.	

2) normative	og	evaluerende	spørsmål	som	dokumenterer	variasjon	i	form	av	gode	
og	dårlige	eksempler.	Dette	bryter	med	spørsmålene	i	1)	ovenfor	ved	å	vurdere	
det	man	beskriver.	Her	kan	man	konkludere	med	hva	som	er	problematisk	i	en	
organisasjon	eller	vurdere	om	et	tiltak	har	virket	etter	planen.		

3) konstruktive	spørsmål	som	f.eks.	i)	hva	kan	X	gjøre	for	å	forbedre	Y?,	ii)	
intervensjoner	eller	det	som	kalles	aksjonsforskning	der	en	går	inn	i	en	bedrift	
(eller	samfunn)	og	hjelper	til	med	å	løse	et	problem	eller	gjennomføre	en	
endring,	eller	iii)	utforsker	og	eksperimenterer	med	hvordan	ting	kunne	ha	vært	
–	dvs.	fantasi	og	ønskedrøm.		

Jeg	mener	at	vi	kan	slå	sammen	Kallebergs	kategori	1)	og	2)	siden	de	begge	beskriver	
verden	–	den	eneste	forskjellen	er	at	i	2)	inkluderes	en	vurdering.	Jeg	vil	derfor	snakke	
om	beskrivende	og	konstruktive	spørsmål	i	fortsettelsen.		

I	de	fleste	informatikk-prosjekter	–	og	også	i	in1060	–	vil	vi	som	regel	ha	konstruktive	
spørsmål	som	bygger	på	en	evaluering,	gjerne	rettet	mot	å	forbedre	noe	eller	løse	et	

																																																								
55	se	referanseliste:	Tatara	2014	
56	A3-prosjektet:	Autonomi	og	automatisering	i	’Eit	informasjonssamfunn	for	alle’,	se	
http://www.mn.uio.no/ifi/forskning/prosjekter/autonomi-og-automatisering/index.html	
57	se	referanseliste:	Kalleberg	2002	
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problem	–	eller	eksperimentere	med	hvordan	ting	kunne	være	annerledes	med	et	nytt	
eller	annerledes	artefakt.	Men	fordi	vi	i	dette	kurset	ikke	starter	med	et	problem,	må	vi	
gjøre	en	undersøkelse	av	det	beskrivende	slaget	først,	for	å	forstå	de	brukerne	og	de	
omgivelsene	vi	har	som	mål	å	forbedre.	Ofte	finner	vi	da	problemer	eller	potensiale	for	
forbedring	–	eller	vi	finner	at	Arduino	kan	tilby	en	helt	ny	måte	å	gjøre	ting	på	ved	å	
representere	et	nytt	artefakt/element	i	aktiviteten	vi	er	opptatt	av	(eksperiment).	

I	praksis	går	kvalitative	undersøkelser	enkelt	beskrevet	ut	på	å	se	hva	folk	gjør:	
observasjon,	snakke	med	dem:	intervju,	og	tenke	over	det	vi	ser	og	hører:	refleksjon.	Jeg	
skal	snakke	mer	om	refleksjon	i	forelesningen	om	analyse	senere	i	semesteret.		

Observasjon	og	intervju	brukes	for	å	samle	inn	data.	Det	å	dra	på	besøk	til	brukerne	(til	
bruks-konteksten)	og	se	seg	rundt,	studere	hva	de	gjør	og	hvordan,	og	snakke	med	dem,	
kaller	vi	ofte	for	feltarbeid:	man	går	ut	i	”feltet”	og	undersøker	hva	som	skjer	der.	Noen	
fag	har	det	å	forstå	andre	kulturer	som	kjerne:	etnografi	(etno:	rase/kultur	+	grafi:	
skrive/	studere)	og	antropologi	(antropo:	menneske	+	logi:	læren	om),	og	i	begge	
studerer	folks	praksis	(her	er	forskjellene	mellom	fagene	ikke	så	viktig).	Før	studerte	
antropologer	mest	fremmede	stammer	i	fremmede	land,	mens	i	dag	studerer	de	like	
gjerne	grupper	i	vårt	eget	samfunn.		

Observasjon	er	ikke	så	lett	som	man	tror.	Man	ser	ofte	det	man	ser	etter	(se	f.eks.	filmen	
”Awareness	test”58),	og	man	ser	det	man	forstår	eller	finner	mening	i.	I	mitt	første	felt-
arbeid	(i	Florence-prosjektet)	var	jeg	på	hjerteovervåkningen	på	et	sykehus	i	Oslo-
området59,	og	mine	felt-notater	fra	de	første	dagene	er	veldig	korte:	det	var	mye	jeg	ikke	
forsto	og	ikke	la	merke	til.	Det	ble	fyldigere	notater	etter	hvert,	og	det	hjalp	veldig	at	
sykepleierne	vi	studerte	forklarte	hva	de	gjorde	og	hvorfor	de	gjorde	det	sånn.	Jeg	
husker	særlig	en	morgen	der	jeg	og	en	kollega	fra	Ifi	fulgte	bakerst	i	følget	av	leger	og	
sykepleiere,	som	skulle	på	morgenrunde	og	se	til	alle	pasientene.	Vi	flokket	oss	rundt	
sengen,	og	legen	og	sykepleierne	snakket	med	pasienten,	før	alle	toget	videre.	Etterpå	sa	
en	sykepleier	til	oss:	la	dere	merke	til	at	vi	så	på	anklene	til	folk	på	runden?	Vi	hadde	
ikke	sett	at	de	løftet	på	dynen	og	så	på	og	kjente	på	anklene	til	folk:	blå	og	hovne	ankler	
er	nemlig	et	tegn	på	at	hjertet	ikke	fungerer	så	godt.	Det	hadde	vi	ikke	lagt	merke	til,	
men	på	neste	morgen-runde	så	vi	det	godt..		

Hvis	man	observerer	kan	det	være	lurt	å	lage	et	observasjonsskjema,	der	man	kan	
notere	det	man	ser.	Det	er	viktig	at	observasjonsskjemaet	er	så	enkelt	at	man	ikke	
bruker	noe	tid	på	å	finne	ut	hvor	i	skjemaet	ting	skal	noteres,	f.eks.	kan	et	enkelt	skjema	
for	å	observere	hvordan	folk	bruker	et	artefakt	bestå	av	fire	kategorier	som	handler	om	
hva	brukeren	gjør	og	spesielt	hva	han/hun	gir	av	input	til	artefaktet,	og	hva	artefaktet	
gir	av	output	til	brukeren	og	hva	det	gjør	med	den	inputen	den	får:	
					Hva	brukeren	gjør	–	hva	brukeren	”sier”	–	hva	artefaktet	”	sier”	–	hva	artefaktet	gjør	

Et	slikt	enkelt	skjema	ble	foreslått	av	Lucy	Suchman60,	i	hennes	studie	av	hvorfor	noen	
forskere	på	Xerox	PARC	ikke	klarte	å	kopiere	tosidig	på	den	Xerox	kopimaskinen	de	
hadde	vært	med	på	å	lage.	

Vi	tolker	og	”siler”	alle	synsinntrykk,	og	det	er	lettere	å	se	det	man	forstår	og	kan	gjen-
kjenne.	Da	sykepleierne	i	Florence-prosjektet	forklarte	hvorfor	ting	ble	gjort	på	en	
bestemt	måte,	fikk	vi	en	forklaring	som	vi	ikke	hadde	fått	bare	ved	å	se	dem	gjøre	det.	
Observasjon	er	utrolig	nyttig	for	å	få	en	følelse	med	hvordan	brukernes	verden	er,	og	
under	observasjon	ser	man	ofte	mange	ting	som	brukerne	aldri	snakker	om	–	fordi	det	
er	en	vane,	er	helt	selvsagt	eller	er	tabu.	Det	er	derfor	lurt	å	kombinere	observasjon	og	
intervju.	Det	er	også	smart	å	observere	sammen	med	andre:	da	kan	dere	snakke	om	det	

																																																								
58	https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4		
59	se	referanselista:	Bjerknes	&	Bratteteig	1995	beskriver	Florence-prosjektet.	
60	se	Lucy	Suchman’s	klassiske	studie	fra	1986	(se	referanselista:	Suchman	1987),	der	hun	
brukte	et	så	enkelt	observasjonsskjema.	Dette	er	også	et	eksempel	i	in1030.		
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dere	har	sett	–	dere	har	sikkert	sett	og	lagt	merke	til	forskjellige	ting.	Det	går	raskere	å	
lage	mening	av	det	man	ser	når	det	er	mer	enn	en	person	til	å	se	og	legge	merke	til	ting.	
Dessuten	kan	det	å	diskutere	det	vi	ser	både	avdekke	og	motvirke	partiskhet	(”bias”)	og	
hjelpe	oss	til	å	komme	nærmere	u-tolkede	data	–	og	se	hvor	mange	måter	dataene	kan	
tolkes	på.	

