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KAPITTEL 7.  DESIGNIDEER, SKISSER OG PROTOTYPER 
 

Målet med dette kapitlet er at du 

– kjenner til teknikker for å utvikle og jobbe med ideer i design 

– kan diskutere ulike teknikker for konkretisering av ideer  

– kan forklare ulike mål for prototyping  

 

7.1 Å få ideer 
Design handler om å gi materiell form til en ide. I kapittel 2 skrev jeg om ideer og introduserte 

begrepene konsept og formkonsept for å snakke om ideer som beskriver problemet eller målet for 

designprosessen, og jeg brukte Operahusets konsept åpenhet og formkonsept isbre som eksempler 

på disse. Vi bruker konsept og formkonsept til å styre og evaluere designprosessen. Jeg tok også med 

mer konkrete ideer av hva løsningen kan bli: en visjon av hvordan fremtidig bruk vil arte seg, og et 

målbilde av en del av løsningen i seg selv eller løsningen i bruk. Dette kapitlet handler om det å gi 

materiell form og konkretisere ideer.  

 

7.1.1 Teknikker for ide-generering 
Det finnes teknikker og verktøy for å utvide iderommet, dvs. å få flere ideer før man bestemmer seg 

for en eller noen få ideer som skal jobbes videre med. Den vanligste teknikken er «idemylding» (eller 

«idedugnad», fra «brainstorm»). Idemyldring foregår ved at alle i gruppen samles og foreslår ideer 

som skrives ned (eller tegnes) på en tavle eller /helst) post-it lapper som kan henges opp på veggen. 

Poenget med å ha ideene på veggen er at alle skal kunne se dem. For å få en god prosess med mange 

ideer er det viktig å følge noen regler, her har jeg tatt med noen av reglene fra IDEO og Stanford 

University d.school: 

• ikke kom med vurderinger av en ide. Poenget med denne regelen er å ikke kritisere noen 

ideer mens idemyldringen pågår: da stopper man effektivt alle ideer ved at (mange av) 

deltakerne vil sensurere seg selv. Kritiske kommentarer «dreper» ideer og idegenerereing: 

ikke bare vil det gjøre den som kom med ideen mindre villig til å bidra med andre ideer, også 

de andre vil påvirkes hvis det er lov å kritisere og sensurere ideer. Frode Eika Sandnes skriver 

om idemyldring at «de fleste ideer er dårlige». Og selvsagt er det slik at noen ideer er bedre 

enn andre. Men selv en dårlig ide kan være grunnlag for nye og bedre ideer. Kritisk diskusjon 

av ideene kommer senere, når deltakerne har valgt hvilke ideer de skal se nærmere på.  

• oppmuntre til ville ideer og «utenfor boksen»-tenkning. Denne regelen skal gjøre det lettere 

å komme med alle slags innfall som man kommer på. Nyskapende ideer høres ofte ganske 

ville ut i starten.  

• gå for mange ideer. Denne regelen skal oppmuntre alle til å komme med ideer, noe som kan 

være spesielt viktig for idegenerering i DMB. Idegenerering er ikke en lineær prosess og det 

er ikke godt å vite før etterpå hvilke ideer som velges ut for videre jobbing.  

• bygg på andres ideer. Forskning på kreativitet og idegenerering viser at grupper som jobber 

med ideer sammen og videreutvikler dem, skaper bedre ideer. Kvaliteten på ideene blir 

bedre om flere jobber med dem. 
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• hold en samtale / et tema av gangen. Det kan være nyttig å bruke litt tid på hver enkelt ide 

for å se om den kan utvikles litt videre med en gang. Ved å gi hver enkelt ide tid og «plass» 

kan alle bygge på den og kanskje nyansere den eller utvikle den litt videre. 

• vær visuell og bruk mange kommunikasjonsformer, f.eks. tegne, rollespille, skrive. Akkurat 

hvordan ideene presenteres er ikke så viktig, men den må representeres på en måte som 

gjør at den kan deles med alle deltakerne og at deltakerne kan huske den.  

• lag overskrifter og korte, klare beskrivelser. Dette er neste skritt: analyse. Her slås ideer som 

likner hverandre sammen: de kategoriseres og grupperes etter et eller flere kriterier, 

vanligvis tema eller problemområde. Her kommer årsaken til at alle designere elsker «gule 

lapper» eller «post-it»-lapper: de kan flyttes rundt og fysisk reorganiseres slik at alle får 

bedre oversikt over ideene. I denne fasen bearbeides ideene og her kan det hende at en ide 

som i utgangspunktet ikke er så god kan være utgangspunkt for gode diskusjoner og/eller 

nye gode ideer. Noen ideer vil kanskje passe i flere kategorier, så denne prosessen med å 

lage tematiske overskrifter til grupper av ideer er også en forhandlingsprosess der man 

diskuterer hvilke ideer som faller inn under en kategori eller gruppe. Kategorisering og 

gruppering er en analyseprosess som gjør at deltakerne forstår ideene på nye måter, noe 

som kan bety både at ideer flyttes rundt og overskrifter endres eller kommer til flere ganger i 

løpet av prosessen.  

I etterkant av en idemyldring velges en eller flere ideer som deltakerne ønsker å gå videre med. Det 

at ideene er kategorisert og gruppert gjør det vanligvis enklere å velge. Analysen handler altså om å 

samle inn antall ideer til kategorier og snevre inn valgmulighetene. Samtidig vil det at vi velger 

temaer eller kategorier av ideer gjøre at vi kan beholde noe av åpenheten, men innenfor et snevrere 

område: vi utvider og snevrer inn iderommet i flere runder.  

