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Startfasen...
•  Idemyldring - startet med å tenke rundt våre behov 

o  I stedet bestemte vi oss for å starte med brukerne
•  Befaring i egne hjem 

•  Målgruppe 
o  "Nyetablerte" mennesker i alderen 20-30  
o  I byen 
o  Leiligheter (<80m2) 

•  Metode - prober  
o  Kart, bilder og dagbok 
o  Få inspirasjon  
o  Skaffe informasjon om brukere



Prober

1. Hvem er du?�

2. Smarte løsninger�

3. Frustrasjoner�

4. Kart 



Hvem er du? 

•  Kort info om personen og �
leiligheten. 



Smarte løsninger 

•  Løsninger som er�
smarte, praktiske�
eller tidsbesparende. 



Frustrasjoner

•  Kartlegge evt nødvendige �
løsninger i hjemmet.�

•  Frustrasjoner som går igjen �
i flere leiligheter?



•  Hvor befinner frustrasjonene seg?
•  Mønster? 

o  Problemområder er i hovedsak �
stue og kjøkken 

o  Minst problemer på bad og gang

Kart 
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"Empiri" - 8 prober...

•  Gjennomsnittsalder 25,25 år 
•    
•  50/50 kvinner og menn
•  61,5 kvm over 4,375 rom fordelt på2,125 beboere per leilighet
•  Rangering mest irriterende rom 

o  1. Kjøkken 
o  2. Stue 
o  ...

•  Minst irritasjoner 
o  5. Gang 
o  4. Soverom/bad 















Evaluering av resultater

•  Våre egne eksempler i probene �
kan ha vært ledende -->�

•  Noen bilder og post-its var�
vanskelige å forstå

•  Få teknologiske løsninger, som�
vi opprinnelig var ute etter...

•  Mye oppbevaringsfrustrasjoner.�
Plassbehov. Sorteringsløsninger.�
Organiseringsløsninger. 



Veien videre 

•  Velge et par temaer vi kan jobbe videre med 
o Oppbevaring 
o Multimedieløsninger 
o Huskelapper/kalender/organisering 

•  Observasjon 
•  Workshop 

o Utvikle en ide til et produkt sammen med 
brukerne 

•  Utvikle en prototype utfra disse ideene 
•  Brukertesting av denne prototypen 



Spørsmål til dere

–  Hvordan kan vi gå videre med disse resultatene?�

–  Noe vi burde gjort annerledes?