Intervju	er	også	en	aktivitet	som	går	bedre	etter	litt	øvelse.	I	intervjuer	kan	man	bruke	
lukkede	spørsmål	med	svaralternativer	(nesten	som	spørreskjema)	eller	helt	åpne	
spørsmål,	som	i	en	vanlig	samtale,	eller	alle	slags	mellomting	(semi-strukturerte	
intervjuer).	Hvis	man	ikke	vet	så	mye	om	området	man	utforsker,	er	det	greit	å	starte	
med	åpne	spørsmål,	men	ha	en	liste	med	temaer	og	ting	man	lurer	på	som	et	slags	kart	
man	vil	navigere	etter.	Jeg	anbefaler	å	forberede	seg	med	en	liste	over	ting	dere	vil	vite	+	
noen	lette	og	åpne	introduksjons-spørsmål:	da	kan	intervjuet	foregå	som	en	samtale	der	
også	intervju-objektet	kan	komme	opp	med	temaer.		

Idealet	er	å	stille	gode,	åpne	spørsmål	som	gir	den	man	intervjuer	initiativ	og	mulighet	
til	å	snakke	på	sin	måte.	Det	kan	også	være	vanskelig	å	ikke	lage	ledende	spørsmål	der	
en	nesten	legger	svaret	i	munnen	på	den	man	intervjuer	(se	f.eks.	Nøjesmassakren61).	Av	
og	til	kan	det	være	interessant	å	høre	på	spørsmålene	i	etterkant	(hvis	man	tar	opp	
intervjuet).	Å	få	gode	svar	kan	være	litt	vanskelig:	husk	at	”som	man	spør	får	man	svar”.	
Av	og	til	kan	man	oppleve	at	de	man	intervjuer	svarer	det	de	tror	man	vil	høre.	Hvis	du	
virkelig	skal	gå	i	dybden	(i	et	såkalt	”dybdeintervju”),	må	du	holde	på	et	par	timer	og	la	
personen	gjøre	nesten	all	snakking	om	ting	hun/han	vil	snakke	om.	

Noe	av	det	vanskeligste	i	intervjuer	er	å	lytte	samtidig	som	man	har	ansvar	for	å	spørre	
om	det	man	lurer	på.	Å	være	en	oppmerksom	og	lyttende	intervjuer	betyr	å	følge	opp	
svarene	man	får	og	spørre	mer.	Jeg	anbefaler	åpne	spørsmål	kombinert	med	en	liste	
med	temaer	du	ønsker	å	få	vite	noe	om.	Da	blir	du	ikke	så	bundet	av	en	spesiell	rekke-
følge	av	spørsmål	eller	av	en	bestemt	ordlyd	og	intervjuet	blir	mer	som	en	samtale.	Man	
kan	alltids	avslutte	intervjuet	med	å	gå	gjennom	temalisten	/	intervjuguiden	sammen	
med	den	man	intervjuer,	for	å	sjekke	at	han/hun	har	fått	snakket	om	alle	temaene	på	
listen.	Start	gjerne	intervjuet	med	konkrete	fakta-spørsmål	for	å	”varme	opp”,	f.eks.	hva	
personen	jobber	med	eller	be	henne/ham	beskrive	en	daglig	rutine.	Vær	nysgjerrig	på	
det	du	undersøker!	Vær	gjerne	to	sammen,	der	en	spør	og	lytter	og	følger	opp,	og	en	
noterer	og	sjekker	listen	med	spørsmål.		

Det	er	lurt	å	kombinere	observasjon	og	intervju	siden	det	er	vanskelig	å	få	tak	i	hvorfor	
ting	er	som	de	er	bare	ved	å	observere.	Dessuten	er	det	ofte	at	folk	ikke	gjør	det	de	sier	
de	gjør	eller	gjør	andre	ting	enn	det	de	sier,	så	en	kombinasjon	gir	mest	informasjon.	Da	
jeg	gjorde	feltarbeid	på	sykehuset	hendte	det	ofte	at	sykepleierne	sa	”ikke	skriv	ned	
dette”	fordi	de	gjorde	noe	de	egentlig	ikke	skulle	gjøre,	som	å	starte	med	en	forandret	
medisin-dose	til	en	pasient	før	legen	hadde	bestemt	det	–	siden	erfarne	sykepleiere	
visste	den	ville	bli	endret	på	et	møte	med	legen	senere	på	dagen.		

Observasjon	kan	gjøres	på	forskjellig	vis,	med	ulik	grad	av	deltakelse.	Da	jeg	observerte	
på	hjerteovervåkningen	på	sykehuset,	hadde	jeg	på	meg	hvit	frakk,	men	holdt	meg	helt	i	
bakgrunnen.	Et	annet	eksempel	er	Guri	Verne,	som	i	sitt	doktorgradsarbeid62	satt	hos	
Skatteopplysningen	og	hørte	på	de	som	ringte	inn	og	fikk	hjelp.	I	2011	var	det	nesten	2	
millioner	samtaler	enda	skatten	nesten	er	helt	automatisert.	Guri	hørte	på	samtalene	for	
å	finne	ut	hva	det	var	innringerne	spurte	om:	hva	er	det	de	syntes	var	vanskelig?	En	
annen	type	feltarbeid	er	de	jeg	har	vært	med	på	når	jeg	har	gjort	feltarbeid	på	sykehus,	
på	1980-tallet	på	en	astma-	og	en	hjerte-avdeling,	og	på	2000-tallet,	da	jeg	observerte	på	
en	avdeling	for	barn	med	kreft63.	Det	virket	veldig	naturlig	å	være	deltaker	når	det	var	
barn	jeg	observerte,	f.eks.	i	skolestua	eller	i	lekerommet.	Det	samme	opplevde	Geir	Ole	
																																																								
61	https://www.youtube.com/watch?v=sl-VWv_8r0g		
62	se	referanselista:	Verne	2015	
63	Sisom-prosjektet:	http://www.spsresearch.no/research-projects/sisom?language=nb	
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Hansen64,	som	observerte	i	ambulanser	til	sin	masteroppgave:	det	ble	veldig	rart	å	bare	
stå	og	se	på	de	andre	og	ikke	hjelpe	til.	Ingvild	Eide65	ønsket	å	studere	informasjon	i	
hjemmetjenesten	i	sin	masteroppgave,	og	jobbet	som	hjemmehjelper	i	et	halvt	års	tid	
som	et	ledd	i	feltarbeidet	sitt.	Det	er	med	andre	ord	mange	måter	å	gjøre	feltarbeid	på	og	
mange	grader	av	deltakelse	i	observasjon.	

