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KAPITTEL 6.  Å UNDERSØKE BRUK FØR BRUK 
 

Målet med dette kapitlet er at du 

– kan forklare hva som kjennetegner kvalitative undersøkelser 

– kjenner til metoder og teknikker for å undersøke brukskontekst 

– kan gjennomføre og beskrive observasjon og intervju  

– kan forklare hvordan bruksundersøkelser inngår i gjensidig læring 

– kan gjennomføre og redegjøre for kvalitativ analyse  

 

6.1 Å undersøke 
Dette kapitlet handler om noen av de praktiske sidene ved å gjøre design for, med og av brukere, 

spesielt det å forstå bruk og brukskontekst. Ofte kan vi ikke studere bruk av et artefakt ganske enkelt 

fordi artefaktet ikke er laget ennå: da er det aktiviteten(e) og konteksten det framtidige artefaktet 

skal inngå i, vi må konsentrere oss om å forstå. Vi er spesielt ute etter å forstå logikken i aktivitetene. 

Observasjon og intervju er de to vanligste metodene for å undersøke bruk (og bruk før bruk). I dette 

kapitlet har jeg tatt med litt mer enn disse to metodene: jeg forsøker å plassere dem i en litt større 

sammenheng som to av mange tilnærminger til det å utforske noe.  

 

6.1.1 Å finne spørsmål og svar 
Forskning handler om det å finne svar på spørsmål. Sosiologen Ragnvald Kalleberg beskrev det å 

forske som å utføre fire aktiviteter:  

1) spørre: vi lurer på noe. Gode forskningsspørsmål kan være vanskelige å få til: da skal de både 

være interessante, relevante og «forskbare», dvs. at de lar seg finne ut. Ofte blir det klarere hva vi 

lurer på etter hvert som vi vet mer om en sak og vi kan bli mer presise på hva vi vil finne ut.  

2) samle data: vi finner en måte å svare på spørsmålet som lar seg gjennomføre. Vi kan velge ulike 

tilnærminger, metoder og teknikker, og det er dette jeg tar opp i dette kapittelet. 

3) analysere og teoretisere dataene: vi vurderer hvordan det vi har undersøkt kan svare på 

spørsmålet ved å tolke og sammenlikne de dataene vi har samlet inn. Dette kommer jeg også inn 

på mot slutten av kapitlet.  

4) svare på spørsmålet: beskrive hva vi nå vet – og hva vi ikke vet pga. metodens begrensninger eller 

hva som er mulig å finne ut. I design vil svarene typisk angå problemer og løsninger, og konsepter, 

behov og krav.  

All utforsking inkluderer de fire aktivitetene ovenfor, og alle aktivitetene krever litt øvelse før man 

blir god. La oss starte med spørsmålene, for spørsmålet vi vil ha svar på er utgangspunktet for hva vi 

skal undersøke og hvordan.  

Med referanse til sosiologi sier Kalleberg at det egentlig bare er tre typer spørsmål vi kan stille:  

1) beskrivende og forklarende spørsmål. Dette er spørsmål som A) identifiserer noe, f.eks. hva som 

er problemet i en situasjon, B) dokumenterer noe, f.eks. beskriver en situasjon eller et fenomen, 

C) sammenlikner praksiser, f.eks. sammenlikne samme aspekt i ulike situasjoner eller steder, eller 

D) forklarer noe, f.eks. en årsakssammenheng eller en mekanisme. Hensikten med beskrivende og 
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forklarende spørsmål er å beskrive virkeligheten slik den er (eller oppleves) uten å vurdere om det 

er riktig eller galt, smart eller dumt. De fleste samfunnsfaglige eller humanistiske undersøkelser er 

basert på denne typen spørsmål. Antropologi og kulturstudier er kanskje tydeligst på dette at de 

skal bare gjengi og forklare en fremmed kultur, uten fordommer eller evaluering.  

 

2) normative og evaluerende spørsmål. Denne typen spørsmål inneholder mye av det samme som 

de beskrivende spørsmålene, men man evaluerer i tillegg til å beskrive. Det betyr at man f.eks. 

ikke bare f.eks. sammenlikner to praksiser, men også evaluerer om de er gode eller dårlige, f.eks.  

sier noe om hvilken som er best og hvorfor. Denne typen spørsmål brukes når man vil 

dokumentere variasjon i form av gode og dårlige eksempler. Her kan forskerne konkludere med 

hva som er problematisk i en organisasjon eller vurdere om et tiltak har virket etter planen. For å 

kunne evaluere, trenger man normer eller kriterier å vurdere etter og man må argumentere mer 

utgangspunkt i disse.  

 

3) konstruktive spørsmål. Den tredje typen spørsmål dreier seg om endringer. Slike spørsmål må 

nødvendigvis inneholde en vurdering av hva som er bra og ikke og et forslag til forbedring og 

kanskje også en beskrivelse, dvs. både 1 og 2 ovenfor. Denne typen inneholder spørsmål som 

f.eks. A) hva kan X gjøre for å forbedre Y?, B) intervensjon eller innblanding i situasjonen, gjerne i 

form av det som kalles aksjonsforskning der man samarbeider med en bedrift (eller organisasjon) 

og hjelper «innbyggerne» med å løse et problem de har eller gjennomføre en endring de ønsker, 

eller C) utforsking og eksperimenter med hvordan ting kunne ha vært, der en konkretiserer (ville) 

ideer og ønsker om mulige framtidige artefakter og aktiviteter. I spørsmål av typen A og B ovenfor 

er det ikke forskeren som har kontroll over situasjonen, og forskeren er derfor avhengig av tilgang 

og samarbeid med de som «eier» spørsmålet. Dette øker usikkerheten i forskningen, men gir 

samtidig muligheter til å se umiddelbar nytte av forskningen i praksis.  

I informatikk undersøker vi vanligvis den tredje typen spørsmål: de konstruktive spørsmålene, og 

svarer ved å designer artefakter vi mener vil forbedre en situasjon på et eller annet vis. Men for å 

svare på konstruktive spørsmål må vi ofte forstå et fenomen (en brukskontekst f.eks.), dvs. svare på 

beskrivende eller forklarende spørsmål, og vi må vurdere hva som er bra og ikke, dvs. svare på 

normative eller evaluerende spørsmål. Hvis vi starter med et problem vil vi svare på spørsmål av 

typen 3A, og foreslå å forbedre noe eller løse et problem. Hvis situasjonen er mer uklar og vi trenger 

å samarbeide med brukerne om å definere og forstå hva som er problemet, fokuserer vi på spørsmål 

av typen 3B. Vi kan også ta utgangspunkt i et problem (gjerne et som er dokumentert og evaluert 

med brukerne) og eksperimentere med ulike måter det kan løses på, altså spørsmål av typen 3C. 

Hvordan kan situasjonen endres med et nytt eller annerledes artefakt? I DMB starter vi som regel 

ikke med et formulert problem som alle er enige i, og vi må ofte svare på spørsmål av alle tre typene.  

I et DMB-prosjekt er det ikke sikkert at spørsmålene vi vil stille er klare når vi starter undersøkelsene. 

Hvis vi tar utgangspunkt i at vi ikke er sikre på om og hva problemet er, må vi begynne med åpne 

undersøkelser (av beskrivende type) for å komme fram til mer presise spørsmål. Det å besøke og 

observere brukskonteksten og se etter problemer (på engelsk liker jeg å si «I am looking for trouble») 

og snakke med brukerne om deres meninger, er første skritt for å komme fram til gode spørsmål. Når 

vi ser etter problemer er alle slags problemer interessante: små og store, omveier, tungvintheter, 

hindre, plunder og heft. Brukerne er ofte ganske gode til å fortelle om problemene som fins, men det 

kan også være at de er så vant til en dårlig løsning at de ikke snakker om den eller hvor dårlig den er. 