Noen stemmer over ideene, f.eks. kan hvert tema bli representert med en lapp eller overskrift på 

veggen og alle får 1-3 stemmer å sette på de ideene de ønsker å gå videre med. Alternativt kan 

gruppen diskutere seg fram til ideer de som gruppe ønsker å utforske. Hvis en slik diskusjon skal 

fungere godt, kan det være lurt å bli enige om kriteriene for valg på forhånd f.eks. at alle er enige i at 

en ide er best eller at de velger en ide som lar seg gjennomføre. En diskusjon med valg og bortvalg av 

ideer kan føles som kritikk: husk da på hva jeg tidligere har skrevet om design-kritikk og unngå at folk 

kommer i forsvarsposisjon.  
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7.1.2 Å få flere ideer 
Idemyldring baserer seg på de ideene vi kan klare å skape av oss selv og i samarbeid med de andre 

som er tilstede. Mange av metodene og teknikkene til idegenerering dreier seg om å systematisk 

bygge på kunnskaper og erfaringer som finnes i teamet i tillegg til å skaffe seg nye kunnskaper og 

erfaringer. Mye av arbeidet i starten av designprosessen handler om å utvide iderommet, både 

problem- og løsningsrommet. Vi kan få flere ideer ved å systematisk skifte perspektiv enten ved å 

følge noen prinsipper eller ved å tilføre ressurser. Mange designfirmaer har laget seg «idekort» med 

hele kortstokker med bilder og tekst som skal hjelpe folk å komme på ideer eller å utforske et tema. 

Kortene kan vise bilder (og tekst) som dreier seg om problemer eller løsninger, konsepter eller 

formkonsepter, eller om ulike sider av design eller av hverdagslivet. Også enkle spill beregnet på 

historiefortelling med terninger eller kort kan hjelpe fantasien til å komme på flere ideer. I likhet med 

Schön vektlegger også designforskeren Francesco Lanzara at designere alltid bruker bilder og 

metaforer for å forestille seg mulige fremdtidsscenarier der betingelsene er annerledes («what-if» og 

«as if»). 

Flere designforskere (f.eks. Donals Schön, Kees Dorst, Richard Buchanan) legger vekt på at vi kan 

systematisk skifte perspektiv (eller «placements» som Buchanan kaller det), dvs. å systematisk se på 

samme fenomen fra ulike vinkler og perspektiver. Jeg har tidligere nevnt at vi kan gå i en butikk og 

bruke perspektivet til et barn, en med dårlig syn, en som ikke orker å gå langt, en som har dårlig tid 

osv. og se om vi legger merke til eller overser forskjellige ting. Også designeren James Earnes var 

opptatt av å skifte perspektiv, og oppfordret til å se på ting fra forskjellig avstand med «10-gangern» 

(«the powers of 10»). Vi kan betrakte et fenomen, så kan vi forstørre det 10 ganger: hva ser vi da? 

Eller vi kan se det i en større sammenheng, fra 10 ganger avstanden: hvordan ser fenomenet ut da? 

Dette minner oss både om at vi kan studere fenomener på ulike analytiske nivåer (jfr. diskusjonen 

om aktivitet, handling og operasjon) og at vi kan ramme inn ting på ulike måte ved å snevre inn eller 

utvide hva vi velger å ta med for å forstå fenomenet. Noen ganger er det lurt å studere operasjonene 

i detalj, mens andre ganger er det lurt å inkludere flere folk, artefakter og handlinger for å forstå 

fenomenet.  

Hvilke metoder, teknikker eller verktøy vi bruker er ikke så viktig: det som er viktig er å bruke tid på å 

utforske iderommet litt lenger for å unngå å velge den første og beste løsningen. Å skifte perspektiv 

systematisk for å diskutere flere ideer eller diskutere ideene fra flere perspektiver er viktig for å 

komme fram til en robust og godt forankret løsning.  

Å jobbe med ideer må ta utgangspunkt i det vi kan og det vi har, dvs. deltakernes kompetanse og 

erfaringer om teknologier, om bruksområdet og andre relevante kunnskaper. Det betyr også at det å 

inkludere brukere i design kan øke iderommet kraftig, siden de har helt annen kompetanse og helt 

andre erfaringer. Dermed vil de kunne ha en helt annen forståelse av hva som er problemer og hva 

som kan være løsningene på dem. Det blir derfor viktig å designe en DMB-prosess der brukerne får 

tid og tillit til å komme fram med sine ideer og synspunkter (som beskrevet i kapittel 5).  

 

7.1.3 Å jobbe med ideene 
Det finnes også metoder og teknikker for å jobbe videre med ideene på en systematisk måte.  

Den mest kjente teknikken er Edward de Bonos seks tenkehatter («the six thinking hats»). Hensikten 

er å få en systematisk måte å diskutere prosjektet sitt og ideene sine fra ulike perspektiver. De seks 

hattene uttrykker seks perspektiver som er viktige i ethvert prosjekt. 
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• hvit hatt representerer informasjon og fakta: hva vet vi om problemområdet og 

brukskonteksten? Hva trenger vi å vite? En slik diskusjon er viktig for undersøkelsene i 

prosjektet: hva vet vi og hva trenger vi å vite mer om? 

• blå hatt representerer praktisk planlegging: hva skal vi gjøre og i hvilken rekkefølge, dvs. 

organisering av ressurser og tid. Hva er viktig å gjøre først? Hva tar mye tid? Hva kan vente? 

Hvilke avhengigheter er det i prosjektet? Dette er også det perspektivet som skal til for å 

ferdigstille prosjektet.   