Men	man	kan	også	lære	mye	av	å	arrangere	verksteder	(workshops)	og	ved	å	presentere	
og	diskutere	prototyper	for	og	med	brukerne.	I	arbeidet	med	barnekreft-avdelingen	ble	
det	utviklet	en	nettbrett-løsning	for	registrering	av	symptomer	før	legetimen,	og	der	ble	
friske	barn	invitert	med	på	en	serie	verksteder	for	å	få	fram	gode	designforslag	for	barn.	
Underveis	lærte	vi	mye	om	barns	tenkemåter,	og	mange	av	design-forslagene	ble	med	i	
det	endelige	design-resultatet.	Vi	viste	også	prototyper	for	barna,	og	lot	dem	prøve	å	
bruke	dem	mens	de	lå	i	en	seng	og	”spilte”	syke,	noe	som	ga	en	realisme-dimensjon	til	
diskusjonen	som	ikke	var	der	tidligere	(f.eks.	kommenterte	de	at	nettbrettet	kanskje	var	
for	tungt	å	holde	for	et	veldig	sykt	barn).	Karoline	Stark66	skrev	en	masteroppgave	der	
utgangspunktet	var	en	dataklubb	på	et	eldresenter,	som	var	startet	for	å	hjelpe	eldre	
som	syntes	det	var	vanskelig	å	betale	regninger	på	internett.	Sammen	med	en	gruppe	på	
fem-seks	eldre	utviklet	hun	en	”lettbank”-løsning	i	løpet	av	en	serie	på	seks	verksteder.	
Verkstedene	lærte	Karoline	mye	om	både	hva	som	ble	oppfattet	som	vanskelig	med	
dagens	løsning	og	om	hvilken	logikk	de	eldre	syntes	var	lett	å	forstå.	

I	praksis	dreier	feltarbeid	seg	om	å	se	på	hva	folk	gjør,	og	kanskje	særlig	hvilke	verktøy	
og	ting	de	bruker,	og	hvordan.	Det	enkleste	er	å	se	etter	problemer	(eller	”looking	for	
trouble”)	for	å	finne	ting	som	kan	forbedres	eller	kan	gi	opphav	til	nye	løsninger.	Det	er	
lurt	å	se	hva	folk	gjør	i	et	tidsperspektiv,	altså	følge	en	prosess	(f.eks.	”brevets	gang	
gjennom	postverket”)	siden	problemer	et	sted	i	prosessen	kan	ha	sitt	opphav	et	annet	
sted.	Jeg	har	hatt	nytte	av	å	være	systematisk	på	det	med	å	skifte	perspektiv,	f.eks.	følge	
en	person	rundt,	og	så	følge	en	ting	eller	et	dokument	rundt,	for	så	å	sitte	på	et	bestemt	
sted	og	observere	de	som	kommer	innom	og	hva	de	gjør	(dette	gjorde	vi	mye	av	i	mitt	
første	feltarbeid,	der	vi	observerte	en	sykehuspost	for	astmatiske	og	allergiske	barn:	vi	
satt	for	eksempel	i	medisinrommet,	i	vaktrommet	osv.).	Husk	også	på	å	følge	med	på	hva	
folk	sier	mens	de	gjør	ting,	og	hvordan	de	snakker	om	det	de	gjør.	Man	kan	også	skifte	
perspektiv	ved	å	prøve	å	se	stedet/aktiviteten	fra	en	bestemt	posisjon	og	så	skifte	til	en	
annen,	f.eks.	å	systematisk	velge	alle	interessentene	som	er	involvert	i	et	fenomen.	Hos	
barnekreft-avdelingen	vil	samme	system	se	forskjellig	ut	om	man	er	barn,	foreldre,	lege,	
sykepleier	eller	lærer.	

Hvor	mange	skal	man	intervjue	eller	observere?	En	tommelfingerregel	er	at	du	kan	
vurdere	om	det	er	mange	nok	når	du	ikke	lenger	lærer	noe	nytt	av	et	intervju	/	
observasjon.	Men	husk	at	det	at	du	ikke	lærer	noe	nytt	kan	også	komme	av	at	utvalget	
intervju-objekter	er	dårlig	…	

Husk	samtykke-erklæring,	skriv	om	malen	som	er	lagt	ut	slik	at	den	passer	deres	
prosjekt.	Hensikten	er	at	de	dere	intervjuer	og	observerer	skal	være	sikre	på	at	deres	
interesser	blir	ivaretatt	i	undersøkelsen.	Jeg	anbefaler	å	anonymisere	de	dere	skriver	om	
slik	at	de	ikke	kan	identifiseres	av	andre	som	leser	rapporten	deres.	Men	husk	også	at	
det	kan	være	viktig	for	den	som	blir	intervjuet	at	hun/han	ikke	blir	identifisert	av	de	
andre	intervju-objektene	heller	–	f.eks.	hvis	dere	intervjuer	folk	i	en	liten	bedrift	og	en	
av	dem	kommer	med	negativ	kritikk	av	noe:	hun	eller	han	skal	kunne	jobbe	der	videre,	
når	dere	har	avsluttet	prosjektet.		

For	å	rapportere	om	feltarbeid	er	det	viktig	å	kunne	dokumentere	det	dere	ser	og	hører:	
skriv	og	noter	underveis,	ta	bilder,	lag	skisser.	Skriv	feltnotater	og	skriv	ned	sitater	fra	
intervjuer	(selv	om	dere	ikke	har	opptak	av	samtaler.	Hvis	dere	har	lydopptak	kan	dere	
																																																								
64	se	referanselista:	Bratteteig	&	Wagner	2014	
65	se	referanselista:	Hansen	2008	
66	se	referanselista:	Stark	2016		
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transkribere	i	hvert	fall	deler	av	intervjuene).	Skriv	referat	med	en	gang	etter	intervju	og	
observasjon.	Bruk	gjerne	observasjons-skjema,	men	lag	det	superenkelt:	er	det	for	
mange	kategorier	å	krysse	av	for	så	bruker	dere	for	mye	tid	på	å	finne	ut	hvor	dere	skal	
fylle	det	ut.	I	rapporten	er	”show,	don’t	tell”	et	godt	tips:	demonstrer	hvilke	data	dere	
bygger	på	med	sitater	og	bilder,	ikke	bare	fortell	hvordan	dere	har	tolket	dem.	

Det	går	også	an	å	lese	artikler	om	temaet	man	undersøker	slik	at	man	får	bedre	grunnlag	
for	å	spørre	gode	spørsmål.		

Kvalitativ	analyse.	
Kvalitativ	analyse	er	en	del	av	de	kvalitative	undersøkelsesmetodene,	og	handler	om	hva	
vi	gjør	når	vi	har	samlet	inn	data	om	hvordan	og	hvorfor	ting	er	som	de	er.	Når	vi	
studerer	hva	og	hvordan	folk	gjør	som	de	gjør	i	praksis,	forsøker	vi	å	finne	gjentagende	
mønstre	og	vi	sammenlikner	våre	observasjoner	og	intervjuer	for	å	se	etter	likheter	og	
forskjeller	i	hvordan	folk	gjør	de	”samme”	tingene.		

Analyse	(ana:	gjennom,	opp,	bak	og	lysis:	løsne)	handler	om	å	løse	opp	noe	(komplekst)	
til	enklere	elementer,	til	forskjell	fra	syntese	(syn:	sammen	og	tese:	plassere,	sette)	som	
refererer	til	å	sette	(enklere)	deler	sammen	til	en	helhet	–	f.eks.	å	sette	sammen	en	
sykkel	fra	mange	forskjellige	deler.	I	analysen	ser	vi	på	hvert	element	og	studerer	det	
grundig,	f.eks.	kan	vi	studere	en	arbeidsoppgave	(som	å	betale	regninger	eller	skrive	en	
rapport)	og	finne	ut	at	den	består	av	mange	små-oppgaver,	og	at	de	f.eks.	må	utføres	i	en	
bestemt	rekkefølge	for	at	oppgaven	som	helhet	blir	løst.	Da	identifiserer	vi	disse	del-
oppgavene	og	studerer	dem	hver	for	seg,	og	ser	etter	hvilke	relasjoner	(avhengigheter)	
de	har	med	andre	del-oppgaver.		