Da er det greit å supplere intervjuer med observasjoner, slik at vi også kan se praksisen med utenfra-

blikk.  
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Å identifisere problemer eller utfordringer i brukskonteksten er viktig for å komme nærmere til å 

definere et konsept som kan lede designarbeidet. Det er også viktig å undersøke om det allerede fins 

løsninger på problemet: kanskje de bare kan gjøre aktiviteten på en annen måte, eller kanskje det 

fins en praktisk løsning man kan få kjøpt i butikken. Det er ingen grunn til å designe om igjen en 

løsning som allerede fins.  

 

6.1.2 Grunnleggende antakelser om forskning 
All forskning bygger på antakelser om hvordan forskning bør gjøres og hvilke metoder som gir gode 

svar. Vi kan kalle disse «paradigmer»: felles oppfatninger eller spilleregler for vitenskapelig praksis i 

et forskersamfunn (en definisjon basert på vitenskapshistorikeren Thomas Kuhns arbeid med å 

forklare hvordan nye teorier oppstår og aksepteres). La meg starte med paradigmet «positivisme», 

som vektlegger «positive» fakta og avviser «metafysiske spekulasjoner». 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. Det legges vekt på undersøkelser og 

eksperimenter som andre kan gjenta med samme resultat. En vanlig undersøkelsesmetode er å teste 

en hypotese med et eksperiment, og beskrive det slik at andre kan gjøre samme eksperiment senere 

og se om de får samme resultat. Dette er et vanlig paradigme innenfor naturfag, realfag og medisin.  

Et annet utbredt paradigme er «interpretiv» eller «fortolkende» forskning. Her er utgangspunktet at 

vi bare har tilgang til virkeligheten gjennom dens sosiale mening, dvs. gjennom språk, kultur, sosiale 

fortolkninger osv. Med et fortolkende perspektiv ser vi et fenomen slik det blir gitt mening til av folk, 

og vi studerer det gjennom å observere og snakke med folk for å forstå gjennom språk, kultur og 

samfunn hvilken mening det vi studerer er gitt. I fortolkende forskning er det å forstå hvordan andre 

tenker og gjør viktig, og det betyr også at forskeren kan (og bør) være tydelig på sine egne tanker og 

tolkninger siden alt er fortolket. Dette paradigmet er tydeligst i samfunnsfag og humanistiske fag 

som antropologi og etnografi, der det å forstå andre kulturer er viktig.  

Et tredje paradigme jeg vil nevne er «kritisk» forskning, der man 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 maktperspektiv og forsøker å avdekke forhold som er preget av 

urettferdighet og undertrykkelse. Her er forskerne opptatt av å finne ut hvem som har makt og tjener 

på at tingene er som de er og ser særlig etter å bidra til at undertrykte eller dårlig stilte grupper skal 

få det bedre.  

En mer hverdagslig variant av kritisk tenkning er kildekritikk og avsløringer av «falske nyheter». En av 

de viktige målene med en universitetsutdannelse er å oppøve evnen til kritisk refleksjon: det å tenke 

selv og stille spørsmål. Refleksjon i seg selv er ikke nødvendigvis kritisk. Refleksjon (flechir: snu/bøye 

tilbake til seg selv) betyr å kaste tilbake, gjenskinn, og brukes som er et bilde på at vi må tenke en 

gang til over noe. Når vi går gjennom en erfaring på nytt gir denne re-vurderingen opphav til læring. 

Vi reflekterer for å skape mening og forstå mer av ting som er nye eller vanskelige, eller som vi bare 

ønsker å forstå bedre. Mange filosofer har skrevet om refleksjon som en måte å utvikle kompetanse 

på, mest kjent er John Dewey og (for oss) Donald Schön, som var opptatt av kunnskap hos designere. 

Schön skriver om å ha en «reflekterende samtale med situasjonen» (Schön 1983:76) og skiller 

mellom «refleksjon-i-handling»: at vi reflekterer mens vi handler (gjør noe), og «refleksjon-over-

handling»: at vi reflekterer etter en handling (jfr. kapittel 2). Med begrepet refleksjon-i-handling 

peker Schön på at vi refleksjon er innbakt i handlingen: vi tenker og handler samtidig 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). Begrepet refleksjon-over-handling er en bevisst refleksjon 
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for å lære av hvordan det gikk (bra eller dårlig), f.eks. når vi lærer av feilene våre eller prøver å forstå 

hvorfor det gikk som det gikk.  

I denne boken brukes begrepet kritisk refleksjon i tråd med Schöns begreper refleksjon-i-handling og 

refleksjon-over-handling, dvs. for å forbedre både prosess og resultat i design. 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. Vi bruker egen kunnskap til å 

spørre og vurdere om ting er slik de fremstilles, om hvordan ting begrunnes virker troverdig og logisk, 

og om andre forståelsesmåter og forklaringer kan være gyldige.  

Å bruke ordet «kritisk» oppfattes ofte som noe negativt, 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, f.eks. er designkritikk ment som en 

vurdering for å gi råd om forbedring av kvalitet. Kritisk refleksjon er på mange måter en forlengelse 

av Schöns ideeer om refleksjon i og over handlinger, med mål å bli bedre og mer kompetent, for å 

forbedre praksis. Refleksjon kan også være en refleksiv prosess der man reflekterer over seg selv og 

sin egen rolle, som en slags selvkonfrontasjon. Refleksjonen og refleksiviteten kan også ta form av 

vurderinger fra ulike analytiske perspektiver eller nivåer, f.eks. helt praktisk eller teknisk, eller 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. For å kunne 

diskutere og endre handlinger må vi vite om, og kunne snakke om, premissene for handlingene. 

Kritisk refleksjon kan på denne måten knyttes til kritisk teori.  

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. Fagfeltet HCI og 

interaksjonsdesign er tradisjonelt ganske positivistisk, men bruker-sentrert design (UCD) bidrar til 

fagfeltet med fortolkende forskning. I det siste er det kommet en del kritisk forskning også, som 

f.eks. DMB. I denne boken er fokus på å trene på å kunne anlegge et fortolkende eller et kritisk 

perspektiv.  

De som er opptatt av kritisk teori er ofte også opptatt av å bidra til at urettferdige strukturer og 

systemer blir endret. Kristen Nygaards fagforeningsprosjekter (se kapittel 1) 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» (med omtanke for eventuelle nye «tapere») eller bedre stilt. Vi er opptatt 

av å gi brukerne økt handlingsrom.  

 

6.2.2 Tilnærminger til forskning 
Vi kan skille mellom to hovedtilnærminger til forskning: kvalitative og kvantitative tilnærminger. Med 

en kvantitativ tilnærming er vi interessert i tall, i kvantitative data: tellinger og målinger som kan 

representere fakta. Her kan vi f.eks. finne ut hvor mange feil som gjøres i en app, hvor lang tid det tar 

å gjennomføre en aktivitet, eller hvor mange som mener noe. Positivistisk forskning bruker vanligvis 

en kvantitativ tilnærming. En kvalitativ tilnærming fokuserer på å beskrive et fenomen i dybden og gi 

et rikt bilde av det. Med en kvalitativ tilnærming kan man fokusere på ett enkeltstående tilfelle hvis 
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det kan gi en god forståelse av hvorfor ting er som de er. Både interpretiv og kritisk forskning bruker 

som regel en kvalitativ tilnærming.  