• svart hatt representerer evaluering, kritisk blikk, risiki: hva kan gå galt? 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? Dette perspektivet er viktig for en realistisk 

planlegging av prosjektet.  

• gul hatt representerer positive sider, muligheter, suksess: hvilke muligheter fins? Hva er 

ambisjonene? Hva synes vi er viktig og bra i prosjektet? Dette er pådriverhatten: pådriveren 

skaper entusiasme og formål med prosjektet.  

• grønn hatt representerer kreativitet, nye ideer, analyse og syntese: her er ideene og 

mulighetene viktig å utforske, uten ideer intet prosjekt!  

• rød hatt representerer følelser og stemninger, hva man liker med ting: her er det teamet og 

samarbeidet som er i fokus. Dette perspektivet er viktig for at prosjektet skal levere og at 

man ikke bruker mye tid på samarbeidet og ikke på arbeidet.  

Denne teknikken kan gjennomføres på ulike måter. En variant er at alle i gruppen velger samme hatt 

og sammen utforske hattefargens perspektiv. Idemyldring kan f.eks. ses som en runde med grønn 

hatt. Alternativt kan hver person representere en hattefarge perspektiv og diskutere prosjektet, 

f.eks. diskutere hver ide hvis gruppen står overfor et vanskelig valg.  

Perspektivene som de seks tenkehattene representerer likner på teorier om hvilke roller som trengs i 

et vellykket prosjekt, og på mange ulike personlighetstester og -teorier. Dette kommer jeg tilbake til i 

kapittel 8. 

En siste metode for å jobbe med ideene er å få designkritikk: å presentere prosjektet eller ideen sin 

for andre, utenforstående, og få kommentarer og spørsmål. Som jeg tidligere har beskrevet, er det 

viktig å huske på at designkritikk ikke er negativ kritikk, men hjelp til å komme videre og forbedre seg. 

Tilbakemeldingene (spørsmål og kommentarer) skal bidra til å hjelpe en til å bli bedre. Designkritikk 

er vanlig, akkurat som gjennomganger («review») er vanlig i forskning og programmering. 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. Husk at du trenger 

ikke være enig: uansett kan andres innspill gi deg gode ideer og hjelpe deg med å forbedre resultatet. 

Andres perspektiver er helt avgjørende for å tenke nytt. 

 

7.1.4 Å få nye ideer 
Når vi vet at designere bygger på egen kompetanse: egne kunnskaper og erfaringer, er det lett å 

forstå at det er vanskelig å komme på ideer som man ikke har erfart. Vi kan si at designere stort sett 

designer ting de har sett før, men de settes inn i nye sammenhenger. Det finnes selvsagt noen helt 

nyskapende designere, som klarer å bruke andre inspirasjonskilder og «tenker på tvers» av vanlig 

tenking. En kjent informatiker er Douglas Engelbart: han tok utgangspunkt i hvordan han ønsket av vi 

kunne jobbe med datamaskiner og designet en prototype av både grafisk skjerm, mus og 
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videokonferanse på 1960-tallet, lenge før noe av dette var teknisk mulig (film av hans prototype 

kalles ofte «The Mother of All Demos» og finnes på nettet).  

 

Et annet kjent eksempel på en innovativ designer er Dieter Rahms, som er kjent som designer for 

Braun på 1950- og 60-tallet. Rams lagde seg to design-prinsipper, men er kanskje mest kjent for det 

tiende prinsippet: «design as little as possible» eller «less is more». Han vektla enkelhet i form og 

funksjon, og at aspekter som ikke var helt essensielle aspekter skulle unngår. Han vektla også 

estetikk, kvalitet og innovasjon, men det er særlig det med minimalt design som står etter ham og 

har inspirert andre, f.eks. designet av Apple produkter. Sammenlikner man produkter fra Apple med 

1960-tallets Braun-produkter er det lett å se at Apples designere må ha blitt inspirert av Rams.  

 

 
 

Det tok mange år før teknologien kunne realisere Douglas Engelbarts visjon. Da grafiske skjermer og 

mus ble lansert, var det også en periode vanskelig for folk å venne seg til den nye måten å interagere 

med datamaskiner. Det å designe nye ting slik at de likner på ting brukerne kan fra før er også bra for 
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at brukerne kan ha nytte av sine kunnskaper og erfaringer når de tar i bruk et nytt artefakt: helt nye 

interaksjonsmekanismer kan kreve opplæring og lengre innføringstid enn interaksjonsmekanismer 

som er kjent fra før.  

 

7.2 Konkretisering: å lage skisser 
Det klassiske bildet av en designer er en som sitter og tegner en skisse på en serviett på en kafe, og 

bildet er ikke langt fra sannheten: designere tegner skisser og lager prototyper for å tenke og 

kommunisere ideene sine, og det gjør kunstnere og ingeniører også. Sosiologen Kathryn Henderson 

gjorde en etnografisk studie av ingeniører på 1990-tallet og beskriver hvordan de både tenker og 

kommuniserer visuelt, ved å lage skisser. Både skisser og prototyper har flere formål i 

designprosessen, og i denne og neste delkapittel skal jeg ta for meg hvordan vi jobber med å 

konkretisere og materialisere ideer, det jeg i kapittel 5 beskrev som teknikker og verktøy for laging, 

men tett knyttet til teknikker for spilling og fortelling også. 