I	syntese	starter	vi	med	delene	og	prøver	å	sette	dem	sammen	til	en	(ny)	helhet.	Syntese	
er	forbundet	med	design,	f.eks.	kan	vi	se	på	all	slags	detektivarbeid	på	denne	måten:	
finne	biter	som	kan	settes	sammen	til	en	helhet	på	forskjellige	nye	måter.	Guri	Verne	gir	
et	fint	eksempel	på	dette	når	hun	forteller	om	sin	”jakt”	på	å	finne	ut	av	sin	onkel	
Tryggves	liv	basert	på	postkort	og	brev	som	hun	fant	på	loftet	hos	sin	mor.	Hennes	onkel	
Tryggve	var,	i	en	periode,	en	av	Norges	rikeste	menn:	hvordan	ble	han	det	og	hvordan	
gikk	det	til	at	han	etter	en	stund	ikke	var	det	lenger?	Syntesen	forutsetter	ofte	at	vi	går	
utover	analysen	vi	gjør	som	bare	er	basert	på	dataene	våre,	f.eks.	er	en	sykkel	mer	enn	
summen	av	delene	den	er	satt	sammen	av.	Syntesen	innebærer	ofte	et	sprang,	eller	noe	
helt	nytt.		

Tidligere	i	vinter	snakket	jeg	om	at	forskning	og	utforsking	innebærer	fire	aktiviteter	
(og	refererte	til	Kalleberg,	se	referanselista):		

5) spørre	
6) samle	data	
7) analysere	og	teoretisere,	og	
8) svare	på	spørsmålet.	

og	i	dag	har	vi	kommet	til	punkt	nr.	3)	der	vi	er	opptatt	av	å	forstå	hvilke	biter	vi	har	og	
hva	de	kan	bety,	og	i	4)	hvordan	vi	kan	sette	dem	sammen	til	et	svar.			

I	praksis	er	kvalitativ	analyse	tett	sammenvevd	med	kvalitative	undersøkelser:	vi	har	et	
spørsmål	vi	lurer	på	(mer	eller	mindre	presist	formulert)	og	vi	observerer	og	intervjuer	
for	å	få	samlet	data,	samtidig	som	vi	reflekterer	og	tenker	og	tolker	hva	de	dataene	vi	
samler	inn	kan	bety.	Når	vi	ser	etter	mønstre,	dvs.	gjentagende	handlinger	og	hendelser,	
så	ser	vi	etter	deler	som	gjelder	for	fler	enn	en:	vi	prøver	å	finne	ut	om	og	hvordan	de	
handlingene	og	hendelsene	vi	ser	på	er	eksempler	på	noe	mer	generelt.	Det	at	vi	alltid	
tolker	det	vi	ser	(og	ser	etter	bestemte	ting)	gjør	at	vi	automatisk	og	uunngåelig	
analyserer	mens	vi	samler	inn	data	også.	Disse	iterasjonene	med	innsamling	og	tolkning	
av	data	gjør	at	de	to	prosessene	påvirker	hverandre:	vi	går	ut	fra	at	delene	vi	ser	på	
inngår	i	en	meningsfylt	helhet	som	påvirker	hvordan	vi	forstår	delene,	men	det	betyr	
også	at	vår	forståelse	av	delene	påvirker	hvordan	vi	forstår	helheten,	osv.	osv.	(det	som	



versjon fra 2019 

	 29	

kalles	en	hermenutisk	sirkel).	Tidligere	har	jeg	fortalt	fra	mitt	første	feltarbeid	på	
hjerteovervåkningen	på	et	sykehus	og	snakket	om	at	”man	ser	det	man	ser	etter”:	vi	
finner	det	vi	leter	etter	og	vi	ser	det	vi	forstår,	f.eks.	først	etter	å	ha	fått	forklart	det	
klarte	jeg	å	se	og	legge	merke	til	at	sykepleierne	løftet	på	dynen	og	så	på	og	kjente	på	
anklene	til	hjertepasientene	for	å	sjekke	om	anklene	var	blå	eller	hovne.	På	samme	måte	
vil	vi	i	åpne	intervjuer	kunne	følge	opp	med	mer	utfyllende	spørsmål	etter	svar	som	vi	
forstår	kan	være	viktige	for	å	forstå	delene	eller	helheten	vi	er	ute	etter	å	analysere.	Ved	
å	kombinere	observasjon	og	intervju	er	det	lettere	å	få	en	god	forståelse	av	praksis:	både	
delene	og	helheten	–	og	sammenhengen	mellom	dem	–	er	enklere	å	forstå.	

Hvordan	gjør	man	så	analyse?	De	fleste	analyse-metoder	dreier	seg	om	at	man	”koder”	
datamaterialet	sitt,	dvs.	gir	mening	til	biter	av	materialet.	For	å	få	til	dette	må	man	sørge	
for	å	ha	representasjoner	av	dataene:	notater,	transkripsjoner,	sitater,	observasjons-
skjema,	bilder,	skisser,	osv.	Hvert	intervju	eller	observasjon	vil	gi	opphav	til	mange	
”data-biter”.		

Et	godt	eksempel	er	masteroppgaven	til	Martine	Ekdal	og	Seline	Tomt67,	som	hadde	
samlet	inn	store	mengder	data	fra	intervjuer,	observasjoner	og	spørreundersøkelser	
som	de	hadde	skrevet	på	post-it-lapper	(i	forskjellige	farger)	og	hengt	opp	på	en	vegg,	og	
som	de	så	analyserte	og	grupperte68.	Et	annet	eksempel	er	fra	master-oppgaven	til	
Wilhelm	Damsleth69,	som	transkriberte	intervjuene	sine	og	gikk	gjennom	dem	med	
fargetusj	og	kodet	viktige	ord	og	sitater	slik	at	de	som	handlet	om	det	samme	(hadde	
samme	mening)	fikk	samme	farge.	Da	var	det	enkelt	å	få	oversikt	over	hvilke	ord	og	
sitater	som	handlet	om	det	samme.	En	enklere	utgave	av	slik	koding	finner	vi	i	
masteroppgaven	til	Karoline	Stark70,	som	noterte	seg	sitater	fra	intervjuer	og	workshops	
med	eldre	internettbank-brukere	og	gikk	gjennom	alle	notatene	sine	på	leting	etter	ting	
de	hadde	sagt	var	”lett”	og	”vanskelig”.	Hun	fikk	da	en	samling	av	utsagn	om	hva	som	er	
lett	og	hva	som	er	vanskelig,	og	så	kunne	hun	gå	videre	i	hver	av	disse	samlingene	og	
lete	videre	etter	om	de	hadde	sagt	noe	om	hvordan	eller	hvorfor	det	var	lett/vanskelig.	
Det	samme	gjorde	Guri	Verne	og	jeg	i	den	artikkelen	som	er	pensum	til	i	dag71	(mer	om	
den	senere).	All	analyse	dreier	seg	om	slik	koding	av	dataene:	finne	ut	hva	dataene	sier	
og	samle	de	som	sier	det	samme	for	å	se	etter	likheter	og	forskjeller.	

Wilhelm	Damsleth	er	en	av	meget	få	her	på	Ifi	som	har	brukt	Grounded	Theory72:	de	
fleste	gjør	en	koding	av	sine	data,	men	følger	ikke	de	strenge	reglene	for	koding	som	
Grounded	Theory	(GT)	krever.	GT	starter	med	transkripsjoner	av	dataene.	Etter	det	gjør	
man	en	første	koding:	”open	coding”,	der	man	noterer	hva	teksten	handler	om.	Deretter	
gjør	man	”axial	coding”,	der	man	relaterer	disse	kodene	til	hverandre	(i	årsaksforhold,	
kontekst,	handlingsstrategier,	betingelser,	konsekvenser	…).	Det	siste	skrittet	er	
”selective	coding”,	der	man	skal	finne	én	kjernekategori	som	alle	de	andre	kategoriene	
kan	relateres	til.	Veldig	få	jobber	med	koding	på	denne	måten,	og	de	fleste	foretrekker	å	
jobbe	videre	med	både	kategorier	og	data	etter	den	første	runden	med	koding	(mens	GT	
jobber	bare	med	kategorier,	ikke	med	data	etter	at	open	coding	er	ferdig).		

Det	finnes	dataverktøy	som	kan	hjelpe	med	koding,	men	min	erfaring	er	at	man	får	et	
altfor	stort	antall	koder	og	at	den	silingen	og	tolkningen	som	man	automatisk	gjør	når	
man	koder	manuelt	er	både	mer	effektivt	(færre	og	bedre	koder)	og	gir	dessuten	en	mye	
bedre	oversikt	over	datamaterialet	og	gjør	at	nye	mønstre	kan	dukke	opp	underveis.	
Wilhelm	Damsleth	beskriver	og	diskuterer	dette	i	sin	Masteroppgave.		