Kvantitativ tilnærming 

I kvantitative undersøkelser tester man om en teori stemmer eller man lager et opplegg med 

eksperimenter for å utvikle en teori. Med teori menes en forklaring av årsakssammenhenger, et 

enkelt eksempel er at røyking kan føre 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 hypoteser 

om årsakssammenhenger og de skal derfor kunne testes i praksis. Teorier blir testet og underbygget 

eller falsifisert gjennom empiriske undersøkelser (deduktive opplegg: vi sjekker om teorien stemmer 

med praksis) 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, kan vi spørre oss om dette bare er et sammentreff eller om det er en 

årsakssammenheng, og hvis røyking er en årsak til lungekreft 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 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 (om det å ha katt kan 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 (reliabilitet eller pålitelighet). 

Kvantitative metoder regner på tallene sine (mange kjører 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.  

Vi bruker kvantitative metoder når vi skal undersøke hvor mye eller hvor mange ting som skjer. Vi 

måler og teller ting for å finne mønstre i oppførsel eller meninger hos populasjoner eller større 

grupper, og bruker statistikk i analysen av dataene. I HCI er kvantitative metoder mest vanlig, og 

brukes f.eks. 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 kvantitative undersøkelser. Det 

er f.eks. vanskelig å lage gode svaralternativer og -kategorier. Alle som har svart på en spørreunder-

søkelse har sikkert opplevd å føle at ingen av alternativene passer helt til meg, og det gjør svarene 

usikre fordi de som velger et svar ofte tolker både spørsmålene og svaralternativene litt forskjellig. 

For å lage gode spørsmål (til en spørreundersøkelse f.eks.) så må man vite ganske mye. 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.  



utkast til manus med uferdige deler, 16/3 2020 
 

 6 

Mange forskere er glade i spørreskjema fordi de kan nå mange folk raskt og på en billig måte, også 

folk som befinner seg langt borte. Det er også lettere å få svar fra folk som ønsker å være anonyme. 

Men det er vanskelig å si hvor mange som svarer bl.a. fordi det er upersonlig og anonymt. Det er lett 

å sammenlikne svarene, men det er ikke lett å vite hva brukerne egentlig har svart på: har de forstått 

spørsmålene? Og er spørsmålene gode? Er de entydige? Ledende? Kan rekkefølgen på spørsmålene 

oppleves som ledende? Fordi spørreskjema ikke inneholder særlig mye kontekst får vi ikke vite noe 

mer enn akkurat det vi har spurt om (hvis de har forstått det rett) og vi har dermed små muligheter 

til å få forklaringer på de svarene vi får. Selv om mange spørreskjema inneholder felter for kvalitative 

svar, får vi ikke vite noe annet enn det brukerne velger å fortelle.  

Et spørreskjema må være så enkelt som mulig. Husk å la en kritisk kollega teste det før det sendes ut. 

Ta tiden: det bør ikke ta for lang tid å fylle ut et spørreskjema: 15 minutter er lenge. Husk å gjøre det 

mulig å se hvor langt man er kommet.  

En siste ting å huske på er at det også er krevende å analysere kvantitative data: statistikk kan være 

vanskelig å forstå. Man må kunne en god del statistikk for å tolke statistikkprogrammenes analyser. 

Noe statistikk er ganske forskjellig fra hverdagslogikk og fører ikke sjelden til at statistiske resultater 

tolkes feil og blir misforstått, f.eks. er det rapportert at leger ofte ikke forstår statistiske analyser av 

hvordan medisiner fungerer og gir feil råd til sine pasienter.  

Kvalitativ tilnærming 

Vi bruker kvalitative metoder når vi ønsker å vite hvorfor ting skjer. I DMB jobber designere sammen 

med brukere som har forskjellig erfaring og kunnskap – og tolkning – fra dem selv, og det å forstå 

brukerne på deres egne premisser gjør kvalitative metoder mest velegnet som tilnærming. I DMB er 

det viktig å undersøke hva brukerne gjør, hvordan de faktisk gjør ting i praksis (noe som kan være 

forskjellig fra oppskrifter og planer), og hvorfor de gjør som de gjør. Vi er ute etter å forstå hvordan 

og hvorfor ting er som de er, og bruker derfor kvalitative undersøkelsesmetoder som intervju og 

observasjon. Vi ønsker å forstå hvilken mening en hendelse eller aktivitet har for den som opplever 

den, og hvordan den kan forstås av andre. Det gjøres enklest ved å besøke brukerne i deres egen 

kontekst og gjøre feltarbeid (observasjon og analyse) der. I feltarbeidet er det mulig å stille nye 

spørsmål i intervjuer og følge opp observasjoner med spørsmål når vi opplever noe vi ikke hadde 

tenkt ut på forhånd. Det å bli kjent med brukskonteksten åpner for at vi forstår mer av hvorfor ting er 

som de er, hvorfor brukerne forstår og mener som de gjør, og hva som er viktig for at et fremtidig 

artefakt skal kunne fungere i brukskonteksten. Også observasjon og intervju er lettere etter hvert 

som man forstår mer av hva man ser og hører. Observasjon og feltarbeid er viktig for å se hvordan 

ting foregår i praksis, ikke bare høre om hvordan det burde foregå eller skal foregå «etter boka». Jeg 

kommer tilbake til observasjon og intervju i 6.2 og 6.3. 

Det å oppleve felten: se ting med egne øyne, høre med egne ører, lukte og føle på atmosfæren gir en 

kroppslig forståelse av brukskonteksten som man aldri kan få gjennom andres beskrivelser eller 

bilder. Man kan følge opp med spørsmål der det er forskjell på det de sier og det de gjør, og man kan 

få innblikk i ting som ikke sies fordi det tas for gitt eller er noe det ikke snakkes om (er «tabu»). Hvis 

dere er flere på feltarbeidet vil dere sikkert også oppdage at dere legger merke til ulike ting og gir 

ulike beskrivelser av det samme: dette er lærerikt for å bli klar over egne og andres «blindsoner» når 

det gjelder fortolkning. Da er det også enklere å forstå at andres beskrivelser uansett vil ha sine egne 

blindsoner og foretrukne fortolkninger. For å få et rikt bilde av det som foregår er det lurt å gjøre 

mange observasjoner og intervjuer (uten dermed å tro at man får avdekket sannheten). Med mange 

observasjoner og intervjuer kommer det kanskje til syne mønstre, dvs. likheter og variasjon i hvordan 

folk gjør de samme tingene: dette kan være nyttig som bakgrunn for design.  
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Noen brukere er spesielt sårbare og i noen brukskontekster må vi være spesielt varsomme. Jeg og 

mine kolleger har f.eks. jobbet mye med eldre og syke, og det å gjøre feltarbeid og design på sykehus 

eller samlingssteder for eldre kan innebære å jobbe med brukere som ikke kan delta eller bare kan 

delta i liten grad, og da er det riktig å være tydelig og føre var på å ta hensyn til sårbare brukere. Vår 

erfaring med samarbeid med eldre er også at det hende at de blir syke eller dør mens samarbeidet 

pågår, og det er klart at det er også en følelsesmessig påkjenning for oss som forskere. Likevel er det 

viktig å forske sammen med mennesker som sjelden får sin stemme hørt i samfunnet.  