En del designforskere legger vekt på at det å konkretisere konsepter og formkonsepter kan brukes 

for å provosere og skape diskusjon. I denne boken legger jeg mer vekt på å øke alles kompetanse slik 

at vi får dialog og reell brukermedvirkning. Det blir derfor fokus på gjensidig læring mer enn debatt i 

dette kapitlet. Når det er målet vil det være viktigere å lage mange eksempler på konkretisering 

framfor få forseggjorte eksempler: mange eksempler kan hindre at brukerne blir for preget av et 

forslag (ved at de får mange) og unngå at de henger seg opp i detaljer (se kapittel 5). 

I kapittel 2 skrev jeg om handlingsbåren kunnskap (Jon Bojer Godal) eller kunnskap-i-handling (Bengt 

Molander) som kobler det å vite at noe er mulig (teoretisk kunnskap: «knowing that») med det å vite 

hvordan man skal gjøre det (praktisk kunnskap: «knowing how»). Når vi undersøker ulike alternativer 

for hvordan noe vi har tenkt skal kunne gjøres, prøver vi ut ulike alternativer i designeksperimenter 

(som Donald Schön foreslo). I disse designeksperimentene lærer vi om hva som lar seg gjøre og 

hvordan: skisser og prototyper representerer på denne måten enkle designeksperimenter.  

 

7.2.1 Å tegne for å tenke og kommunisere 
Skisser er tegninger: utkast, forslag, planer som er enkle og raskt utført. De kan variere fra veldig 

enkle kladder til mer forseggjorte tegninger og i renessansen ble det operert med ulike grader av 

ferdighet eller forseggjorthet: løst utkast til en ide: «pensiero» eller tanke, litt mer utarbeidet tegning 

av elementer: skisse, en mer detaljert tegning: studie, og en mer helhetlig tegning av ide, elementer 

og detaljer: «disegno» eller tegning. Skisser er naturlige forstadier eller deler av designforslag, men 

raskere og enklere forslag. 

Skisser skal være lette å lage fordi de også skal være lette å kaste. En som har skrevet mye og godt 

om skisser som en viktig del av design er designeren Bill Buxton. Buxton gir mange gode grunner til å 

lage skisser, og da tenker han på skisser vi lager med penn og papir, det som kalles frihåndstegninger 

eller -skisser: 

- de er konkrete og fysiske og kan lett vises fram 

- de er raske å lage: man kan lage en rask skisse nesten like raskt som man tenker tanken og 

raskere enn en tekstlig beskrivelse 

- det koster lite å lage en papirskisse, f.eks. den klassiske designskissen som er laget på en serviett 

på en kafe 

- det er lett å lage mange skisser og kaste de som ikke fungerer 
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- skisser kan være veldig enkle og bare ta med det viktigste, dvs. ingen detaljer, for å formidle 

ideen og sette den i fokus 

- skisser kan være ganske vage og åpne for ulike tolkninger, og la det som ikke er bestemt ennå 

fortsette å være ubestemt 

- skisser kan også være mer formelle og snakke riktig «språk» med riktig tegnsetting og symboler 

Skisser er gode å tenke med fordi det er starten på å konkretisere ideen og evaluere om eller 

hvordan den er gjennomførbar. Det er derfor spesielt nyttig å skissere de uklare sidene ved en ide for 

å gjøre dem klarere for seg selv og andre. Hensikten med skisser er å lære mer om ideen og om den 

lar seg realisere.  

Alle kjente designere og kunstnere bruker skisser for å komme seg videre i design/kunst-prosessen. 

Et eksempel er Edvard Munchs skisser til bildet «Skrik», der han brukte skisser til å utforske ulike 

elementer av det som ble bildet: hver av elementene (personen, broen, himmelen, utsikten) ble 

utviklet og så satt sammen i ett bilde.  

BILDE av skrik og skissene? 

Vi kan si at skisser brukes til å prøve ut form-konsepter: både hvordan form-konseptet kan realiseres 

og om form-konseptet realiserer konseptet. I skissene ser vi at Munch lager flere ulike varianter av 

himmelen, av utsikten, av folkene, av figuren som skriker: han eksperimenterer med ulike former og 

med hvilke former som passer for de ulike elementene i bildet. Så setter han sammen flere av form-

elementene til det bildet vi kjenner som «Skrik»: han komponerer bildet ved å finne former som 

realiserer konseptet for bildet. Vi kjenner dette igjen hos noen kjente arkitekter, f.eks. Frank Gehry 

og Zaha Habib, der enkle skisser blir utgangspunkt for kjente bygg. Men de fleste arkitekter er ganske 

raskt opptatt av nøyaktige og «riktige» tegninger og beregninger av byggene og av modeller. 

Vi kan bruke ganske enkle tegninger i interaksjonsdesign også, f.eks. av skjermbilder for store eller 

små skjermer (pc eller mobil). Slike tegninger kan være håndtegnet eller wireframes og kan brukes til 

å utforske og/eller illustrere hvordan et grensesnitt eller en interaksjonsmekanisme kan se ut. 

Fordelen med enkle håndtegninger er at brukere lettere kan delta i å tegne eller modifisere på dem 

siden de vil se uferdige ut. Uferdige skisser inviterer til med-tegning. Fordelen med wireframes er at 

de kan gi et riktigere bilde av hvordan det faktisk vil se ut, og dermed oppmuntre til kommentarer og 

tilbakemeldinger på hvordan brukerne vurderer resultatet (før det er fastlagt). Ulik grad av ferdighet 

egner seg til å tenke på forskjellige ting: veldig uferdig innbyr til utforsking mens ganske ferdig er 

lettere å bruke til vurdering og evaluering. 