																																																								
67	se	Ekdal	og	Tomt	i	referanselisten	
68	bilder	fra	denne	og	de	andre	Master-oppgavene	jeg	refererer	til	finnes	på	lysarkene	
69	se	Damsleth	i	referanselisten	
70	se	Stark	i	referanselisten	
71	se	Bratteteig	og	Verne	i	referanselisten		
72	Grounded	Theory	er	en	kodingsmetode	beskrevet	av	Corbin	&	Strauss,	se	referanseliste	
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Kvalitative	metoder	for	undersøkelse	og	analyse	dreier	seg	ofte	om	å	studere	et	veldig	
lite	antall	fenomener	–	av	og	til	bare	ett	–	og	da	blir	man	ofte	spurt	om	hvordan	man	kan	
generalisere	det	man	har	funnet	ut.	Kvantitative	metoder,	som	er	opptatt	av	å	telle	ting,	
kan	nøye	seg	med	å	regne	på	tallene	sine	for	å	analysere	dataene.	For	å	si	noe	om	
forskjellene	mellom	kvalitativ	og	kvantitativ	analyse,	må	vi	se	på	hva	de	to	metodene	
mener	med	teori.	

Med	teori	mener	vi	en	forklaring	av	årsakssammenhenger,	et	enkelt	eksempel	er	at	
røyking	fører	til	lungekreft.	Det	å	konstatere	at	røyking	kan	føre	til	lungekreft	er	ikke	det	
samme	som	å	forklare	hvorfor	dette	skjer,	og	det	er	for	å	forklare	denne	sammenhengen	
mellom	røyking	og	lungekreft	at	teorien	kommer	inn.	Teorier	er	generelle	og	gjelder	for	
flere	og	skal	derfor	kunne	testes	i	praksis.	Teorier	blir	testet	og	underbygget	eller	
falsifisert	gjennom	empiriske	undersøkelser	(deduktive	opplegg)	eller	de	blir	utviklet	
gjennom	observasjoner	av	praksis	(induktive	opplegg),	som	f.eks.	er	vanlig	for	
medisinsk	forskning.	Hvis	vi	har	observert	at	personer	som	røyker	har	oftere	lungekreft	
enn	personer	som	ikke	røyker,	må	vi	spørre	oss	om	dette	bare	er	et	sammentreff	eller	
om	det	er	en	årsakssammenheng	her?	Hvis	man	mener	røyking	er	en	årsak	til	lungekreft	
så	må	man	finne	en	forklaring	på	det,	dvs.	utvikle	en	teori.		

Kvantitative	metoder	tester	en	hypotese	som	uttrykker	en	teori	og	sjekker	om	den	
stemmer	med	de	dataene	man	kan	observere.	Vi	kan	se	etter	korrelasjon	mellom	typer	
data	(f.eks.	at	i	husholdninger	med	mange	katter	er	det	veldig	få	små	barn).	Vi	kan	så	
sjekke	om	indikatorene	antall	katter	og	antall	barn	kan	si	noe	om	årsakene	til	at	det	er	
så	få	barn	(kan	det	å	ha	katt	fungere	som	prevensjon?).		

Bruk	av	metoder	skal	sikre	at	undersøkelsene	og	analysene	er	gyldige	(validitet:	bidrar	
dataene	vi	samler	inn	til	å	besvare	problemstillingen?)	og	pålitelige	(reliabilitet:	har	
måten	vi	har	samlet	inn	dataene	på	påvirket	dataene?).	I	kvantitative	undersøkelser	er	
indikatorene	viktige	for	kvaliteten	på	undersøkelsen,	og	det	er	viktig	at	undersøkelsen	
måler	det	den	skal	(relabilitet).	Kvantitative	metoder	regner	på	tallene	sine	(mange	
kjører	også	statistikk	på	til	dels	veldig	små	utvalg	–	noe	som	gir	lite	mening),	og	ser	etter	
sammenhenger	mellom	to	eller	flere	variable	(regresjonsanalyse).	Validitet	dreier	seg	
om	resultatene	fra	en	studie	er	gyldige:	den	indre	validiteten	sier	om	resultatene	er	
gyldige	for	dette	utvalget	av	data	mens	den	ytre	validiteten	om	resultatene	er	gyldige	for	
andre.		

Kvalitative	og	kvantitative	metoder	skiller	seg	fra	hverandre	på	mange	måter,	og	ikke	
bare	ved	at	de	er	opptatt	av	hhv.	et	lite	eller	et	stort	og	representativt	utvalg	av	objekter	
i	sine	undersøkelser.	Kvalitative	metoder	går	tett	på	det	de	undersøker,	mens	
kvantitative	metoder	kan	holde	mer	avstand	når	de	samler	inn	data	om	sine	
undersøkelsesobjekter.	Kvantitative	metoder	er	opptatt	av	generalisering:	at	resultatene	
skal	gjelde	for	mange,	hvilket	betyr	at	de	er	opptatt	av	om	utvalget	de	har	undersøkt	er	
representativt:	et	skjevt	utvalg	gir	lavere	ytre	validitet.	

Marshall	og	Rossman73	snakker	om	fire	måter	å	vurdere	kvalitative	undersøkelser:	

- troverdighet	(credibility,	believability)	i	stedet	for	indre	validitet,	dvs.	at	
undersøkelsen	ble	utført	slik	at	spørsmålet	ble	undersøkt	og	beskrevet	på	en	
ordentlig	måte,		

- overførbarhet	(transferability)	i	stedet	for	ytre	validitet	eller	generalisering:	
hvor	overførbart	er	resultatene	vi	har	kommet	til	for	andre	situasjoner	og	
kontekster?	Hvis	vi	har	flere	undersøkelser	eller	undersøker	flere	eksempler	
(eller	triangulerer)	så	kan	resultatene	våre	styrkes	og	være	overførbare	til	
(enda)	flere	

- avhengighet	(dependability):	om	undersøkelsen	er	avhengig	av	undersøkeren	og	
opplegget	(tilstedeværelse,	kompetanse,	rolle,	tolkning	osv.),	der	poenget	er	å	

																																																								
73	se	Marshall	og	Rossman	i	referanselisten.	Dette	skriver	også	Thagaard	om	
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gjøre	disse	mulige	”slagsidene”	tydelige	i	rapporteringen	slik	at	andre	kan	
vurdere	våre	analyser	

- bekreftbarhet	(confirmability)	i	stedet	for	objektivitet,	med	fokus	på	om	
resultatene	er	begrunnet	i	dataene	eller	om	de	kan	sies	å	være	resultat	av	
undersøkerens	forutinntatthet	eller	skjeve	blikk.	Her	søkes	det	etter	bekreftelse	
på	dataene	fra	andre:	vil	andre	oppdage	eller	konkludere	det	samme?		

I	kvalitative	undersøkelser	er	det	derfor	veldig	viktig	å	dokumentere	dataene	sine	og	
metodene	man	har	brukt	for	å	samle	dem	inn:	da	vil	det	være	lettere	for	leseren	å	tro	på	
resultatene	og	kunne	overføre	dem	til	andre	situasjoner	og	bruke	dem	i	egne	
undersøkelser.	Hvordan	det	rapporteres	fra	undersøkelsene	er	derfor	ekstra	viktig.	En	
god	innføring	i	kvalitative	forskningsmetoder	på	norsk	er	Tove	Thagaards	lærebok	(se	
referanseliste).	