Det går fint an å kombinere kvalitative og kvantitative metoder. Man kan blande dem (i «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 PhD-avhandling. Først logget hun hvordan en gruppe personer brukte en 

diabetes app over et halvt års tid: hun samlet altså inn kvantitative data over hvor ofte og hvor mye 

brukerne brukte appen. Deretter gjorde hun en kvalitativ analyse av disse dataene og fant at de viste 

ulike bruksmønstre over tid selv om alle brukte appen helt likt de første par ukene. Naoe kom fram til 

at det var tre grupper brukere som brukte appen forskjellig, og kunne følge opp analysen sin med å 

intervjue disse gruppene for å vite mer om hvorfor det var sånn. Vi snakker også om «triangulering» 

av metoder: å systematisk bruke minst to forskjellige perspektiver i datainnsamling og analyse 

(triangulering kommer egentlig fra navigasjon der en beregner avstanden til et punkt basert på to 

andre kjente punkter). Med metodetriangulering menes at man bruker ulike undersøkelsesmetoder 

på samme fenomen (f.eks. kvalitativ og kvantitativ metode), eller bruker ulike teorier eller er ulike 

forskere som ser på det samme. Man 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 ulike innfallsvinkler til 

samme fenomen for å få bedre kunnskap om det man studerer. Jeg vil f.eks. å anbefale starte med 

kvalitative undersøkelser (observasjon og intervju), for å få vite nok til å stille gode spørsmål i de 

videre undersøkelsene, enten de er kvalitative eller kvantitative. Et forskningsprosjekt min gruppe 

gjennomførte handlet om å studere velferdsteknologi i praksis. I prosjektet brukte vi kvalitative og 

kvantitative 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 spørreundersøkelse.  

Kvalitative og kvantitative metoder skiller seg fra hverandre på mange måter. Kvalitative metoder går 

tett på det de undersøker, mens kvantitative metoder kan holde mer avstand når de samler inn data 

om sine undersøkelsesobjekter. En kvalitativ tilnærming fokuserer ofte på dybde framfor bredde, 

dvs. å forstå ett tilfelle ordentlig heller enn å vite hvordan en større populasjon forholder seg til et 

spørsmål. Studerer man ett tilfelle er det ikke godt å si om dette er en gjennomsnittsperson eller en 

som er veldig uvanlig, men det er ikke alltid så viktig hvis det er personens begrunnelser man er 

opptatt av å finne ut. Kvalitativ forsking fokuserer derfor ofte på «ekstrembrukere», f.eks. folk som er 

ikke-brukere av en vanlig digital tjeneste, har spesielle behov eller utfordringer, eller på andre måter 

utfordrer det bildet av hva som er en «normal bruker» og kan vise designere hvilke forutinntattheter 

de har. Med en kvantitativ tilnærming er vi opptatt av generalisering der resultatene skal gjelde for 

mange, hvilket betyr at vier opptatt av om utvalget som er undersøkt er representativt: et skjevt 

utvalg gir lavere ytre validitet. 

Kvalitativ forskning er altså ikke alltid opptatt av om en bruker er «representativ» eller ikke, dvs. om 

han/hun kan være en representant for flere enn seg selv. Dette er spesielt tydelig innenfor universell 

utforming, der brukere ofte bare kan representere sin egen funksjonshemming (en blind kan f.eks. 

ikke representere en som har en svakere synshemming eller som er døv). Kvalitativ forskning er ofte 

fortolkende, og dermed har ikke «bias» eller partiskhet samme betydning: alle er partiske og vi må 
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derfor tilstrebe at egen partiskhet blir tydelig framfor å anta at den kan bli eliminert (også i 

naturvitenskapene vet man at observatøren påvirker et eksperiment bare ved å observere det).  

Siden kvalitative tilnærminger ikke er så opptatt av generalisering av et resultat til mange personer, 

mener pedagogikkforskerne Catherine Marshall og Gretchen Rossman at det er bedre å bruke andre 

ord når vi skal vurdere kvalitative undersøkelser (en god innføring i kvalitative forskningsmetoder på 

norsk er Tove Thagaards lærebok). Marshall og Rossman foreslår:  

• troverdighet («credibility», «believability») i stedet for det som kvantitative tilnærminger 

beskriver som «indre validitet», dvs. at undersøkelsen ble utført slik at spørsmålet ble 

undersøkt og beskrevet på en ordentlig og troverdig måte,  

• overførbarhet («transferability») i stedet for «ytre validitet» eller «generalisering». Her vil 

fokus være på hvor overførbare resultatene vi har kommet fram til er 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») refererer til om undersøkelsen er avhengig av undersøkeren 

og opplegget (tilstedeværelse, kompetanse, rolle, tolkning osv.), der poenget er å gjøre disse 

mulige partiske sidene tydelige i rapporteringen slik at andre kan vurdere dem bedre. Dette 

punktet er viktig i fortolkende undersøkelser, og unnlates ofte i positivistiske studier.   

• bekreftbarhet («confirmability») i stedet for «objektivitet». Her er fokus på om resultatene er 

begrunnet i dataene eller om de kan sies å være resultat av undersøkerens forutinntatthet 

eller partiskhet. Her søkes det etter bekreftelse på dataene fra andre, dvs. at det er bra om 

egne funn bekreftes av andre, at andre vil 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 lettere å 

bruke dem i egne undersøkelser og kunne overføre dem til andre situasjoner. Vi tror på resultatene 

når vi får en rik beskrivelse av det som er undersøkt og når vi kan følge analysen og hvordan den er 

forankret i dataene. I kvalitative undersøkelser er det viktig å tenke over hvordan det rapporteres fra 

undersøkelsene.  

 

6.2 Å se hva folk gjør 
I praksis går kvalitative undersøkelser enkelt beskrevet ut på å se hva folk gjør: observasjon, snakke 

med dem: intervju, for å samle inn data om hva folk gjør, hvordan og hvorfor. I tillegg tenker vi over 

det vi ser og hører: refleksjon og analyse.  

Det å dra på besøk til brukerne (til bruks-konteksten) og se hvordan det er der, studere hva de gjør 

og hvordan, og snakke med dem, kalles feltarbeid: man går ut i «felten» 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 de folks praksis (i 

denne boken er forskjellene mellom disse to fagene ikke så viktig). Før studerte antropologer mest 

fremmede stammer i fremmede land, mens i dag studerer de like gjerne individer og grupper i vårt 

eget samfunn.  

Noe mer om antropologi og etnografi kanskje, ble ikke ferdig med det 

Observasjon kan gjøres på mange forskjellige måter, og med ulik grad av deltakelse. Å observere uten 

å delta kan man gjøre som publikum eller besøkende på et offentlig tilgjengelig sted, f.eks. kan man 

observere hvordan folk bruker automater til å kjøpe billetter. Men vanligvis observerer man i mindre 
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sammenhenger, og da er det viktig å planlegge og gjennomføre observasjonen i samarbeid med de 

som skal observeres.  

Man kan observere uten å delta i aktiviteten ved å prøve å være «flue på veggen» / stå på sidelinjen 

og ikke delta i det som skjer. Et eksempel jeg har opplevd er fra jeg og en kollega gjorde observasjon 

på en hjerte-overvåkningsavdeling, der vi hadde på oss hvite frakker for å unngå spørsmål (og 

bekymringer) om hvorfor vi var der og hva vi gjorde der. Vi holdt oss i bakgrunnen og forsøkte å gå i 

ett med omgivelsene. Et annet eksempel på en undersøkelse jeg også vil se på som ikke-deltakende 

observasjon er fra min kollega Guri Verne, som i sin PhD satt hos Skatteopplysningen og fikk høre på 

samtaler med folk som ringte inn og fikk hjelp (såkalt «medlytt»). Da hun startet sine observasjoner (i 

2012) var det nesten 2 millioner samtaler til Skatteopplysningen enda skatt allerede den gang var 

nesten helt automatisert: hva var det de spurte om? Hva var det de syntes var vanskelig? Guri hørte 

på ca. 500 telefonsamtaler for å finne ut hva innringerne spurte om. Hun så at det var relativt få 

spørsmål om vanskelige skattespørsmål, og at de fleste spørsmålene handlet om hvordan innringers 

situasjon passet inn i skattesystemets regler og om de hadde regnet riktig. Det var også mange av 

innringerne som ikke fikk til å bruke nettjenestene, dvs. at Guri på denne måten fikk høre «ikke-

brukernes» stemme.  