BILDE: EKSEMPEL PÅ SKISSE OG WIREFRAME 
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Vi tegner for å tenke og kommunisere. I DMB er poenget å kommunisere hele veien, og bruke ulike 

typer skisser (med ulik grad av ferdighet) ettersom hva som skal kommuniseres.  

Innenfor andre designområder (industridesign, arkitektur) brukes skisser og modeller til å konkurrere 

om et anbud, dvs. for å kommunisere med oppdragsgiver. Også her vil skissene kunne modifiseres i 

dialog med oppdragsgiver, og danne utgangspunkt for designprosjektet.  

 

7.2.2 Å tegne prosesser 
Datamaskiner er maskiner som gjør ting: de gjør input om til output. De er prosesser som gjør 

tidbrukende handlinger, det betyr at statiske tegninger ikke alltid er det rette verken for å tenke seg 

eller fortelle om hva løsningen skal gjøre. Det er nødvendig å lage skisser av prosessforløp og 

historier, og det finnes flere måter å gjøre det på.  

Scenarier 

Scenarier forteller historier om hvordan en situasjon eller aktivitet kan utspille seg med endrede 

forutsetninger. Vi beskriver hvordan fremtiden kan bli, ofte som et slags skuespill der deltakerne kan 

spille endringene for å få en mer konkret følelse av hvordan det kan bli. Scenarier brukes ofte for å 

skissere ulike retninger fremtiden kan ta, og kan beskrive hvilke konsekvenser ulike konsepter eller 

formkonsepter kan få for aktiviteten og situasjonen. Scenarier er altså en måte å tenke over og 

konkretisere hvilke effekter en løsning kan ha, og er velegnet for både å evaluere forslagene som er 

beskrevet og for å endre og forbedre dem om man oppdager uheldige effekter. Scenarier beskriver 

forutsetningene for handlinger og hvilke handlinger som skal foregå, mer enn å beskrive en bestemt 

prosess.  

     

Dreiebok 

Film forteller historier som forløper i tid og filmproduksjon trenger å planlegge hvilken rekkefølge 

historien skal fortelles i en dreiebok («storyboard»). En dreiebok er en variant av en tegneserie der 

hver rute forteller en tilstand eller situasjon i en lengre historie eller tidsforløp. Dreiebok kan også 

brukes for å beskrive hva som foregår når man skal bruke eller interagere med en datamaskin. Her 

kan man lage skisser av hvert steg i interaksjonen og illustrere hvordan prosessen kan foregå. I denne 

måten å konkretisere interaksjonen på blir det tydelig hva maskinen gjør og hva brukeren gjør, og 

dermed hva man forventer at brukeren kan og vil gjøre. Dreieboken kan derfor også brukes til å 

diskutere om dette er realistisk: kan vi forvente at brukeren forstår dette? Er dette det brukeren 

sannsynligvis kommer til å gjøre? Dreiebok kan lages som enkle skisser eller mer forseggjort, der man 

kan diskutere mer i detalj hvordan artefaktet skal formes og interaksjonen kan foregå. Også andre 

deler av den aktiviteten eller prosessen som artefaktet skal inngå i, kan tegnes inn i dreieboken slik at 

man kan se rekkefølgen av de tilstandene som er designet.  
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Kundereiser 

En kundereise («customer journey») er en beskrivelse av hva en kunde opplever når han/hun bruker 

en tjeneste: kundereiser er altså mye brukt i tjenestedesign. Kundereisen er en prosessbeskrivelse 

der poenget er å følge kunden eller brukeren hele veien fra start til slutt i tjenesten eller prosessen. 

Med symboler for ulike handlinger og operasjoner bryter vi ned prosessen i detalj slik at vi kan 

studere hvert skritt og hvordan de til sammen gir kunden en opplevelse av hele tjenesten. Det er vel 

kjent at hvis en del av tjenesten ikke fungerer, så kan det velte hele tjenesten eller gjøre opplevelsen 

av tjenesten dårlig. Kundereisen tar dermed et brukerperspektiv og tegner inn de møtepunktene 

kunden har med tjenesten (artefakter og mennesker) men også den underliggende strukturen som 

tjenesten må ha for å kunne møte kunden. Vi kan si at det er både det som er synlig, i forgrunnen, og 

det som er usynlig for brukeren, som foregår i bakgrunnen, som er med. Ved å tegne inn både de 

artefaktene og handlingene som brukeren ser og de som foregår i bakgrunnen, kan man få en god 

oversikt over hele tjenesten, hva den krever av artefakter og infrastruktur, og hva brukeren opplever. 

Med en kundereise er det sekvensen av operasjoner og handlinger som er i fokus, men den kan også 

brukes til å få overblikk over struktur og betingelser for at tjenesten skal fungere.  

Masteroppgaven til Martine Eklund og Seline Tomt beskriver hvordan man kan anlegge et tjeneste-

perspektiv på student-IT ved UiO. Martine og Seline samlet inn data og analyserte hva studenter gjør 

og bruker IT til med vekt på å finne ut hva som ikke fungerte så godt og resulterte i feil og spørsmål til 

IT-hjelp. De anla et tjenestedesignperspektiv på historiene studentene fortalte, og tegnet noen av 

studentenes brukeropplevelser som kundereiser. På denne måten illustrerte de hvor tjenesten ikke 

fungerte og kunne bruke dette til å foreslå bedre design. I deres oppgave fungerte kundereisen både 

som analytisk verktøy og som en måte å diskutere hva som skal designes og hvordan.  
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Verktøy for å beskrive kundereiser kan også brukes til å beskrive detaljert operasjoner i en prosess 

der poenget f.eks. er å beskrive hvem som gjør hva. Johanne Oskarsen brukte et liknende verktøy i 

sin masteroppgave, der hun beskrev hvordan mennesker og roboter (Automatic Guided Vehhicles, 

AGV) utførte oppgaver i samme prosess i et sykehus. Hun var spesielt opptatt av ekstraoppgavene 

som måtte gjøres for at robotene skulle gjøre sine oppgaver. Johanne brukte også denne måten å 

tegne aktivitetene pbåde å som analyse og som grunnlag for å foreslå designforbedringer.  