Jeg	har	valgt	ut	tre	artikler74	som	gir	tre	eksempler	på	feltarbeid	og	på	hvordan	det	kan	
rapporteres.	Brereton	er	opptatt	av	hvordan	Marie	ordner	tingene	sine,	så	hun	har	ob-
servert	og	har	tatt	bilder	av	dem	og	beskriver	hvorfor	tingene	er	ordnet	slik.	Shinohara	
og	Tenenberg	har	intervjuet	Sara,	som	er	en	blind	dame,	om	hvordan	hun	bruker	
digitale	verktøy.	Her	gir	det	ikke	så	mye	mening	å	observere	(det	er	vanskelig	for	seende	
å	forstå	noe	av	bruken	av	Braille),	og	intervju	er	valgt	som	undersøkelsesmetode	og	
rapporteres	gjennom	sitater.	I	den	tredje	artikkelen	har	Malone	studert	hvordan	folk	
organiserer	arbeidspulten	sin,	og	tegner	kart	over	kontoret	til	folk	i	sin	rapport	om	
dette.	Begge	de	to	siste	artiklene	har	tabeller	hvor	de	setter	opp	noen	viktige	kategorier	
for	å	sammenlikne	dem	(mer	om	det	når	vi	kommer	til	analyse	senere).	Alle	artiklene	
viser	også	at	folk	handler	logisk	på	sin	måte,	og	at	vi	kan	få	innblikk	i	logikken	deres	
gjennom	feltarbeid.	En	av	ekstra-artiklene	(Chavan	m.fl.)	er	også	verdt	å	nevne.	Chavan	
og	kolleger	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		

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	at	designere	må	bruke	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.	

																																																								
74	se	referanselista:	Brereton	2013;	Shinohara	og	Tenenberg	2007;	Malone	1983	
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De	tre	artiklene	om	undersøkelse	av	bruk:	Brereton,	Shinohara	&	Tenenberg,	og	Malone	
er	også	eksempler	på	analyse	og	rapport	fra	feltarbeid.	Brereton	viser	hvordan	Marie	
ordner	tingene	sine,	hun	har	tatt	bilder	av	tingene	og	beskriver	hvorfor	tingene	er	
ordnet	slik.	Hun	tilbyr	en	forklaring	på	hvorfor	tingene	er	ordnet	slik,	hvorfor	det	er	
logisk	ut	fra	Maries	perspektiv	og	forutsetninger.	Shinohara	og	Tenenberg	beskriver	
hvordan	Sara	(som	er	synshemmet)	bruker	digitale	verktøy	og	rapportere	fra	hennes	
erfaringer	gjennom	sitater.	Også	her	blir	vi	kjent	med	hvordan	verden	oppleves	fra	
brukerens	ståsted,	og	en	stor	tabell	presenterer	mange	elementer	som	brukes	for	å	
vurdere	verktøyene	i	bruk.	Malone	har	studert	folks	kontor	og	hvordan	de	organiserer	
arbeidet	på	sin	arbeidspult	(”desktop”).	Han	sammenlikner	hvordan	forskjellige	
personer	organiserer	pulten	sin,	og	bruker	en	tabell	for	å	trekke	fram	viktige	elementer	
(egentlig	bare	arkiv	(files)	og	hauger	(piles)	som	to	ulike	prinsipper	for	organisering).		

Artikkelen	til	Guri	Verne	og	meg	selv	skriver	vi	om	hvordan	vi	kan	komme	fra	studier	av	
hva	som	er	vanskelig	å	bruke	for	noen	brukere	til	å	faktisk	designe	noe	de	vil	synes	er	
lett	å	bruke.	Vi	refererer	til	flere	eksempler	for	å	illustrere	hva	som	kan	være	vanskelig	
og	hvorfor,	og	kommer	fram	til	noen	forskjeller	i	analysen	vår.	En	forskjell	er	om	
problemet	skyldes	systemet/produktet/artefaktet	i	seg	selv	eller	om	det	er	andre	
omstendigheter	knyttet	til	bruken	som	gjør	at	det	er	vanskelig.	En	ekstra	forskjell	er	om	
vanskelighetene	skyldes	andres	gjøren	og	laden,	altså	om	en	tredjepart	gjør	ting	som	
lager	problemer	for	andre.	En	annen	dimensjon	av	hva	som	gjør	ting	vanskelig	er	om	
man	må	lære	seg	en	ny	måte	å	gjøre	ting	på,	og	da	er	det	faktisk	forskjell	på	om	man	må	
lære	seg	en	ny	måte	å	fgjøre	noe	på	eller	om	man	må	av-lære	seg	en	gammel	vane.	
Analysen	vår	dreier	seg	altså	om	å	finne	forskjeller	som	har	ulike	forklaringer	og	
kanskje	vil	lede	til	forskjellige	svar	på	spørsmålet	om	hva	som	vil	være	lett	å	bruke.		

Artikkelen	illustrerer	også	kildebruk.	Vi	refererer	faktisk	til	50	andre	tekster	i	
artikkelen.	Noen	av	referansene	er	til	eksempler	vi	bruker	(fra	mastergrader,	PhD-
arbeid	og	egen	forskning),	noen	er	til	andre	artikler	som	handler	om	det	samme	som	vi	
skriver	om	og	som	vi	bygger	på,	noen	er	til	artikler	som	beskriver	begreper	som	
beskriver	en	interessant	forskjell	som	vi	kan	bruke	i	vår	analyse	og	diskusjon.		

Generelt	bruker	vi	kilder	mest	for	å	henvise	til	andre	som	har	beskrevet	en	teori	eller	
begrep	som	vi	ønsker	å	bruke:	ved	å	referere	slipper	vi	å	gjenta	deres	argumentasjon,	vi	
kan	bare	bygge	på	den.	Dette	gjelder	forresten	også	når	vi	refererer	til	andres	eksempler	
og	illustrasjoner.	Ofte	beskriver	vi	også	hva	andre	har	gjort	som	likner,	fordi	vi	må	
argumentere	for	at	vi	gjør	noe	som	er	litt	forskjellig	fra	dem.	Vi	tar	med	sidetall	når	vi	
siterer	kildene,	mens	det	er	nok	å	referere	til	kilden	(artikkelen	/	boken)	når	vi	forteller	
/	bygger	på	det	den	sier.	Det	er	plagiat	å	kopiere	andres	tekst	uten	å	si	at	det	er	sitat:	det	
regnes	som	juks	og	tas	meget	alvorlig.		

Kritisk	refleksjon	
Refleksjon	i	seg	selv	er	ikke	nødvendigvis	kritisk.	Refleksjon	(flechir:	snu/bøye	tilbake	til	
seg	selv)	betegner	å	kaste	tilbake,	gjenskinn,	som	er	et	bilde	på	å	tenke	en	gang	til	over	
noe.	Vi	husker	en	erfaring	og	går	gjennom	den	på	nytt	og	denne	re-vurderingen	gir	
opphav	til	læring.	Vi	reflekterer	for	å	skape	mening	eller	forstå	bedre/mer	av	ting	som	
er	nye	eller	vanskelige,	eller	som	vi	bare	ønsker	å	forstå	bedre.	Donald	Schön	er	den	som	
først	skrev	om	refleksjon	som	en	måte	å	utvikle	kompetanse	på,	særlig	for	fagpersoner.	
Han	snakker	om	å	ha	en	”reflekterende	samtale	med	situasjonen”	(Schön	1983:76)75.	
Han	snakker	om	refleksjon	i	fag	som	design,	og	skiller	mellom	refleksjon-i-handling	og	
refleksjon-over-handling.	Refleksjon-i-handling	gjør	vi	mens	vi	handler	(gjør	noe),	som	
en	del	av	handlingen	(jeg	snakket	om	det	i	forelesningen	om	design):	vi	handler	og	
samtidig	reflekterer	vi	over	handlingen	slik	at	vi	kan	justere	det	vi	gjør	ut	fra	hva	vi	
tenker	og	vurderer	underveis	(f.eks.	slik	vi	justerer	når	vi	sykler	eller	går	på	ski	og	
kommer	til	en	skarp	sving).	Schön	snakker	også	om	refleksjon-over-handling	som	vi	gjør	
																																																								
75	se	Schön	i	referanselisten	
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i	ettertid,	f.eks.	når	vi	lærer	av	feilene	våre	eller	prøver	å	forstå	hvorfor	det	gikk	som	det	
gikk.		