Da jeg gjorde observasjoner på en avdeling for kreftsyke barn ble det veldig naturlig å være deltaker, 

f.eks. da jeg observerte dem i skolestua eller i lekerommet: jeg hjalp med lekser og spill når jeg ble 

spurt, som en ekstra lærer. At det kan oppleves veldig rart å ikke delta opplevde også Geir Ole 

Hansen, som gjorde observasjoner i ambulanser i sin masteroppgave. Han var med på utrykninger og 

følte at det ble veldig rart å bare stå og se på at de andre reddet livet til folk og ikke hjelpe til. Han 

gjorde derfor det han kunne ved å være med å bære utstyr. Siri Dølvik Reder observerte på sykehjem 

i sin masteroppgave, der hun var med på å designe et digitalt system for å bedre munnhelsen til 

beboerne. Hun ble med pleiere inn til beboere for å se hvordan tannstellet ble utført, iført 

sykehjemmets uniform for å ikke vekke oppsikt. I feltarbeidet sitt har hun holdt flere av de gamle i 

hånden og pratet med dem, og hun har utført enkelt munnstell: til alt hell hadde hun erfaring fra 

sykehjem selv.  

Noen forskere gjør enda mer deltakelse i sitt feltarbeid, et klassisk eksempel er antropologen William 

Foote Whyte, som studerte gategjenger og gjorde det ved å henge med dem (boken «Street corner 

society»). Et eksempel er Ingvild Eide, som ønsket å studere informasjon og informasjonsbehandling i 

hjemmetjenesten i sin masteroppgave. Hun tok jobb som hjemmehjelp i et halvt års tid som et ledd i 

feltarbeidet sitt. Hun skrev notater om sitt eget arbeid som hjemmehjelp og brukte dette som 

datamateriale i sin masteroppgave. Også Suzanne Sannes jobbet som hjemmehjelp, bl.a. for en 

pasient med ALS. I masteroppgaven brukte sin kompetanse som hjemmehjelp da hun gjorde 

observasjoner av hvordan ALS-pasienten brukte de tekniske hjelpemidlene hun hadde fått. Da ALS-

pasienten ble dårligere ble det vanskelig for Suzanne å kombinere det å være masterstudent med 

ansvaret som hjemmehjelp, og valgte å slutte som hjemmehjelp og ha kontakt med ALS-pasienten 

som masterstudent med intervju som viktigste metode.  

Observasjon er ikke så lett som man tror. Vi tolker og «siler» alle synsinntrykk, og det er lettere å se 

det man forstår og kan gjenkjenne. Dessuten ser man ofte det man ser etter. I mitt første feltarbeid i 

Florence-prosjektet var jeg på hjerteovervåkningen på et sykehus. Mine feltnotater fra de første 

dagene er veldig korte: det var mye jeg ikke forsto og ikke la merke til. Notatene ble fyldigere og 

lengre etter hvert, og det hjalp veldig at sykepleierne vi observerte forklarte hva de gjorde og hvorfor 

de gjorde det sånn. Jeg husker spesielt en morgen der jeg og min kollega fulgte bakerst i følget av 

leger og sykepleiere som skulle på morgenrunde og se til alle pasientene. Vi flokket oss rundt sengen, 
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og legen og sykepleierne snakket med pasienten, før alle toget videre. Etterpå spurte en sykepleier 

oss om vi la merke til at de hadde tatt en titt på anklene til folk på runden. Vi hadde ikke lagt merke 

til at de løftet på dynen og så og kjente på anklene til folk, men på neste morgenrunde så vi det godt. 

De forklarte at blå, hovne ankler er et tegn på at hjertet ikke fungerer så godt, noe som er et 

interessant symptom å sjekke på en hjerteovervåkningsavdeling.  

I praksis dreier feltarbeid seg om å se på hva folk gjør, og kanskje særlig hvilke verktøy og artefakter 

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. Observasjon kan ha ulikt fokus, det 

vanligste er nok å følge en person gjennom en dag eller en aktivitet. Å følge etter en person kan føles 

litt rart for både den som følger og den som (for)følges, de som observeres kan føle at de blir 

evaluert. Et tips for å unngå usikkerhet om hva observasjonen går ut på er å være åpen og vise hva 

man noterer og eventuelt tar bilde av og gi vedkommende mulighet til å kontrollere data om dem, 

f.eks. ved å kunne kommentere og eventuelt rette opp eller «stryke» og trekke tilbake data (f.eks.et 

bilde). Det kan være lurt å se hva folk gjør i et tidsperspektiv, dvs. følge en prosess (f.eks. «pasientens 

gang gjennom sykehuset») 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. Det kan være nyttig å observere på ulike tidspunkter, på sykehus er 

det f.eks. stor forskjell på morgen-, kvelds- og nattevakter, og på ukedager og helger. 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.  

Observasjon gir innsikt i hva som faktisk skjer, ikke hva brukerne sier at skjer. I Florence-prosjektet så 

vi flere ganger at sykepleierne gjorde ting de ikke skulle gjøre ifølge de formelle rutinene, f.eks. 

skjønte de når en pasient skulle endre medisineringen sin og gjennomførte dette før morgenrunden 

og legens formelle beslutning om det ble tatt. Da sa de «ikke skriv ned dette» til oss som observerte 

dem. Observasjon kan gi innblikk i ting som det aldri snakkes om – fordi det er en vane, er helt 

selvsagt, eller er tabu. Husk derfor at observasjon avhenger av en god relasjon til de som observeres, 

og at det kan komme etiske utfordringer i arbeidet ved at man kan bli vitne til ting som ikke ønskes 

delt eller som setter observatøren i et dilemma. Observasjon handler om å balansere nærhet og 

distanse på en måte som ivaretar de observerte sine interesser.  

Observasjon er utrolig nyttig for å bli kjent med brukernes verden, og gir mulighet for å lære ting som 

brukerne aldri snakker om. Det er derfor lurt å kombinere observasjon og intervju. Det er også smart 

å observere sammen med andre: da kan dere snakke om det 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 som kan se og legge merke til ting. Dessuten kan det å diskutere det vi ser hjelpe oss å 

avdekke (og motvirke) partiskhet («bias») og hjelpe oss til å se hvor mange måter dataene kan tolkes 

på. Noen sjeldne eller overraskende hendelser må man ha litt flaks for å oppleve eller man må avtale 

tid for å kunne observere dem. 

Noen liker å bruke et observasjonsskjema for å notere det man ser. Det er viktig at et slikt skjema er 

så enkelt at man ikke bruker noe tid på å finne ut hvor i skjemaet ting skal noteres. Et eksempel kan 

være et enkelt skjema for å observere hvordan folk bruker et artefakt hentet fra antropologen Lucy 

Suchmans studier av bruk av teknologi hos Xerox PARC. Hennes skjema består av fire kategorier som 

handler om hva brukeren gjør og gir av input til artefaktet, og hva artefaktet gir av output og hva det 
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gjør med den inputen den får (se figur nedenfor). Ved hjelp av et slikt enkelt skjema kunne Lucy 

Suchman dokumentere hvorfor noen forskere på Xerox PARC ikke klarte å kopiere tosidig på en 

Xerox kopimaskin, siden det de så av hva maskinen «sa» ikke ga dem holdepunkter for å operere 

kopimaskinen på den rette måten.  

 

Et annet eksempel på et enkelt skjema er IDEO sitt «empati-kart», der de beskriver hva brukeren sier, 

tenker, føler og gjør for å komme nærmere en forståelse av brukeren og brukskonteksten. 