 

 

7.2.3 Å late som 
I kapittel 5 beskrev jeg teknikker og verktøy for DMS som laging, spilling og fortelling, og her er det 

spilling jeg skal fokusere på. Å spille scenarier kan man bruke som en tilnærming til å finne mer ut 

hva artefaktet skal gjøre og hvordan det kan fungere før designvalg er tatt.  

Rollespill 

Det er flere måter å spille scenarier på. Man kan arrangere møbler eller ting og skape en illusjon om 

en brukskontekst. I sin artikkel om erfaringsprototyping (eller «bodystorming») foreslår designerne 
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Marion Buchenau og Joan Fulton Suri at hvis man f.eks. vil utforske buss eller fly kan man arrangere 

stoler for å sitte etter hverandre og bruke opplevelsen til å diskutere hvordan flyet kan designes.  

   

Scenarier kan være tegnet eller være enkle animasjoner (f.eks. med lysark eller video) som illustrerer 

artefakter i en situasjon. Man kan også spille in video av rollespill, både skuespill der mennesker later 

som noe fungerer eller en fiksjon der man bruker dukker og modeller i stedet for mennesker dersom 

det gjør det enklere å formidle en tenkt funksjonalitet. Med video kan man også blande sekvenser 

med mennesker og sekvenser med figurer, og man kan kombinere film med sekvenser med 

stillbilder.  

Trollmannen fra Oz 

Teknikken som kalles «Wizard of Oz» er oppkalt etter den kjente barneboken «The Wonderful 

Wizard of Oz» av L. Frank Baum (publisert i 1900). I boken oppdager etterhvert hovedpersonen 

Dorothy at den mektige trollmannen fra Oz egentlig er en gammel mann som sitter bak et forheng og 

bare ser ut som han er stor og mektig. I design (og HCI generelt) brukes trollmannen fra Oz for å 

betegne skuespill der vi later som noe fins ved å lage illusjoner om det, stort sett later vi som vi har 

teknologi som gjør mer enn den faktisk kan. Teknikken som trollmannen fra Oz refereres til kan 

gjøres på ulike måter, poenget er at designerne kan late som artefaktet fungerer ved å mime eller 

late som det gjør det som er tenkt.  

 I masteroppgaven sin jobbet Julie Nilsen Hagen og Kristine Røyneland med å designe et program 

som kunne snakke med barnehagebarn med vanlig språk og svare på spørsmål om klima (en såkalt 

«conversational agent»). I prosessen med å designe samtaleprogrammet brukte Julie og Kristine 

trollmannen fra Oz-teknikk der de hadde laget en prototype som ble plassert på et bord, der en av 

dem satt bak et forheng og svarte på spørsmål fra barna: de lot som prototypen fungerte. Basert på 

dette fikk de god informasjon om hva barna ville spørre om og hvordan, noe som hjalp dem å designe 

og bygge samtaleprogrammet.  

BILDE FRA JULIE OG KRISTINE 
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7.3 Materialisering: å lage prototyper 
Vanligvis snakker vi om systembeskrivelse i informatikk, der vi tegner diagrammer og flytskjemaer 

over programforløp. Men fordi datamaskiner er automater som utfører operasjoner er det ekstra 

viktig å presentere også de dynamiske sidene ved et artefakt eller system for å kunne tenke og 

kommunisere om dem, på samme måte som ved skisser. Prototyper kan ses som automatikk-skisser.  

En prototype betyr egentlig den første av en type, og stammer fra industrien der man lager en første 

modell i full størrelse (av f.eks. en bil) for å sjekke at den fungerer før masseproduksjon settes i gang. 

En prototype er en modell som demonstrerer viktige egenskaper hos det fremtidige artefaktet. En 

prototype er altså formlik det artefaktet en jobber med å designe, mens vi bruker begrepet modell 

for å snakke om både store og små fysiske representasjoner av et fenomen (f.eks. modelltog). Både 

prototyper og modeller egner seg til å demonstrere handlinger og operasjoner i tid og rom.  

 

I likhet med skisser kan prototyper være raske og upresise eller formelle og forseggjorte, og de kan 

brukes for å konkretisere og kommunisere ideer før de er ferdig laget. Prototyper kan brukes for å 

teste formkonsepter underveis. Informatikeren Christiane Floyd var en av de første som skrev om 

prototyping som teknikk i informatikk. Hun skilte mellom bruk-og-kast-prototyper, som er laget for å 

teste ut en ide, og evolusjonære prototyper, som betegner skritt underveis i arbeidet mot et 

designresultat. Begge er laget for designeren skal lære av prototypene og for å kommunisere med 

brukere og andre. Bruk-og-kast-prototyper er velegnet for eksperimentelle utforskninger av 

muligheter mens de evolusjonære prototypene er bedre egnet til utforsking av et designvalg.  

Vi kan skille mellom horisontale og vertikale prototyper: en horisontal prototype demonstrerer et 

designforslag i bredden, med alt som skal med, mens en vertikal prototype går i dybden på noen få 

aspekter. Horisontale prototyper kan brukes for å sjekke at alle funksjoner er med (og på riktig sted). 