Når	vi	bruker	ordet	”kritisk”	så	oppfattes	det	ofte	som	en	negativ	vurdering,	men	
egentlig	betyr	det	bare	vurdering:	kritisk	kommer	fra	gresk:	kritikos	og	betyr	å	
bedømme;	å	kunne	skille	mellom	sant	og	usant,	gyldig	og	ugyldig.	Å	kritisere	betyr	
derfor	å	vurdere	og	bedømme	noe,	og	når	vi	snakker	om	f.eks.	design-kritikk	tenker	vi	
på	vurdering	for	å	gi	råd	om	forbedring	av	kvalitet.	Kritisk	refleksjon	er	på	mange	måter	
en	forlengelse	av	Schöns	tanker	om	å	reflektere	i	og	over	handlinger	vi	gjør	for	å	bli	
bedre	og	mer	kompetent,	for	å	forbedre	praksisen	vår.	Refleksjon	kan	også	være	en	
refleksiv	prosess,	altså	at	man	også	reflekterer	over	seg	selv	og	ens	egen	rolle,	en	slags	
selv-konfrontasjon.		

Refleksjonen	–	og	refleksiviteten	–	kan	også	dreie	seg	om	ulike	analytiske	nivåer,	f.eks.	
helt	praktisk	eller	teknisk,	eller	mer	kritiske	spørsmål	om	de	underliggende	antakelsene,	
de	dominerende	verdiene,	de	strukturelle	rammene	som	påvirker	hva	og	hvordan	vi	kan	
handle	–	og	dermed	hvorfor	ting	blir	som	de	blir.	Vi	må	vite	om	og	kunne	snakke	om	
premissene	for	handlingene	våre	for	å	kunne	diskutere	og	endre	dem.		

Dette	bringer	meg	over	til	kritisk	teori:	vi	kan	knytte	kritisk	refleksjon	til	kritisk	teori.		

Vi	kan	skille	mellom	positivistisk,	fortolkende	(interpretiv)	og	kritisk	teori	som	
grunnleggende	perspektiver	i	forskning.	Et	positivistisk	perspektiv	antar	at	verden	er	
objektivt	gitt	og	kan	beskrives	helt	uavhengig	av	hvem	som	observerer	og	beskriver	–	vi	
avdekker	sannheten	ved	å	undersøke	ting.	En	vanlig	undersøkelsesmetode	er	å	teste	en	
hypotese	med	f.eks.	et	eksperiment,	og	beskrive	det	slik	at	andre	kan	gjøre	samme	
eksperiment	senere	og	se	om	de	får	samme	resultat.	Med	et	interpretivt	eller	
fortolkende	perspektiv	så	ser	vi	verden	slik	den	blir	gitt	mening	av	folk	og	studerer	den	
ved	å	observere	og	snakke	med	folk	for	å	forstå	gjennom	språk,	kultur,	samfunn	hvilken	
mening	det	vi	studerer	er	gitt.	Kritisk	forskning	går	enda	lenger	i	å	se	på	verden	som	et	
resultat	av	historien,	og	at	vi	gjør	den	til	det	den	er.	Det	kritiske	perspektivet	bygger	på	
det	fortolkende,	men	legger	til	et	makt-	eller	sosialt	perspektiv	og	ser	særlig	etter	å	
bidra	til	at	undertrykte	eller	dårlig	stilte	grupper	skal	få	det	bedre.		

Kritisk	teori	utfordrer	den	positivistiske	forståelsen	av	virkeligheten	ved	å	fokusere	på	
forhold	som	kan	være	urettferdige	for	enkelte	grupper:	den	legger	vekt	på	å	synliggjøre	
makt	og	maktbruk	og	stille	spørsmålstegn	ved	hvorfor	ting	er	blitt	som	de	er	blitt	(og	
hvordan	de	kunne	vært	annerledes).	Det	betyr	at	man	kan	være	kritisk	til	vedtatte	
sannheter	og	se	at	både	politiske	og	historiske	faktorer	har	spilt	en	rolle	for	hva	vi	
mener	er	”naturlig”	og	”sant”:	ingenting	er	helt	nøytralt.	HCI	(interaksjonsdesign)	er	
tradisjonelt	ganske	positivistisk,	men	med	bruker-sentrert	design	finner	vi	også	en	god	
del	fortolkende	forskning.	I	det	siste	er	det	kommet	en	del	kritisk	forskning	også,	og	i	
dette	kurset	skal	dere	trene	på	å	anlegge	dette	perspektivet.		

De	som	er	opptatt	av	kritisk	teori	er	ofte	også	opptatt	av	å	bidra	til	at	urettferdige	
strukturer	og	systemer	blir	endret.	Kristen	Nygaards	fagforeningsprosjekter76	er	
eksempler	på	kritiske	prosjekter	der	målet	var	å	designe	tekniske	løsninger	som	ga	mer	
makt	til	arbeidstakerne.	I	denne	tradisjonen	stiller	vi	spørsmål	ved	hvorfor	ting	er	blitt	
(designet)	som	de	er,	hvem	som	tjener	på	det,	hvem	som	taper	på	det,	hvorfor	ting	ikke	
er	annerledes,	og	hvordan	de	kunne	være	annerledes	slik	at	”taperne”	ble	”vinnere”	
(men	med	omtanke	for	eventuelle	nye	”tapere”)	eller	i	hvert	fall	vinner	litt	mer.	

I	in1060	bruker	vi	begrepet	kritisk	refleksjon	i	tråd	med	Schöns	begreper	refleksjon-i-
handling	og	refleksjon-over-handling,	dvs.	for	å	forbedre	design-resultater	og	–
prosesser.	Å	tenke	kritisk	over	noe	betyr	egentlig	å	bruke	den	kunnskapen	man	har	til	å	
tenke	selvstendig	over	saken	på	en	grundig,	systematisk,	undersøkende	måte,	der	en	
ikke	tar	noen	ting	for	gitt.	Bruk	egen	kunnskap	til	å	spørre	og	vurdere	om	ting	er	slik	de	

																																																								
76	se	Wikipedia	eller	minnesiden:	http://www.mn.uio.no/ifi/english/about/kristen-nygaard/	
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fremstilles,	om	hvordan	ting	begrunnes	virker	troverdige	og	logiske,	og	om	andre	
forståelsesmåter	og	forklaringer	kan	være	gyldige.		

	

Evaluering	
Ordet	evaluere	betyr	å	se	verdien	av	noe.	Vi	sier	at	vi	evaluerer	når	vi	systematisk	tester	
noe,	prøver	det,	sjekker,	verifiserer	eller	validerer	noe.	Det	som	er	viktig	å	være	tydelig	
på	er	hva	vi	tester	i	forhold	til:	hva	er	det	som	skal	evalueres	og	i	forhold	til	hva	eller	
hvem?	Dette	gir	oss	kriterier	og	mål	for	evalueringen.	Skal	vi	evaluere	artefaktet	i	seg	
selv	–	at	det	fungerer	riktig	–	eller	er	det	hvor	lett	det	er	å	bruke?	Hvem	skal	utføre	
evalueringen,	og	hvordan	skal	den	gjøres?	Er	det	brukervennligheten	som	skal	evalueres	
må	de	tiltenkte	brukerne	evaluere,	og	kanskje	i	den	naturlige	situasjonen	(særlig	hvis	
det	er	utendørs,	eller	spesielt	stressende	omgivelser).	Hva	skal	evalueringen	brukes	til?	
Hva	betyr	det	f.eks.	når	vi	blir	bedt	om	å	trekke	på	en	”liker”	knapp	etter	å	ha	besøkt	et	
sted	(eller	nett-sted)?	Hvem	bruker	det	og	til	hva?	