            

Vi kan også lage skjemaer som inneholder spesielle aspekter ved bruk vi er interessert i, men det er 

viktig å huske på at da må vi gjøre noe analyse for å fylle ut skjemaet og det kan ta tid fra 

observasjonen. Det hender vi kan gjøre videoopptak som kan analyseres i ettertid. Videoanalyse er 

meget tidkrevende, men kan være verdt å gjøre dersom det er detaljer i aktiviteten (operasjoner 

f.eks.) man er ute etter å forstå. 

For å rapportere fra feltarbeid er det viktig å kunne dokumentere det man har sett og hørt, og det er 

lett å glemme hva man har lært om konteksten. Husk å skriv og noter underveis, ta bilder, lag skisser. 

Skriv feltnotater og skriv ned sitater fra intervjuer (særlig om dere ikke har opptak av samtalen). Skriv 

referat med en gang etter intervju og observasjon, mens feltarbeidet er friskt i minnet.  

6.3 Å snakke med folk 
Begrepet inter-vju hinter om sin betydning: en samtale der en utveksler synspunkter. Intervjuer er 

samtaler der intervjueren er den som leder samtalen. Samtalen har en struktur siden den er kommet 

i stand fordi intervjueren ønsker å vite den intervjuedes synspunkter på noe. Strukturen kan være 

formell eller uformell: dersom intervjuene skal sammeliknes bør de være like, hvis ikke kan de være 

mer åpne og forskjellige og der intervjuobjektet kan bestemme mer om tema og form. I intervjuer 

kan man bruke lukkede spørsmål med svaralternativer, nesten som et spørreskjema, eller helt åpne 

spørsmål som i en vanlig samtale, eller alle mellomting: det som kalles semi-strukturerte intervjuer. 

Hvis man ikke vet så mye om området man utforsker, er det smart å starte med åpne spørsmål, men 

ha en liste med temaer og ting man lurer på som et slags kart man vil navigere etter. Dette kalles ofte 

en intervjuguide: en plan for samtalen. En intervjuguide kan inneholde temaer man vil samtale om 

eller konkrete, formulerte spørsmål. Jeg anbefaler å forberede seg med en liste over temaer og ting 

man ønsker å få vite noe om, og også noen konkrete, enkle og åpne introduksjonsspørsmål som kan 

brukes til å starte samtalen. En hel samtale med nedskrevne spørsmål kan lett bli veldig formell, men 

det kan være smart å ha tenkt ut de første spørsmålene på forhånd. Etter hvert som man er blitt 

«varm i trøya» kan man gå over til mer åpne spørsmål og intervjuet kan ta mer form av en samtale 

brukeren maskinen
ikke	synlig	for synlig	for synlig	for ikke	synlig	for
maskinen maskinen brukeren brukeren

xx xx
xx xx
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der også intervjuobjektet kan komme opp med sine temaer. Idealet er å stille gode, åpne spørsmål 

som gir den man intervjuer initiativ og mulighet til å snakke på sin måte. Det er viktig å unngå å lage 

ledende spørsmål der en nesten legger svaret i munnen på den man intervjuer: «som man spør får 

man svar» sier sosiologen Ottar Brox. Av og til kan man oppleve at de man intervjuer svarer det de 

tror man vil høre.  

Når man skal intervjue noen om et område man kan lite om er det en god regel å gjøre undersøkelser 

og lese seg opp på temaet / organisasjonen / aktiviteten før man møtes. Det viser respekt for 

intervjuobjektets tid og gir også et bedre grunnlag for å stille gode spørsmål. La intervjuobjektet 

velge sted for intervjuet – la han/hun være på hjemmebane.  

Intervju er også en aktivitet som går bedre etter litt øvelse. Det er ofte lurt å øve seg på en kollega før 

sitt første intervju. Og det kan være nyttig å høre på opptak av sitt eget intervju i etterkant og prøve 

å vurdere om spørsmålene er ledende, for vage, for konkrete eller om man klarer å følge opp hvis 

intervjuobjektet sier noe nytt eller interessant. Vær gjerne to sammen, der en spør og lytter og følger 

opp, og en noterer og sjekker listen med spørsmål. Ta gjerne opp intervjuet, men husk å få tillatelse 

først. Jeg har opplevd flere ganger at når det formelle intervjuet er forbi og opptaket er slått av, sies 

det interessante ting som intervjuobjektet ikke ønsker å ha på et opptak. Jeg er også av den 

oppfatning at det ikke alltid er nødvendig å transkribere lyd- eller videoopptak: det tar lang tid og det 

er sannsynligvis mye av opptaket som ikke vil siteres fra. Men, det er viktig å sette av tid til å høre 

(se) gjennom opptaket flere ganger, gjerne flere sammen, og gjerne en ekstra gang etter at man tror 

man har analysert ferdig: det er utrolig hvor ofte man oppdager nye ting i materiale som man tror 

man kjenner godt. 

Noe av det vanskeligste i intervjuer er å lytte samtidig som man håndterer ansvaret for å lede 

samtalen og komme opp med spørsmål som gir svar på det man lurer på. Å være en oppmerksom og 

lyttende intervjuer betyr å følge opp svarene man får og spørre mer. Man må balansere det å være 

støttende og interessert med det å vurdere svarene. Og man må balansere respons og fremdrift og 

tillate fler utdypingsspørsmål når man har god tid. Det er enklere å følge på med utdypende spørsmål 

om intervjuet er planlagt som et sett med åpne spørsmål og en liste med temaer man ønsker å få vite 

noe om. Da kan man unngå å bli veldig bundet av en spesiell rekkefølge eller en bestemt ordlyd på 

spørsmålene, og intervjuet kan bli mer som en samtale. Jeg pleier ofte å avslutte et intervju med å gå 

gjennom temalisten / intervjuguiden sammen med den jeg intervjuer, for å sjekke at han/hun har fått 

snakket om alle temaene på listen. Start gjerne intervjuet med å spørre om enkle, konkrete fakta for 

å «varme opp», f.eks. hva personen jobber med eller be henne/ham beskrive en daglig rutine. Hvis 

man virkelig skal gå i dybden (i et såkalt «dybdeintervju»), må man la intervjuobjektet gjøre nesten 

all snakkingen og styre samtalen til ting hun/han vil snakke om. Uansett er det å være ordentlig 

nysgjerrig på den man snakker med og det man undersøker viktig for å gjennomføre et godt intervju. 

I tillegg til å lytte er observasjon et viktig element i intervjuer også, f.eks. kroppsspråk mm. Dessuten 

kan både intervjuer og intervjuobjekt vise og tegne og demonstrere ting underveis. Som nevnte i 6.2 

er det 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. Mange aktiviteter inneholder også mye 

tanker og kunnskap som det er vanskelig å forstå uten å snakke med folk. 

Hittil har jeg fokusert på individuelle intervjuer, men det går også an å arrangere gruppeintervjuer. 

Fokuserte gruppeintervjuer kalles ofte «fokusgrupper». I gruppeintervjuer kan det være smart å 

legge opp til en mer strukturert samtale siden dynamikken i gruppa kan påvirke samtalen. 

Gruppedynamikken kan påvirke svarene også.  
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Mange lurer på hvor mange man trenger å intervjue eller observere før det «er nok». Jeg har to 

tommelfingerregler jeg bruker for å bestemme meg for om og hvem jeg skal undersøke videre. Den 

første sier at når jeg ikke lenger lærer noe nytt av et intervju eller observasjon, kan jeg vurdere om 

jeg vet nok. Men det at jeg ikke lærer noe nytt kan også komme av at jeg spør «feil» intervjuobjekter 

eller stiller dårlige spørsmål. Den andre tommelfingerregelen sier at når jeg forstår brukernes 

tenkemåte slik at jeg kan gjenkjenne en god praktiker fra en ikke fullt så god, så har jeg nok kunnskap 

til å trappe ned undersøkelsene. Et litt langvarig feltarbeid vil ofte innebære et relasjonelt arbeid der 

man får god kontakt og føler gjensidig interesse for hverandre. Man kan også tenke at man fortsetter 

relasjonen (om enn i mindre omfang) og opprettholder en viss kontakt med de man har intervjuet og 

observert også utover feltarbeidet.  