Vertikale prototyper kan brukes for å utforske en funksjon i detalj, om det er mulig å gjøre det slik, 

både for brukeren eller designeren.  
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Vi skiller også mellom prototyper med høy og lav. En prototype med lav oppløsning oppløsning («low 

fidelity» eller lofi) fokuserer på overflaten, og kan være laget av papp og papir. Den er ikke interaktiv, 

men den kan simulere interaktivitet ved f.eks. å vise designforslag med projeksjon av lysark eller 

andre formater for presentasjon. Den er rask og billig å lage, og vi kan bruke den i rollespill og 

trollmannen fra Oz-teknikker. En høyoppløselig prototype («high fidelity» eller hifi) demonstrerer 

funksjonalitet slik at designeren og brukeren kan teste den i mer eller mindre tilnærmet realistisk 

kontekst. Den ser ofte ganske ferdig ut og skal kunne brukes til å sjekke med brukeren om den er 

brukbar.  

I design der kommunikasjon med brukere er viktig, f.eks. DMB, brukes lavoppløselige prototyper 

ganske ofte, med hensikt å ha noe enkelt og uferdig å diskutere ut fra. Det første PD-prosjektet 

(«Utopia») brukte lavoppløselige prototyper for å utforske arbeidsplassen for grafiske arbeidere i 

avisene, og brukte pappesker til å representere printere og lysbilder til å projisere forslag til 

skjermbilder på en flate som skulle illustrere en arbeidsplassmaskin. Utopia-prosjektet lanserte 

begrepet «mock-ups», som betyr full-skala modeller som viser hvordan et artefakt skal se ut eller 

operere. Jeg velger å kalle det for enkle prototyper i denne boken.  

      

Prototyper kan fungere som spesifikasjoner ved at de demonstrerer hvordan det ferdige artefaktet 

skal virke, hvordan det skal fungere og se ut. I Florence-prosjektet, som jeg var med på, lagde vi en 

prototype for å demonstrere hvordan et skjermbilde skulle se ut basert på en skisse laget av 

brukerne. Men vi opplevde at det var vanskelig å implementere prototypen som et robust system, og 

at det kan ta tid å gå fra en fungerende prototype til et ferdig artefakt. 

 

7.3.1 Mål med prototyping 
Prototyping kan ha ulike mål og derfor innebære at vi lager ulike typer prototyper. Stephanie Houde 

og Charles Hill foreslår at vi har tre forskjellige mål eller spørsmål som vi stiller når vi prototyper: å 

utforske form, rolle eller implementering. Hvert mål vil ha behov for forskjellige prototyper.  
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Form 

Når vi prototyper for å utforske form, fokuserer vi på brukerens sanseopplevelse: hvordan artefaktet 

ser ut, føles, høres osv. Dette er kanskje det mest vanlige målet med prototyping. Prototyper for å 

utforske form kan variere fra de helt enkle prototypene («mock-ups») til ganske forseggjorte 

prototyper. Det finnes masse eksempler på det første, klassiske eksempler er informatikerne Alan 

Kay, som på 1980-tallet lagde en papp-versjon av en tenkt lap-top (the «Dynabook») og Jeff Hawkins, 

som på 1990-tallet bar en trebit i brystlommen sin for å sjekke hvilken størrelse den påtenkte første 

håndholdte datamaskinen Palm Pilot burde ha.  

       

   

Prototyper som skal utforske form brukes ofte, og eksperimenter med former kan gjøres både med 

enkle midler (papp, tre, lim) og med mer presise, men også dyrere og mer tidkrevende teknikker (3D-

printing, laserkutting).  

Rolle 

Prototyper kan også brukes til å utforske hvilken rolle artefaktet skal spille, dvs. funksjonalitet i bruk, 

gjerne utforsket i brukskonteksten. Noen ganger kan det være litt vanskelig å skille rolle fra form, 

særlig for brukere som ikke er vant til teknologien som skal utforskes. Fokus på rolle betyr at det er 

hvordan prototypen fungerer, det den gjør, vi er opptatt av, ikke bare hvordan den ser ut eller 

kjennes. Prototypen av en mus som Douglas Engelbart laget kan være et eksempel: her er formen 

viktig, men bare som et middel for å demonstrere hvordan den fungerer. Et annet eksempel fra 

Sisom-prosjektet, der jeg deltok, var prototypen som ble laget for at barna kunne prøve den ut mens 

de lå i en seng, altså ikke bare hvor stor og tung nettbrettet var, men også om den fungerte etter 

hensikten. Den realistiske brukskonteksten ga en annen og mer realistisk evaluering av prototypen.  
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En prototype som er laget for å utforske rolle vil ofte være en prototype som kan brukes i rollespill 

eller i trollmannen fra Oz-teknikker, og som kan realisere artefakter fra deler av dreiebøker eller 

kundereiser.   

Implementering 

Opprinnelige ble begrepet prototyping brukt av informatikere for å utforske om en ide kunne la seg 

implementere, ifølge Christiane Floyd. Vi tenker kanskje ikke alltid på dette som prototyping, men 

heller som iterasjoner eller små design-eksperimenter der man finner ut om et bestemt aspekt eller 

del av en løsning lar seg realisere. Her er vi opptatt av om og hvordan noe lar seg implementere: vi 

prøver oss fram til en løsning eller prøver flere ulike måter å implementere samme funksjon (som vi 

kan sammenlikne).  

Prototyping for implementering kan brukes for å demonstrere at noe lar seg implementere og 

hvordan. For å demonstrere implementasjon må den delen av prototypen som skal utforskes være 

veldig forseggjort, dvs. at slike prototyper ofte er vertikale og går i dybden på en funksjon eller et 

aspekt.  