Ovenfor	i	notatet	snakket	jeg	om	at	Schön77	ser	på	design	som	en	serie	med	”move	
experiments”	der	vi	”see	–	move	–	see”:	vi	ser	an	situasjonen	og	vurderer	hvilke	
muligheter	som	fins,	vi	gjør	et	”trekk”	der	vi	velger	en	mulighet	og	prøver	den	ut,	så	
vurderer	vi	trekket:	førte	det	oss	i	riktig	retning	og	hvilke	muligheter	åpner	og	lukker	
seg	med	dette	trekket?	Her	er	evaluering	bakt	inn	i	trekkene	ved	at	vi	både	evaluerer	før	
og	etter	hvert	trekk.	Evaluering	er	integrert	i	design	og	analyse,	og	skjer	hele	tiden	i	
design,	i	alle	design-iterasjoner.	Jeg	snakket	også	om	Dorst78	sitt	begrepsapparat,	der	
han	trekker	fram	evaluering	som	en	av	fem	aktiviteter	i	design.	Også	han	snakker	om	
evaluering	som	en	del	av	design	(og	han	bygger	på	Schön)	og	han	snakker	også	om	
evaluering	som	egen	aktivitet.	

Vi	skal	se	litt	på	evaluering	som	egen	aktivitet.	I	design	ønsker	vi	ofte	å	evaluere	design-
resultatet	før	det	er	ferdig.	Vi	lurer	på	om	brukerne	klarer	å	bruke	artefaktet	vi	skal	lage	
og	om	de	vil	bruke	det	(eller	om	de	vil	kjøpe	det).	Vi	kan	forsøke	å	evaluere	underveis	på	
ulike	stadier	i	ferdig-stillingen	av	artefaktet:	som	ide,	som	skisse,	som	prototype	av	ulike	
ferdighetsgrad.	Hva	vi	ønsker	å	evaluere	bestemmer	hvor	og	hvordan	vi	skal	evaluere	–	
om	vi	skal	evaluere	i	en	lab	eller	i	naturlige	omgivelser.	

Hensikten	med	evaluering	er	i	grove	trekk	å	sjekke	at	artefaktet	virker	og	blir	forstått.	
Svarer	funksjonaliteten:	det	artefaktet	skal	gjøre,	på	behovene?	For	digitale	systemer	
gjelder	det	at	vi	designer	en	automatisk	prosess	/	oppgave	/	aktivitet79	og	må	sjekke	at	
den	fungerer	korrekt	og	gjør	det	den	skal.	Videre	må	vi	sjekke	at	funksjonen	kommuni-
seres	til	brukeren,	at	funksjonaliteten	presenteres	på	en	forståelig	måte	for	de	tiltenkte	
brukerne.	Evalueringskriteriene	er	derfor	knyttet	til	validering:	at	artefaktet	gjør	de	
riktige	tingene	i	forhold	til	ønsker	og	behov,	og	verifisering:	at	artefaktet	fungerer	
korrekt	og	i	henhold	til	kravspesifikasjon.		

All	evaluering	avhenger	av	hvem	og	hva	som	evalueres.	Det	er	ofte	mange	interessenter	
knyttet	til	design,	og	de	kan	ha	veldig	forskjellige	interesser	og	dermed	ulik	evaluering.	
Hvem	skal	evaluere?	Den	som	har	laget	artefaktet?	Den	som	har	bestilt	(og	betalt)	det?	
Den	som	skal	bruke	det?	Eller	skal	eksterne,	utenforstående	eller	tredjeparter	vurdere	
det?	Eksperter?	Hvem	skal	bestemme	hva	som	er	godt	–	eller	godt	nok?		

																																																								
77	se	referansene	til	Schön	og	Schön	&	Wiggins		
78	se	referanse	til	Dorst	
79	digitale	systemer	er	prosesser	som	gjør	noe:	de	forandrer	input	til	output	(en	flaske	inn	til	
kvittering	ut,	et	regnestykke	inn	og	svar	ut	osv.	Ofte	er	det	en	prosess	som	kan	gjøre	manuelt	som	
automatiseres,	og	det	at	det	er	en	prosess	vi	skal	designe	gjør	den	vanskeligere	å	evaluere:	vi	må	
evaluere	at	den	gjør	det	den	skal	+	at	den	passer	inn	i	den	større	prosessen	den	er	laget	for	å	
være	del	av.	



versjon fra 2019 

	 35	

Vi	pleier	ofte	å	si	at	kvaliteten	i	et	prosjekt	er	en	funksjon	av	tre	variable:	det	omfanget	
eller	ambisjonen	oppgaven	har,	den	tiden	som	er	til	rådighet,	og	de	ressursene	(penger,	
folk)	man	har.	Har	man	for	lite	av	en	av	delene,	går	det	ut	over	kvaliteten	om	ikke	
prosjektet	justeres.		

	

omfang	
	

	
	

	 	 	 	 	

	
	

kostnad	(ressurser)				 	 	 tid	
	

Et	eksempel	dere	kan	vurdere	er	kvaliteten	av	Ole	Johan	Dahls	hus.	Det	ble	bygget	i	
2010	og	i	2011	fikk	det	Oslo	Bys	arkitektur-pris	(plakett	henger	ved	resepsjonen	i	1.	
etasje).	Hvordan	vurderes	bygget	av	studenter?	De	som	underviser?	Universitetets	
eiendoms-avdeling?	Besøkende?	

Det	finnes	en	mengde	tilnærminger	til	evaluering:	analytisk,	heuristisk,	summativ	og	
formativ	evaluering	–	og	kombinasjoner	av	disse.	Av	metoder	vil	jeg	nevne	bruker-
testing,	brukbarhets-testing	og-studier,	bruker-studier	og	feltstudier,	brukbarhets-lab,	
kontrollert	eksperiment	osv.	osv.	

Det	er	tre	hovedtyper	tilnærminger:	i	laben,	i	felten,	og	på	kontoret.	I	laben	–	som	er	en	
kunstig	og	regissert	omgivelse	–	gjør	vi	bruker-	og	brukbarhets-testing	der	vi	observerer	
og	måler	funksjonalitet	og	hvordan	funksjonaliteten	kommuniseres.	I	felten	–	som	er	
brukernes	naturlige	omgivelser	–	gjør	vi	feltstudier	og	observerer	og	intervjuer	brukere	
mens	de	bruker	artefaktene	vi	designer	og	se	det	i	”ekte”	bruk.	Her	er	det	ikke	vi	som	
regisserer,	så	vi	må	kanskje	bruke	litt	tid	på	å	observere	bruk	når	det	naturlig	
forekommer.	På	kontoret	kan	vi	gjøre	inspeksjoner	og	gjennomganger	(reviews),	og	
heuristisk	evaluering	basert	på	sjekklister.	Det	finnes	en	rekke	”heuristikker”	eller	
sjekklister,	basert	på	undersøkelser,	f.eks.	av	Jakob	Nielsen,	Ben	Shneiderman,	Bruce	
Tognazzini	og	av	forfattere	som	Don	Norman80.	Også	difi	(Direktoratet	for	forvaltning	og	
ikt)	har	sjekklister	og	evalueringskriterier	for	design	av	offentlige	tjenester,	inkludert	
retningslinjer	og	indikatorer	for	universell	utforming81.	

Læreboka	i	Interaction	design	(in1050,	av	Rogers,	Sharp	&	Preece82)	gjengir	en	tabell	
som	sammenlikner	brukbarhetstesting	(i	lab),	feltstudier	og	analytisk	evaluering	(som	
man	kan	gjøre	på	sitt	kontor),	se	figur	på	neste	side.	Her	viser	de	noen	sider	ved	
evalueringene	som	varierer	med	hvordan	og	hvor	man	gjør	evalueringen.			

Evaluering	kan	inngå	i	både	analyse	og	design	–	og	som	egen	test-aktivitet.	I	in1060	er	vi	
opptatt	av	å	gjøre	mest	mulig	evaluering	i	felten,	men	også	i	bruker-orienterte	lab-aktige	
omgivelser	som	f.eks.	verksteder	(workshops),	seminarer	osv.	Når	evalueringen	skal	
planlegges,	husk	å	tenke	over	hva	som	skal	evalueres:	i	forhold	til	hva/hvem	(kriterier	

																																																								
80	se	referanser	til	Nielsen,	Norman,	Shneiderman	og	Tognazzini	i	referanselista	
81	se	https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/universell-utforming	
82	se	Rogers	m.fl.	i	referanselista	

				kvalitet	
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og	mål),	av	hvem	(hvem	utfører	evaluering	og	hvordan)	og	for	hvem	(hva	skal	
evalueringen	brukes	til).	
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