 

6.4 Å lage mening 
Analyse framstår ofte som noe magisk: man lager mening ut fra data. Men egentlig gjør vi alle alltid 

analyse fordi all persepsjon inkluderer analyse: vi er ikke i stand til å prosessere alt vi ser – vi siler og 

kategoriserer og lager mening. Mange informatikere og designere er analytiske og kategoriserer ting 

så raskt at de nesten ikke legger merke til at de gjør en analyse. Min kollega Guri Verne pleier å 

sammenlikne analytiske evner med gehør: noen har absolutt gehør: de hører hvilken tone det er og 

kan ikke ikke-høre den, mens noen har gehør og hører melodier og noen har ikke gehør i det hele 

tatt. Slik kan vi snakke om analytiske evner også, og for veldig analytiske mennesker vil det å skulle 

gjøre en analyse handle mest om å være systematiske i fremgangsmåte og dokumentasjon. 

Her skal jeg ta for meg kvalitativ analyse, dvs. den delen av kvalitative undersøkelsesmetoder som 

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 begrunnelser og mønstre 

som kan forklare hvorfor folk gjør ting slik de gjør dem, hvorfor ting er som de er.  

Analyse (ana: gjennom, opp, bak og lysis: løsne) handler om å løse opp noe (komplekst) til enklere 

elementer, det vi tenker at vi gjør når vi analyserer en blodprøve f.eks. Ofte ses analyse som 

forskjellig 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. Vi identifiserer 

deloppgavene og studerer dem hver for seg, og ser etter hvilke relasjoner (avhengigheter) de har 

med andre deloppgaver. Gjennom dette får vi bedre forståelse for det vi analyserer, f.eks. kan vi se 

på all slags detektivarbeid på denne måten der det å studere biter nøye gir innspill til helheten eller 

puslespillet de inngår i. I syntesen starter vi med delene og prøver å sette dem sammen til en (ny) 

helhet. Vi kan si at syntese er forbundet med design ved at syntesen ofte innebærer noe helt nytt, et 

sprang. Syntesen forutsetter ofte at vi går utover analysen (som er begrunnet i data), f.eks. er en 

sykkel mer enn summen av delene den er satt sammen av. 

Fra Kallebergs beskrivelse av forskning husker vi at analyse og teoretisering av innsamlede data er en 

viktig forutsetning for å svare på forskningsspørsmålet (se 6. 1). 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. 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. Disse 

iterasjonene med innsamling og tolkning av data gjør at de to prosessene påvirker hverandre: vi går 
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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 

kalles en hermenutisk sirkel). Som et eksempel på dette fortalte jeg at jeg først etter å ha fått en 

forklaring klarte å 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. Av samme grunn vil vi i åpne intervjuer 

følge opp med flere spørsmål etter svar som vi skjønner kan være viktige for å forstå mer av det vi er 

ute etter å undersøke.  

De fleste analysemetoder 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, sitater, 

transkripsjoner, observasjonsskjemaer, bilder, skisser, osv. Hvert intervju eller observasjon vil gi 

opphav til mange «data».  

Et godt eksempel er masteroppgaven til Martine Ekdal og Seline Tomt. De samlet inn store mengder 

data om studenters opplevelse av IT-systemene på UiO fra intervjuer, observasjoner og 

spørreundersøkelser. Fra disse datakildene identifiserte de poenger (en analyse) som de noterte på 

post-it-lapper i forskjellige farger (enda en kategorisering), som de hang opp på en vegg. De jobbet 

videre med post-it-lappene, grupperte dem (enda en analyse) og kom fram til noen hovedkategorier 

med flere underkategorier i. Kategorisering eller «koding» og gruppering er det analyse består av. 

   

Et annet eksempel er fra master-oppgaven til Wilhelm Damsleth, 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. Wilhelm er en av meget få her på Ifi som har brukt Grounded 

Theory (GT) ordentlig: de fleste gjør en koding av sine data, men følger ikke de strenge reglene for 

koding som GT krever. GT starter med transkripsjon 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 o.l.). 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: 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 nye data etter at open coding er ferdig).  

Det finnes dataverktøy som kan hjelpe med koding, og Wilhelm startet ut med et slikt verktøy. Hans 

erfaring var at han fikk et altfor stort antall koder og mistet oversikten. Han gikk tilbake til manuell 

koding og opplevde at den silingen og tolkningen som han automatisk gjorde da han kodet manuelt 

var både mer effektivt (færre og bedre koder) og ga ham en mye bedre oversikt over datamaterialet 
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ved at nye kategorier og mønstre dukket opp underveis. Manuell koding ga en bedre nærhet til 

dataene.  

   

En enklere utgave av slik koding finner vi i masteroppgaven til Karoline Stark, som noterte seg sitater 

fra intervjuer og workshops med eldre brukere av nettbank og gikk gjennom alle notatene sine på 

leting etter ting de hadde sagt var «lett» og «vanskelig». Med denne analysen fikk hun en samling 

utsagn om hva som er lett og hva som er vanskelig som hun kunne gå videre med. I hver av disse 

kategoriene lette hun videre etter om de hadde sagt noe om hvordan eller hvorfor det var 

lett/vanskelig.  

 Fysisk bruk Bruk av 

grensesnitt 

Erfaringer med 

bruk 

Ikke-bruk 

Lett  Å bruke mus, Tv, 

radio, stasjonær pc, 

Snakke i telefonen, 

doro-telefon, å ta 

med iPad i veska, å 

ha passordet skrevet 

ned 

Skype, 

værmelding, store 

knapper, 

nettbanken, iPad, 

avtalegiro 

Når man kan 

det, har brukt pc 

på jobb, sitte i ro 

og mak, 

brevgiro,  

 

Vanskelig  Å bruke touchpad 

Å skrive melding på 

lite tastatur, Lukke 

programmer ved å 

dra ned vinduet med 

touch i W8, liten 

skjerm, å bære 

bærbar pc, skjelver 

på fingrene, , å sette 

papir i printern 

Når man står fast 

uten hjelp,  

Finne krysset for 

å lukke 

programmer, 

finne riktig vindu, 

å stoppe 

nyhetsvarsler, 

KID-numre, å 

finne bildene på 

pcen, 

mappestruktur, 

når tingene er 

plassert langt 

unna hverandre 

Når man ikke 

kan det, 

smarttelefonen, 

å huske passord 

Å bruke touchpad 

Å skrive melding, 

huske brukernavn 

og passord, 

 

Lære Må lære meg å 

trykke, må lære meg 

å logge på internett 

hjemme,  

Man må lære seg 

det, vanskelig å 

lære når det går 

for fort, tar tid å 

lære, huske hva 

man har lært,  Må 

lære meg det 

først, må lære 

meg digipost 

Å bruke pc på 

jobb, å skrive 

meldinger, få 

hjelp av sønnen, 

får hjelp til å 

lære i 

dataklubben 

eller i banken 

For gammel til å 

lære meg, 

dataskrekk., 

tungvindt å lære  

noe nytt nå,  

 
 

All analyse dreier seg om koding av data: å finne ut hva dataene sier og samle de som sier det 

samme. Ved å systematisk kategorisere data og videre kategorisere kategoriene kan man komme 

fram til ny innsikt og forståelse for et fenomen.  
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I kapittel 2 beskrev jeg Schöns teori om hvordan design foregår som designeksperimenter, noe som 

var resultatet av en analyse han hadde gjort basert på observasjoner av designere i arbeid. Analysen 

hans hadde overføringsverdi ved at hans begreper passer til å beskrive mange forskjellige typer 

design. Det går også an å analysere data med begreper fra en teori, for å se hvordan begrepene 

passer med praksis og hvordan teorien eventuelt kan videreutvikles for å beskrive den aktuelle 

praksisen bedre. Min bruk av Schöns begreper om designeksperimenter for å snakke om 

designbeslutninger, er et eksempel på en slik bruk av teori.  