 

Et eksempel på en slik prototype er fra prosjektet «Active on Wheels» der min kollega Rune 

Rosseland lagde en prototype på pulsmåler som skulle brukes i et prosjekt for å bedre beregne 

energiforbruk hos rullestolbrukere. De fleste programmer som beregner energibruk bruker en modell 

som forutsetter at de store muskelgruppene i kroppen er i bruk, noe de ikke er hos rullestolbrukere. 

Med denne prototypen kunne forskerne på Sunnaas gjøre studier av oksygenopptak og puls hos 

rullestolbrukere og lage en modell som ga et bedre svar på deres energiforbruk ved trening. 
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7.3.2 Uavhengige prototyper 
Prototyper brukes vanligvis for å utforske form og funksjonalitet i en løsning. De fleste prototyper 

kan kastes siden de brukes for å eliminere muligheter ved å konkretisere dem. Derfor er det viktig at 

de lages på en enkel og lite arbeidskrevende måte, og i billige materialer. 

I det siste er det også kommet en del forskning som forsøker å bruke prototyper til å utforske andre 

aspekter ved bruk. En type designforskning som nærmer seg kunstprosjekter designer forseggjorte 

prototyper som plasseres hos brukerne slik at de kan brukes over tid. Designforskeren Will Odom har 

f.eks. laget en prototype for å utforske tidsoppfattelse: et forseggjort og fint skrin som skriver ut et 

fotografi fra brukerens flick-konto med ujevne mellomrom. Will besøker brukerne med en måneds 

mellomrom for å skifte batteri og spør samtidig hvordan de opplever skrinet. Det er flere tilsvarende 

prosjekter som alle legger vekt på at prototypen må være nesten så ferdiggjort som et produkt for at 

den kan fungere «på egen hånd» hos brukerne. For slike prototyper foreslår de å bruke begrepet 

«forskningsprodukt» («research product»).  

Andre forskere som er mer opptatt av DMB har laget robuste prototyper som brukerne kan ha med 

seg hjem og prøve ut hjemme hos selg selv som et ledd i gjensidig læring. På samme måte som for 

«forskningsproduktene» må slike prototyper være robuste og ganske ferdige, men trenger ikke å 

oppfattes som produkter: det er tvert imot best om de forstås som prototyper som kan modifiseres. 

De bruker begrepet «uavhengige prototyper» om dem for å understreke at prototypene her må være 

så forseggjorte at de kan operere feilfritt uten designerens hjelp. 

Uavhengige prototyper er prototyper som er så robuste og høyoppløselige at de kan brukes av en 

bruker på egen hånd, hos brukeren eller i brukskonteksten, uten at designerne er tilstede og fikser og 

ordner. En slik prototype vil gi brukerne tid til å kjenne etter om løsningen fungerer for dem, på deres 

hjemmebane og i deres eget tempo. Det vil også være mulig å prøve hvordan den fungerer over tid 

og ikke bare si noe om førsteinntrykket av prototypen.  

Et eksempel er fra masteroppgaven til Harald Maartmann-Moe, som samarbeidet med en gruppe 

eldre (over 80 år) om å utvikle prototyper for ulike tilleggsfunksjoner til mobiltelefoner (utskrift av 

sms, talestyrt sms-sending, og store knapper til smarttelefon). Flere av prototypene ble designet som 

uavhengige prototyper og prøvd ut hjemme hos brukerne over litt tid, og resulterte både i bedre 

informerte designideer og -valg.  

      

Uavhengige prototyper gir i enda større grad enn andre prototyper mulighet for å lære brukerne om 

tekniske muligheter, særlig dersom brukerne har liten eller ingen teknisk erfaring fra før. Å kunne 

prøve ut i eget tempo, på trygg grunn, kan gjøre brukerne sikrere på egne meninger og prioriteringer 

enn prototyper som brukes i et verksted en kort stund. Selv om både det å lage og prøve ut uavhen-

gige prototyper tar lang tid, kan det være verdt det hvis brukerne bedre deltar i designprosessen og 

kan hevde sine interesser og ideer.  
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7.4 Mer om designideer, skisser og prototyper 
Litteratur og ressurser: 

- interaction design foundation 

- Stanfords d.school og deres «Bootcamp Bootleg» 

- Boken til Bill Moggridge inneholder intervjuer med mange kjente IT-designere der de forteller 

hva de gjorde for å få sine nyskapende ideer 

 

++ 

Passer det egentlig å snakke om verksteder her? 

Teknikk for datainnsamling gjennom å gjøre noe sammen og lage noe. Kan også bidra med nye ideer 

(til konsept og formkonsept, visjon og målbilde). Kan fungere som idegenerering og som evaluering. 

Kan være vanskelig å få i gang en produktiv diskusjon / aktivitet der alle deltar.  

- Bør ikke ta for lang tid – lang tid gjør det vanskeligere å rekruttere deltaikere 

- Planlegging 

o Unngå altfor omfattende planer med for mange oppgaver  

o Må styres som enhver gruppeaktivitet 

o Skaff utstyr og sjekk at det virker 

o Legg inn pauser og tilby noe mat/drikke 

- Ledelse viktig for å få gjennomført planen 

o Skal det være flere tilstede for å ivareta både deltaker og lederrolle? 

o Skal det gjøres opptak?  

o Husk å ta bilder 

- Antall deltakere avhengig av oppgaver. Bruk eventuelt undergrupper  

- Lag notater og refleksjoner rett etter verkstedet, mens du husker det 
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