 

6.5 Undersøkelser og gjensidig læring 

Kvalitative undersøkelser er en viktig del av DMB siden designerne trenger å forstå brukskonteksten 

for å kunne foreslå designløsninger som vil passe inn der. Dette er en viktig del av den gjensidige 

læringen: at designerne forstår brukskonteksten vil være et viktig grunnlag for at de kan legge til 

rette for at brukerne kan lære om teknologi på sine egne premisser. Men læring om brukerne kan 

også foregå på andre måter, og på måter som er mer preget av samarbeid.  

 

6.3.1 Ikke bare feltarbeid 

I kapittel 5.3 beskrev jeg teknikker og verktøy for gjensidig læring og samskaping med begrepene fra 

PD-håndboken, der det foreslås at teknikker og verktøy kan kategoriseres rettet mot fortelling, laging 

og spilling. Alle disse kan brukes til å lære om brukskonteksten og brukernes aktiviteter – og for 

brukerne å lære om teknologi. Her er noen flere teknikker og verktøy som kan brukes for å bidra til 

designernes læring om brukskonteksten. Det er altså mange veier til gjensidig læring.  

 

Kart og rike bilder  

Kart og rike bilder er enkle kartleggingsteknikker som gir deg oversikt over hvem og hva som inngår i 

situasjonen, og poenget er å bruke veldig enkle tegne / kartleggingsteknikker slik at det er innholdet 

som er i fokus mer enn å tegne «riktige» kart. Rike bilder har vært brukt i informatikk i mange år 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. Kart eller tegning kan også brukes til å representere data, jfr. f.eks. en studie 

av hvordan folk organiserer kontorpulten sin som kan danne grunnlag for «desk top»-metaforen for å 

organisere dokumenter og ting på en dataskjerm.  

Kart og rike bilder kan brukes under datainnsamling for å få oversikt over hva man vet og hva man 

bør vite mer om. Kart og rike bilder kan også brukes som en første tilnærming til analyse. 

Selvrapportering 

Selvrapportering er teknikker og verktøy for at brukerne selv kan beskrive aktiviteter og ting de 

opplever når det ikke er mulig å observere dem. De kan føre dagbøker eller loggbøker, men de må 

være enkle for at de skal ta seg tid til å gjøre det: det er ekstra arbeid for dem. Designforskeren Bill 

Gaver har foreslått et verktøysett «cultural probes»: kulturprøver, der brukerne får dagbøker, 

engangskameraer, postkort mm. Som de kan bruke til å rapportere fra egen hverdag. Prøvene kan 

brukes som inspirasjon for design, men hvis de skal brukes som en teknikk for gjensidig læring må de 

følges opp med intervjuer og diskusjoner i etterkant for å forstå hva prøvene er ment å fortelle. 

Selvrapportering må gjøres så enkelt og lite arbeidskrevende som mulig for å fungere. Et eksempel på 

selvrapportering er PhD-arbeidet til Lin Prøitz, der hun fikk tilsendt de fleste smser fra en liten gruppe 

unge i en periode slik at hun kunne analysere hvordan de kommuniserte. Selvrapportering gir 
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brukeren kontroll over hvilke data hun/han deler med andre, og kan derfor gi et skjevt bilde av en 

aktivitet eller kontekst.  

Selvrapportering er datainnsamling av andre, altså annenhånds-data (som også dokumenter og 

andres beskrivelser er). For å kunne bruke andres data er det viktig å forstå hva de har tenkt når de 

har samlet inn akkurat disse dataene, dvs. at selvrapportering bør suppleres med (åpne) intervjuer og 

diskusjoner om hva dataene egentlig kan vise. 

Bodystorming  

«Bodystorming» er betegnelsen på det å prøve å være i brukernes sko. Begrepet refererer til 

«brainstorming» og handler om å se ting fra brukernes side med hele seg, med hele kroppen. Skal vi 

designe for toget, så tar vi toget selv. Det dreier seg om prøve å «gå 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 dyrt eller vanskelig å 

late som man er i brukskonteksten og kjenner på hvordan brukerne har det.  

Bodystorming er en god teknikk å bruke for å «besøke» brukerne uten å ta deres tid, og en måte å 

forberede seg til dypere undersøkelser.  

Framtidsverksted  

Framtidsverksted ble nevnt i kapittel 5.3.1, og er en ganske gammel teknikk 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, noe 

som ofte er 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 det å velge ut problemer eller «drømmer» 

som man ønsker 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, deretter om hvordan 

brukerne ønsker at ting skulle være, og så til slutt mer konkret: hvordan vil vi at det skal bli. Karoline 

Stark 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 fasene i framtidsverksted 

som er beskrevet ovenfor. I den siste fasen kom hun og verksteddeltakerne hennes fram til et 

alternativt design av en nettbankløsning som kunne fungere bedre for hennes målgruppe.  
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Men man kan også lære mye av å arrangere verksteder («workshops») og ved å presentere og 

diskutere prototyper for og med brukerne. I Sisom-prosjektet, som var et samarbeid med en 

barnekreftavdeling, ble det gjennomført en serie med serie verksteder der friske barn ble invitert 

med til å designe forslag til et system for syke barn: en nettbrettløsning for registrering av 

symptomer før legetimen. De friske barna bidra med ekspertise på det å være barn og barns 

tenkemåter, og mange av deres designforslag kom med i det endelige designresultatet. Underveis ble 

det også utviklet prototyper, og en ting vi lærte mye av var at når de friske barna prøvde å bruke 

prototypene mens de lå i en seng og «spilte» syke. Det å lage en realistisk brukskontekst (en seng) og 

late som de var syke, ga en realismedimensjon til diskusjonen som ikke hadde vært der tidligere, 

f.eks. kommenterte de at nettbrettet kanskje var for tungt å holde for et veldig sykt barn.  

 

 

POENG MÅ KOMME TYDELIGERE FRAM: MAN KAN EKSPERIMENTERE OG DEMONSTRERE OG LÆRE 

MYE OM BRUKSKONTEKSTEN OG BRUKERNE 

 

6.6 Mer om å undersøke bruk før bruk 
Husk samtykke-erklæring, men lag den veldig enkel slik at den ikke forvirrer brukerne med 

unødvendige detaljer. Ikke ta med masse om prosjektet deres, brukerne er helt sikkert ikke like 

interessert. Hensikten er at de dere intervjuer og observerer skal være sikre på at deres interesser 

blir ivaretatt i undersøkelsen.  

Jeg vil anbefale å anonymisere brukerne som beskrives slik at de ikke kan identifiseres av andre som 

leser rapporten. I tillegg synes jeg at man skal tilstrebe å anonymisere sine informanter slik at de ikke 

blir identifisert av andre informantene heller, f.eks. hvis man 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 prosjektet er 

avsluttet. Det er derfor en god vane å la de som omtales lese gjennom det som skrives om dem og 

godkjenne det før det blir offentlig tilgjengelig. 

Øvelser:  

- se filmen «Salmer fra kjøkkenet» om observasjon 

- se den korte snutten om oppmerksomhet: vi ser det vi ser etter:  

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4 

- se den korte snutten om et veldig ledende intervju: 

http://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM 

http://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://www.youtube.com/watch?v=hcxwTgEC7IM
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